KURUCUMUZ CEVDET İNCİ’Yİ,
ÖZLEM ve SAYGI İLE ANIYORUZ…

WE COMMEMORATE OUR FOUNDER
MR. CEVDET İNCİ WITH YEARNING AND RESPECT…

Başarılı insanların yaşam öykülerine baktığımızda, kazanılan
yaşamların hiç de kolay olmadığını görürüz. Hatta kazanmaya
doğru gidilen yoldan oldukça zor geçilmiştir çoğu zaman…

When we look into the life stories of successful people,
we’ll see that the lives earned are not that easy at all.
Even the journey towards winning was often full of troubles...

Kimi insan başarıyı yakalamış, kimileri de kaybolup gitmiştir
yapmak istediklerini yapamadan…

Some people have caught the success, some gone lost before
being able to achieve their goals…

Bu hikaye, bir uzun yolun, bir dolu ömrün öyküsüdür…

This is the story of long journey, of a life lived to the fullest...

Gelişen ve değişen Türkiye’nin bilinçli bir yatırımcısı olarak
sanayiye yön veren bir duayenin; Cevdet İnci’nin hayatının
hikayesidir. Büyükler güzel ahlaklı bir çalışma azmi ve ticari
zekanın ne kadar takipçisi olacaksa izlediklerinden,
küçükler de babadan kalma değerlere sırtını dönmeden
kendi başarılarına yelken açan bir adamın
kazandıklarına tanık olacaklar.

The story of a doyen, of Mr. Cevdet İnci, who gave direction to the
industry in his capacity as a conscious investor of
developing and changing Turkey. Just as how the elders will be
inspired by what they watch to become followers of a business
acumen and a ambition to work based on high moral values, the
minors will witness all what a man who set sail for his own
success without turning his back to the legacy values has won.
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2015-2016
Sevgili paydaşlarımız ve iş ortaklarımız,

Dear shareholders and business partners,

Değerli Paydaşlarımız,

Dear Shareholders,

2015 yılı bizler için hedeﬂerimize ulaştığımız ve gücümüze güç katan bir
işbirliğine imza attığımız önemli bir kilometre taşı oldu. İnci Holding’in
lokomotif şirketi ve Türkiye akü sektörünün önemli isimlerinden İnci Akü
ile dünya akü sektörünün güçlü ismi GS Yuasa arasında stratejik bir
işbirliği gerçekleştirdik. Bu işbirliği doğrultusunda İnci GS Yuasa olarak
Türk ve Japon ortak dili ile yolumuza sağlam adımlarla devam ediyoruz.
Türkiye’de sektöre önemli katkı sağlayan gruplardan biri olan İnci
Grubu’nun öncü şirketi olarak, sektöre imza atacak 5 yıllık güçlü
hedeﬂerle yola çıktık. 4 kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren
İnci Akü, GS Yuasa’nın dünya genelindeki organizasyon yapısıyla bu
gücünü daha da artırıyor.

The year 2015 has been for us an important milestone, which marked
the achievement of many of our goals and the ﬁnalization of a
collaboration that increased our strength. A strategic collaboration
deal between İnci Akü, a leading company within Inci Group and a
signiﬁcant actor in the Turkish battery sector, and GS Yuasa, a strong
contributor to the world's battery sector, was ﬁnalized. In the direction
of this collaboration, we continue to taking ﬁrm steps as Inci GS Yuasa,
by using a Turkish-Japanese joint company language. As the leading
company within Inci Group, a signiﬁcant contributor to its sector in
Turkey, we have set out on our journey with strong 5-year plans that
will leave their mark on the sector. An exporter to more than 80
countries in 4 continents, İnci Akü has increased its strength thanks to
GS Yuasa's worldwide organizational structure.

GS Yuasa olarak dünyanın önde gelen markalarıyla işbirliği kurmak ve bu
doğrultuda global liderlik konumumuzu sağlamlaştırmak bizim için büyük
önem taşıyor. Bu stratejimiz doğrultusunda, Türkiye akü sektörünün öncü
markası İnci Akü ile güçlü temelleri olan ve bizleri gururlandıran bir
işbirliği gerçekleştirdik.

As GS Yuasa, establishing collaboration with the leading brands of the
world thus strengthening our global leadership position constitutes a
great importance for us. In accordance with this strategy, we are
proud to have entered into a collaboration creating a solid foundation
with İnci Akü, Turkey’s leading brand in the battery sector.

Dünya akü sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan GS Yuasa’nın
güçlü yanlarıyla İnci Akü’nün güçlü yanlarını birleştirdiğimizde ortaya
çıkan sonuç bizleri çok heyecanlandırıyor. GS Yuasa’nın teknik ve ticari
bilgi birikimi, teknoloji altyapısı ile İnci Akü’nün inovasyon gücü ve
potansiyeli bir araya gelince sınırları aşan sonuçlar üreteceğimize
inanıyoruz.

The outcome achieved after uniting strengths of both GS Yuasa, one of
the pioneer companies in the global battery sector, and İnci Akü makes
us quite excited. Therefore, we strongly believe that we will accomplish
transboundary goals after the GS Yuasa’s technical and commercial
know-how and technological infrastructure come together with İnci
Akü’s innovation power and potential.

Our goals for the next 5-year period until 2020 have been categorized
under three general headings. Our major goals are to triple our sales
revenue, double our employment rate, and quadruple the export sales
revenue. We also aim to quadruple our total amount of investment and
raise it to 200 million. We have ambitious goals. As Inci GS Yuasa, we
will be producing 1 out of every 4 starter batteries sold in Turkey, and
1 out of every 3 batteries sold in the industrial area.
We have investment plans to be carried out by the year 2016 to
consolidate GS Yuasa's presence in Turkey as well as to consolidate
İnci Akü's presence worldwide and to bring our Japanese partner's
experience in R&D to Turkey. Increasing our production capacity is our
top priority because we are well aware that increase in production
leads to an expansion in the sector and a greater competency in
providing more products for domestic as well as international markets.
We will increase the capacities of our industrial battery factory and
starter factory located in Manisa, and double our total capacity within
5 years. Also, as of 2017, we plan to implement a new production
infrastructure in our facility in Manisa Organized Industrial Zone and
carry into effect our growth plans for the facility, which currently
occupies an area of 100,000 m2.

GS Yuasa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve CIS bölgesindeki konumunu
güçlendirmeye büyük önem veriyor. Türkiye bölgenin güçlü bir oyuncusu
ve coğraﬁ konumu sebebiyle oldukça stratejik bir noktada bulunuyor. Bu
nedenle, Türkiye’de 6 yıldır sektörünün ihracat lideri olan İnci Akü ile
işbirliğinden doğan İnci GS Yuasa’nın çalışmaları bizim için çok değerli.
İnci GS Yuasa olarak kısa ve uzun vadeli planlarımızı tamamladık. Birlikte
oluşturduğumuz güçlü sinerjiyle yolumuzda sağlam adımlarla ilerliyoruz.
İnci Akü, EAS, Hugel, Blizzaro ve İnci Battery markalarının yanı sıra
öncelikli olarak Yuasa markalı, daha sonra da GS markalı ürünleri
Türkiye’de pazara sunacağız. GS Yuasa’nın Ar-Ge konusundaki deneyimini
Türkiye’ye taşıyarak, yeni nesil starter otomobil aküleri, traksiyoner aküler
ve endüstriyel akülerin yanı sıra; ikinci jenerasyon EFB Start/Stop akü
grubunu pazara sunmayı planlıyoruz. Ayrıca telekomünikasyon sektörüne
özel çalışmalarımız ve UPS (Kesintisi Güç Kaynağı) uygulamalarımız da
olacak.

GS Yuasa attaches great importance to strengthening its position in
the Middle East, North Africa and CIS region. As known, Turkey is a
powerful player in this region and due to its geographical position; it is
considered to have been located at a quite strategic point. Therefore,
operations of Inci GS Yuasa, which has arisen from the collaboration
with İnci Akü, Turkey’s battery export leader for 6 years, are highly
valuable to us.

Every year we increase our score on 'Top 1000 Export Companies of
Turkey' list announced by TIM (Turkish Exporters' Assembly) and for
the past 6 years, we have been proudly carrying the 'Sector's Export
Leader' title. Since 2010, when we were entitled to be involved in
Turquality program, we continue to be the top company in the sector.
Within the next ﬁve years, we will intensify our branding works in
existing international markets and occupy a stronger position in the
market.

Yuji Hashimoto
İcra Kurulu Direktör Vekili

2020 yılı için önümüzdeki 5 yıllık dönemde, hedeﬂerimizi 3 ana başlık
altında topladık. Majör hedeﬂerimiz, toplam satış gelirlerimizi 3 katına,
İstihdam oranımızı 2 katına ve İhracat satış gelirlerimizi de 4 katına
çıkarmak. Toplam yatırım miktarımızı 4 katına çıkararak 200 milyon TL
yatırım gerçekleştirmeyi hedeﬂiyoruz. Hedeﬂerimiz güçlü, önümüzdeki 5
yıl içinde Türkiye’de satılan her 4 starter aküden 1’ini; endüstriyel alanda
satılan her 3 aküden 1’ini İnci GS Yuasa olarak biz üreteceğiz.
2016 yılı itibariyle hayata geçirmek üzere Türkiye’de GS Yuasa’nın
varlığını, dünya çapında da İnci Akü’nün varlığını pekiştirecek ve Japon
devinin Ar-Ge konusundaki deneyimini Türkiye’ye taşıyacak yatırım
planlarımız bulunuyor. Önceliğimizi üretim kapasitemizi artırmaya verdik.
Biliyoruz ki, üretimimizi artırmak; sektörü genişletmek, yurtiçi ve yurtdışı
pazarlara daha çok ürün sağlayabilmek demek. Manisa’da bulunan
endüstriyel akü fabrikamız ve starter fabrikamızın kapasitelerini
güçlendireceğiz ve toplam kapasitemizi 5 yıl içinde 2 katına çıkaracağız.
2017 yılı itibariyle de Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan
100.000m2 alana sahip tesisimizde, yeni üretim altyapısı ile büyüme
planlarımızı hayata geçirmeyi hedeﬂiyoruz.
TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) tarafından açıklanan ‘Türkiye’nin en
büyük 1.000 ihracatçısı’ araştırmasında konumumuzu her yıl
yükseltiyoruz; son 6 yıldır ‘Sektörün İhracat Lideri’ unvanını gururla
taşıyoruz. Turquality’ye dahil olduğumuz 2010 yılında itibaren sektörde
tek ﬁrma olmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki 5 yılda, mevcut yurtdışı
pazarlarda markalaşma çalışmalarımızı güçlendirecek ve pazarda daha
güçlü bir konuma geleceğiz.
İnci GS Yuasa, yalnızca akü üretimi gerçekleştiren bir kurum değil,
geleceğin ‘uzun ömürlü’ enerji depolama çözümlerini geliştiren ve
sektörün geleceğine ışık tutan Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri.
Gelecek için güçlü hedeﬂerle çıktığımız bu yolda yanımızda olan siz
değerli paydaşlarımız ve iş ortaklarımıza en içten dileklerimle teşekkürü
bir borç bilirim. Sizlerin değerli desteğiyle, 2020 yılına doğru yolumuzda
çok daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz.
Cihan Elbirlik
İcra Kurulu Direktörü

Inci GS Yuasa is not only a company that produces batteries; it is one
of Turkey's well-established companies, which develops 'long-lasting'
energy storage solutions and sheds a light on the future of its sector.
It is my duty to extend heartfelt thanks to you, dear shareholders and
business partners, who have been by our side on this journey, on
which we embarked with ambitious goals for the future. Thanks to
your valuable support, we will take ﬁrm steps on our path toward the
year 2020.
Cihan Elbirlik
Managing Director

İnci GS Yuasa’nın önünde bulunan bu başarılı yolculuğumuzda bizlerle
birlikte yer almayı tercih eden siz değerli paydaşlarımıza çok teşekkür
ederim. Hep birlikte çok daha başarılı sonuçlar elde edeceğimiz bir yıl
olmasını temenni ederim.

As Inci GS Yuasa, we have already completed our short and long term
plans. With the synergy we built together, we are still proceeding on
our way with ﬁrm steps. In addition to the existing Inci Au, EAS, Hugel,
Blizzaro and Inci Battery brands, we want to introduce primarily
Yuasa-brand then GS-brand products to the Turkish market. Apart
from this, by bringing GS Yuasa’s R&G know-how to Turkey, we also
plan to introduce new generation starter automobile batteries, traction
batteries, industrial batteries as well as second generation EFB
Start/Stop battery range to the market. Furthermore, we will also have
some projects speciﬁc to the telecommunications sector and UPS
(Uninterruptible Power Source) applications.
Thank you very much to you, dear shareholders, who have chosen to
be by our side on this successful journey lying ahead of Inci GS Yuasa.
I wish 2016 to be a year, in which we, all together, achieve much more
successful outcomes.
Yuji Hashimoto
Deputy Managing Director
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Kurumsal Corporate

İnci Akü “ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti” İnci Akü had its success certified in
denetiminde başarısını tescilledi!
“ISO 10002 Customer Satisfaction” audit!
İnci Akü, 2014 yılı uygulamalarına dair ISO 10002 Müşteri
Memnuniyeti denetimini başarıyla tamamladı. 2012
yılında sektöründe bir ilke imza atarak, müşteri
memnuniyeti alanında uluslararası standart olarak kabul
edilen ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet
Yönetimi Sistemi belgesini almaya hak kazanan İnci Akü,
geçirdiği denetim sonucunda başarısını bir kez daha
tescilledi.
30 yılı geride bırakan, sektörün lider
markalarından İnci Akü, ISO 10002 Müşteri
Memnuniyeti denetimini başarıyla tamamladı.
Yapılan kapsamlı denetim sonucunda İnci
Akü, müşteri başvurularını ele alma
süreçlerinde; şeffaﬂık, erişilebilirlik, cevap
verilebilirlik, objektiﬂik, ücret, gizlilik, müşteri
odaklı yaklaşım ve sürekli iyileştirme ilkeleri
doğrultusunda eksiksiz uygulamalarıyla bu
belgeyi hak ettiğini kanıtladı.

Türkiye’nin enerjiyi
en verimli kullanan tesisi
Birincilik ödülü İnci Akü’ye
İnci Akü, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı tarafından bu yıl 15’incisi
düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği
Proje Yarışması’nda, “Türkiye’nin En
Verimli Endüstriyel Tesisi” ünvanına ve
Birincilik ödülüne layık görüldü. İnci Akü,
enerji verimliliği çalışmaları sonucunda,
elektrikli araçlar ve cihazlar
kategorisinde enerji yoğunluğunu en çok
azaltan işletme oldu.

Biz Türkiye’nin ilk çevre dostu Breeam Sertiﬁkalı
üretim tesisine sahip, ISO 14001 standardına
uygun olarak Çevre Yönetim Sisteminin sürekli
gelişimini sağlamayı taahhüt eden bir kurumuz.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertiﬁkası
alarak enerji yönetiminde belirli bir standardı
sağladığımızı, enerji yönetimi için en iyi
uygulamaları kullandığımızı belgelemiştik. Enerji
verimliliği konusunda aldığımız bu Birincilik ödülü,
tüm ekip olarak bizlere büyük mutluluk ve gurur
yaşattı. Bu çok değerli başarıda emeği geçen tüm
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.’’

Turkey’s most efficient
energy plant award
granted to İnci Akü

İnci Akü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje
Yarışması’nın ‘Enerji Verimli Endüstriyel Tesis
(EVET)’ kategorisinde Birincilik ödülüne layık
görüldü. Endüstriyel işletmelerin uyguladıkları
İnci Akü, in the 15th Energy Efﬁciency in
verimlilik artırıcı projelerin ve ürettikleri enerji
Industry Project Competition organized
verimli ürünlerin kamuoyuna duyurulması ve
teşvik edilmesi amacıyla bu yıl 15’incisi
this year by the Ministry of Energy and
düzenlenen yarışmanın ödül töreni, 6. Enerji
Natural Resources, has won the First
Verimliliği Forumu etkinlikleri kapsamında 17
Prize and been granted with the title of
Ocak Cumartesi günü WOW Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Törende, “Türkiye’nin En Verimli “Turkey’s Most Efﬁcient Industrial Plant”.
İnci Akü, as a result of its efforts in
Endüstriyel Tesisi” unvanı ile birinciliğe layık
görülen İnci Akü adına ödülü, İnci Akü Genel
improving energy efﬁciency, has been
Müdürü Cihan Elbirlik aldı.
the company to reduce its energy
Enerji verimliliği, İnci Akü’nün üretim
felsefesi.
Enerji verimliliğinin İnci Akü’nün üretim
felsefesinin en önemli parçası olduğunu belirten
Elbirlik, şunları söyledi: “Enerji depolama
çözümleri geliştiren bir kurum olarak
önceliklerimizden biri de sürdürülebilir bir
gelecek için kendi enerjimizi doğru yönetmek.

consumption the most in the electrical
appliances and devices category.
İnci Akü has been granted with the First Prize
in the ‘Energy Efﬁcient Industrial Plant (EEIP)’
category of the Energy Efﬁciency in Industry
Project Competition organized by the Ministry
of Energy and Natural Resources - General
Directorate of Renewable Energy. The award
ceremony of the competition which was
organized for the 15th time this year in order to

announce to public and promote the efﬁciency
enhancing projects implemented and the energy
efﬁcient products manufactured by industrial
companies, was held on Saturday, January 17 at
WOW Convention Center as a part of the 6th
Energy Efﬁciency Forum Activities. In the
ceremony, İnci Akü General Manager Cihan
Elbirlik received the award on behalf of İnci Akü,
which was deemed worthy of the First Prize thus
the title of “Turkey’s Most Efﬁcient Industrial
Plant.”

İnci Akü Genel Müdürü Cihan Elbirlik,
konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede:
“Kurulduğu günden bu yana koşulsuz müşteri
memnuniyetini kendine prensip edinen İnci
Akü, temel kuruluş ilkesi olan “Müşteri
memnuniyeti” yaklaşımı ile müşterilerinin
beklentilerine mükemmel biçimde cevap
veriyor. Sektörde bir ilke imza atarak 2012
yılında ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve
Şikâyet Yönetimi Sistemi belgesini aldık,
şimdi de denetimi başarı ile geçerek bu
belgeyi hak ettiğimizi bir kez daha kanıtladık. ISO 10002 Müşteri
Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi Sistemi belgelerini alma
süreçlerinde gösterdiğimiz başarıyı, sürdürülebilir kılarak
denetimlerimizde de aynı performansı gösterdik.“ dedi.

Energy efﬁciency, İnci Akü’s philosophy of
production

“İşimiz teknoloji” ama aynı zamanda “İşimiz İnsan”…

Elbirlik, who pointed out how energy efﬁciency
constitutes the most important part of İnci Akü’s
philosophy of production, said: “As a company
developing energy storage solutions, one of our
priorities is to properly manage our energy for a
sustainable future. Our company is the ﬁrst in
Turkey to have an eco-friendly and Breeam
Certiﬁed production facility and undertaken to
maintain the continual development of the
Environment Management System in accordance
with ISO 14001. Additionally, by obtaining ISO
50001 Energy Management System Certiﬁcate,
we have also documented that we provide a
certain level of standard and use the best
practices in energy management. This First Prize,
which we have received in respect of Energy
Efﬁciency, made us quite happy and proud. I’d
like to take this opportunity to sincerely thank to
all my colleagues who contributed in this very
precious success of ours.”

Elbirlik, “Bizi bugünlere taşıyan en önemli niteliğimiz, müşteri
odaklı ve geri beslemeye açık bir yapılanma içinde olmamız.
Müşterilerimizden aldığımız tüm geri bildirimler Pazarlama ve
Ar-Ge çalışmalarımız için veri oluşturuyor. Bu konuda sağladığımız
yapılanma ile müşteri geri bildirim yönetim sürecini en iyi şekilde
yürütüyor; aldığımız geri bildirimler doğrultusunda Yenilikçi
yaklaşımımızı başta Ar-Ge olmak üzere tüm şirketimizin kültürü
olarak benimsiyoruz. TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) tarafından
düzenlenen İnovaLig yarışmasında; ‘İnovasyon Organizasyonu ve
Kültürü’ kategorisinde aldığımız Birincilik ödülü ile, müşteri geri
bildirimlerini Yenilikçi çözümler sunarak sonuçlandırdığımızı
görmek bizim için büyük bir gurur. Müşterilerimize sunduğumuz
tüm ürün ve hizmetlerde, “İşimiz teknoloji” ama aynı zamanda
“İşimiz İnsan” ilkesiyle çalışarak Yenilikçi çözümler sunmaya;
müşterimizin güven ve memnuniyetini her gün daha da arttırmaya
devam edeceğiz.” şeklinde belirtti.

İnci Akü has successfully completed ISO 10002 Customer
Satisfaction audit for 2014 applications. İnci Akü, which
became in 2012 entitled to receive ISO 10002 Customer
Satisfaction and Complaint Management System and broke
new grounds in its sector, once again proved its success as
a result of the audit accomplished.
Leaving 30 years behind as one of the leader brands in the sector,
İnci Akü successfully completed ISO 10002 Customer Satisfaction
audit. As a result of the comprehensive audit
conducted, İnci Akü proved to have been entitled
to receive this certiﬁcate due to its proper
practices of handling customer applications in line
with transparency, accessibility, responsiveness,
objectivity, no charges for complaint handling,
conﬁdentiality, customer-focused approach,
accountability and continual improvement
principles.
While making a remark on this subject,
İnci Akü General Manager Cihan Elbirlik said:
“İnci Akü, which has taken unconditional customer
satisfaction as a principle since the day it was
founded, has been since then perfectly responding
to its customers’ expectations with the “Customer
satisfaction” approach constituting one of its core
foundation principles. Breaking new grounds in the
sector, in 2012, we initially obtained ISO 10002
Customer Satisfaction and Complaint Management
System certiﬁcate and then successfully pass the
audit thus proved once more our competency to
hold this certiﬁcate. In other words, by ensuring the sustainability of
the success we had shown before in obtaining ISO 10002 Customer
Satisfaction and Complaint Management System certiﬁcates, we
caught the same performance also in our audits.”
Our job is “technology” but also “people” at the same time…
Elbirlik stated: “Our most important quality that carried us to the
present is that we are in a customer-focused and feedback-friendly
organizational structuring. All the feedbacks we receive from our
customers constitute the core data for our Marketing and R & D
works. With the structuring we provide in this regard, we manage the
customer feedback management process in the best way and in line
with the feedbacks received, we develop an Innovative approach to
be adopted as a culture in our entire company, particularly R & D
department. Being granted the First prize in ‘Innovation Organization
and Culture’ category of InovaLig competition organized by TIM
(Turkish Exporters Assembly) and having all our customer feedbacks
resulted by providing Innovative solutions are sources of great pride
to us. For all our products and services we offer to our customers,
we will continue every day to work with the principle of that our job is
“technology” but also “people” at the same time, provide Innovative
solutions thus to enhance customer trust and satisfaction.”
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İnci Akü’ye ‘Ürün Geliştirme’ ödülü!

İnci Akü’ye Ar-Ge projeleri için
‘Utility Model’ award from TAYSAD
Taysad’dan ‘Faydalı Model’ ödülü! to İnci Akü’s R&D projects!
Sektörün ilk Sanayi Bakanlığı onaylı Ar-Ge
merkezine sahip İnci Akü, geliştirdiği AR-GE
projeleri ile TAYSAD tarafından "Faydalı Model"
alanında üçüncülük ödülüne layık görüldü.
TAYSAD’ın 10 Mart 2015 tarihinde yapılan 37. Olağan
Genel Kurul toplantısında; “Patent, faydalı model,
endüstriyel tasarım, ihracat ve eğitim” konularında ilk üçe
giren ﬁrmalara ‘Başarı Ödülü’ verildi. İnci Akü, Taşıt
Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından
derneğe üye tüm ﬁrmalar arasında yapılan
değerlendirmeye göre "Faydalı Model" alanında üçüncülük
ödülüne layık görüldü.
TAYSAD 37. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleşen
ödül töreninde; İnci Akü adına ödülü, Genel Müdür Cihan
Elbirlik aldı. Aldıkları ödül ile ilgili Elbirlik, "Her biri
bulunduğu sektörde öncü konumunda olan kurumların
yaptığı değerlendirme sonucu bu ödülü almış olmaktan
büyük gurur duyduk. Markamızı seçen müşterilerimizin en
iyi tasarımı, en iyi teknolojiyi, en yüksek kaliteyi, en güçlü
inovasyonu hak ettiğine yürekten inanıyoruz. Yeni projeler
kapsamında yaptığımız çalışmalar bizim hem rekabette bir
adım önde olmamızın göstergesi hem de global
vizyonumuzun bir parçasıdır. Gerek Ar-Ge merkezimizde
gerekse üniversiteler ve araştırma enstitüleriyle
geliştirdiğimiz projeler kapsamında, akü bileşenleri ve
teknolojisinde önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. İnci
Akü olarak sadece büyüme rakamlarımızla değil,
yeniliklerin elçisi olarak farklılık yaratan ve ödül alan
önemli projelerimizle, değer yaratmaya devam ediyoruz.
Bu ödüllerin perde arkasında, paydaşlarımızın desteği ve
şirketimizi onurlandıran çalışanlarımızın yaratıcılıkları
yatıyor. Bu ödül vesilesiyle TAYSAD’a, İnci Akü’ye ve
ülkemiz için yarattığımız katma değere olan inançlarını
esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım” dedi.

İnci Akü, the owner of the ﬁrst R&D center
certiﬁed by the Ministry of Science, Industry and
Technology, was deemed worthy of the third place
award in the “Utility Model” category by TAYSAD
(Association of Automotive Parts and Components
Manufacturers).
In the 37th Ordinary General Assembly of TAYSAD (the
Association of Automotive Parts and Components
Manufacturers) held on March 10, 2015, the top 3 companies
were awarded in the “Patent, utility model, industrial design,
export and training” areas. Following an assessment of all
TAYSAD member companies, İnci Akü was deemed worthy of
the third place award in the “Utility Model” category.
In the award ceremony held at 37th Ordinary General
Assembly of TAYSAD, the award was accepted, on behalf of
Incı Aku, by the General Manager Cihan Elbirlik. Regarding
the award received, Elbirlik stated the following: “We are
proud to receive this award as a result of the assessment by
leading institutions. We heartily believe that, by choosing our
company, our customers deserve the outcomes of the best
technology, highest quality, and strongest innovation. The
works we have been conducting within the scope of new
projects are both an indicator of that we are a step ahead in
the competition and a part of our global vision. Projects
developed at our R&D center, as well as the projects
developed in cooperation with universities and research
institutes, give us opportunity to accomplish signiﬁcant
achievements in the ﬁeld of battery components and
technologies. We at İnci Akü, as pioneers of innovation,
continue to create value not only through our growth rates,
but also through our important projects which make a
difference. Behind these awards lie the support of our
shareholders and the creativity of our workers in which our
company takes pride. On the occasion of this award, I would
like to express my gratitude to TAYSAD, and to everyone who
has generously expressed their belief in İnci Akü and the
value we create for the whole country.”

Sektörün ilk Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
onaylı Ar-Ge merkezine sahip İnci Akü, Bakanlık
tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Verimlilik Proje
Ödülleri’nde “Büyük Ölçekli İşletme-Ürün Geliştirme”
kategorisinde ikincilik ödülü aldı.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl ikinci
kez düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri ile, verimlilik bilincinin
ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında
bilgi paylaşımının artırılması, uygulanmış projelerin sağladığı
yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda
yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ile
kamu kurumların katılabildiği Verimlilik Proje Ödülleri’ne bu yıl
toplam 193 başvuru yapıldı.
27 Nisan 2015 tarihinde, Congresium Ankara’da düzenlenen
Verimlilik Haftası açılışında gerçekleşen ödül töreninde İnci Akü
“Kurşun Asit akülerde negatif ızgara alaşım optimizasyonu”
projesiyle, ‘Büyük Ölçekli İşletme-Ürün Geliştirme’
kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. İnci Akü’ye
ödülünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Davut Kavranoğlu verdi.
Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan İnci Akü Ar-Ge Müdürü
Sibel Eserdağ, ‘‘Sektörde yeniliklerin ve ilklerin elçisi olarak
enerji depolamada uzun ömürlü hızlı çözümler sunuyoruz.
Projemizin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
ödüllendirilmesi bize büyük sevinç ve gurur yaşattı. İnci Akü
olarak, hem sektörün gelişmesi hem de teknoloji ve inovasyon
liderliğimizi sürdürebilmek adına Ar-Ge yatırımlarımızı sürekli
arttırıyoruz. Gelecek dönemde de markamızın gelişimini takdir
eden bu ödüllere yenilerini ekleyeceğimize gönülden inanıyoruz”
dedi.

Sibel Eserdağ
İnci Akü Ar-Ge Müdürü

Sibel Eserdağ
İnci Akü R&D Manager

‘Product Development’ Award to İnci Akü!
İnci Akü, who has the ﬁrst R&D center approved by
the Ministry of Science, Industry and Technology,
was granted the second prize in ‘Large Scale
Enterprise – Product Development’ category of the
Productivity Project Awards organized the second
time this year by the Ministry.
The purpose of the Productivity Project Awards organized the
second time this year by Republic of Turkey ministry of Science,
Industry and Technology is to raise awareness on productivity
all around the country, to increase information sharing between
institutions and organizations, to promote the beneﬁts provided
by the projects implemented and encourage new projects to be
carried for increasing productivity.
Totally 193 applications were made to the Productivity Project
Awards, to which enterprises operating in industrial and service
sectors and the public institutions were allowed to attend.
With its “Negative grid alloy optimization in Lead Acid batteries”
project, İnci Akü was deemed worthy of the second prize in
‘Large Scale Enterprise – Product Development’ category at the
award ceremony held on April 27, 2015 during the Productivity
Week opening organized in Congresium Ankara. Prof. Dr. Davut
Kavranoglu, the Deputy Minister of Science, Industry and
Technology, presented İnci Akü its award.
Making a remark on the award received, İnci Akü R&D Manager
Sibel Eserdag said: ”Being the pioneer of innovations and ﬁrsts
in the sector, we offer long-lasting and fast solutions in energy
storage. Our project being awarded by the Ministry of Science,
Industry and Technology made us quite happy and proud. As
İnci Akü, we have been consistently increasing our R & D
investments in order to support the development of the sector
as well as to maintain our technology and innovation leadership.
We also sincerely believe that we will be adding in the future
new ones to these awards appreciating the development of our
brand.”
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İnci Akü, an export champion once
again
Turkish Exporters Assembly (TIM) announced
its export champions for 2014. İnci Akü, once
again, has become the export champion of its
sector. Climbing up 17 places compared to the
previous year, İnci Akü took the 195th place in
the ranking among the ﬁrst 1,000 exporter
companies and preserved its ‘export leader in
its sector’ title also this year.

İSO 500’de 3 İnci
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ''Türkiye'nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2014’’ araştırması
sonuçları açıklandı. Son 10 yıldır her yıl
ortalama yüzde 15 büyüyen İnci Holding’in
iştiraki 3 şirket de listede üst sıralarda yer aldı.
Ege’nin gururu olarak listeye giren 68 şirketten
üçü, sektörünün ihracat lideri İnci Akü, Maxion
İnci ve Maxion Jantaş…
Gücüne güç katarak büyüyen, 2 bin 400 çalışanı ve 15
şirketi bulunan İnci Holding, İSO'nun 2014 yılı
araştırmasına göre 3 şirketi ile ilk 500’de yerini aldı.
Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş., İSO 500 listesinde 183’üncü
olurken, İnci Holding’in ihracat lideri şirketi İnci Akü Tic.
ve San. A.Ş. 234’üncü sıraya, Maxion Jantaş Jant San. ve
Tic. A.Ş. ise 366’ncı sıraya yükseldi. Temelleri 63 yıl önce
atılan, ağırlıklı olarak otomotiv yan sanayi olmak üzere beş
farklı sektörde faaliyet gösteren İnci Holding, son 10 yıldır
her sene ortalama yüzde 15 büyüyor.
İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Perihan İnci, “İSO
500 sonuçları sahip olduğumuz azmin ve heyecanın bir
göstergesi oldu. 2010 yılından bu yana İSO listelerinde 3
şirketimizle birlikte yer alıyoruz. İlk şirketimizin
kuruluşundan bu yana geçen 63 yılda gerçekleştirdiğimiz
başarılarımıza yenilerini ekleyeceğimiz ve sağlam
adımlarla yürüdüğümüz bir geleceğe inanıyorum.
Şirketlerimiz cirosal anlamda başarı göstererek, Türk
ekonomisinin büyümesine değer katmaya devam ediyor.
Şirketlerimizin başarılarına en büyük etken, ihracatta
kazandığımız güç ve bölge ülkelerinde markalarımızla elde
ettiğimiz başarıdır. Üretim teknolojilerindeki uluslararası
standartlarımız, nitelikli insan kaynağımız, ar-ge ve
teknolojik gücümüz, yenilikçi yönetim anlayışımız
sayesinde başarılarımızın artarak devam edeceğine
inanıyorum. ‘Cumhuriyetin 100’üncü yılında dünyada ilk
binde olmak’ vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz. İnci
Grubu için gurur verici bu tablo karşısında İSO 500’de
yerini alan üç şirketimizi kutluyorum” dedi.

İnci Akü, which accomplished around 85 million dollars
worth export in 2014, has been ranked 195th among the
ﬁrst 1,000 exporter companies according to the results
announced by the Turkish Exporters Assembly (TIM). In
this regard, İnci Akü General Manager Cihan Elbirlik said:
“By climbing up 17 places at once when compared to the
previous year; İnci Akü once again preserved this year its
‘export leader in its sector’ title among the ﬁrst 1,000
exporter companies. We feel great proud of this
ever-increasing success.

ICI 500 hosts 3 Inci companies
The results of Istanbul Chamber of Industry’s
(ICI) study “Turkey’s Top 500 Industrial
Enterprises-2014” have been announced. Among
the highest ranking companies were 3 afﬁliated
with Inci Holding, which has had an average
growth rate of 15% for the past 10 years. 3 of the
68 companies entering the list and making their
Aegean homeland proud were İnci Akü, the
leading exporter in the sector, Maxion Inci and
Maxion Jantas…
Growing stronger by the day, Inci Holding, with its 2
thousand 400 employees and 15 companies, took its place
in ICI’s top 500 in 2014, represented by 3 of its companies.
Maxion Inci Wheel Industry Inc. came 183rd on the list top
500 companies, while Inci Holding’s leading exporter İnci
Akü Industry and Trade Inc. came 234th, and Maxion
Jantas Wheel Industry and Trade Inc. came 366th. Wits its
foundations laid 63 years ago, Inci Holding is active in ﬁve
different areas, focusing on the automotive supplying
industry, and has had an average growth rate of 15% for
the past 10 years.
Perihan Inci, the President of Board of Directors of Inci
Holding, shared the following observations: “The results of
ICI 500 are indicators of our determination and enthusiasm.
We have been represented on ICI lists since 2010 by 3 of
our companies. I believe in a future where we will stand
strong and add new successes to those we have acquired
along the 63 years since the foundation of our ﬁrst
company. Our companies continue to contribute value to
the growing Turkish economy by successful management
of their turnovers. The most important factors in the
success of our companies are our strength in export and
our successful activities in countries in our region. I believe
in our success to continue and rise steadily thanks to the
international standards of our production technologies, our
high-quality human resources, our R&D and technological
strength, and our innovative understanding of management.
We move forward with a vision of ‘being among the top
thousand in the 100th year of the republic’. I congratulate
our three companies that entered the ICI top 500 list, for
how they make us proud.”

İhracat şampiyonu
yine İnci Akü oldu
TİM 2014 yılı ihracat şampiyonlarını açıkladı.
Sektörünün ihracat şampiyonu yine İnci Akü
oldu. İnci Akü, ilk 1.000 ihracatçı ﬁrma arasında
geçen yıla göre 17 sıra birden yükselerek
195’inci sırada yerini aldı ve ‘sektörünün ihracat
lideri’ ünvanını bu yıl da korudu.
2014’te yaklaşık 85 milyon dolar tutarında ihracat
gerçekleştiren İnci Akü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
tarafından açıklanan sonuçlara göre ilk 1.000 ihracatçı
ﬁrma arasında 195’inci sırada yer aldı.
İnci Akü Genel Müdürü Cihan Elbirlik, “İnci Akü, ilk 1.000
ihracatçı ﬁrma arasında geçen yıla göre 17 sıra birden
yükselerek ‘sektörünün ihracat lideri’ ünvanını bu yıl da
korudu. Her yıl artan bu başarıdan büyük gurur duyuyoruz.
80’den fazla ülkede milyonlarca aracın kalbindeyiz. Bu yıl
tüm dünyada daha fazla otomobile hayat vereceğiz. İnci
Akü, ana faaliyeti olan akü üretiminin ötesinde, geleceğin
uzun ömürlü enerji depolama çözümlerini geliştiren ve
sektörün geleceğine ışık tutan, Türkiye’nin en köklü
kurumlarından biri. İnci Akü’nün Türk ekonomisi için değer
yaratan bu başarı öyküsünün bize verdiği sorumlulukla
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
4 kıtada 80’in üzerinde ülkeye ihracat yapan İnci Akü, yurt
içinde 80 ana bayii, 3 bin 500 perakende satış noktası, 210
yetkili servis ve yurtdışında güçlü distribütör ağı ile
tüketicilerine ulaşıyor.
Cihan Elbirlik
İnci Akü Genel Müdürü

Cihan Elbirlik
İnci Akü General Manager

We are at the hearts of millions of vehicles in more than
80 countries. This year, we are planning to give life to even
more automobiles all around the world. İnci Akü is one of
the most deep-rooted companies in Turkey, which has
been also developing long-lasting energy storage
solutions and offering an insight to the future of the sector
beyond its main battery production activity. We still carry
on our works, with the awareness of the responsibility
arising from this success story, which creates a
signiﬁcant value for Turkish economy.”
Exporting today to over 80 countries in 4 continents, İnci
Akü reaches its consumers through 80 main dealers,
3 thousand 500 retail sales points, 210 authorized service
centers inland and a powerful distributor network abroad.
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Damla Arkan
İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal
İletişim Müdürü

Damla Arkan
İnci Akü Marketing and Corporate
Communications Manager

Türkiye’nin en değerli akü markası:
İnci Akü

Turkey’s most valuable battery
brand: İnci Akü

Sektörünün ihracat lideri İnci Akü, uluslararası
marka değerlendirme şirketi Brand Finance’ın
‘Türkiye’nin En Değerli Markaları’ listesinde bu yıl da
değerini arttırarak ilk 100’de yer aldı.

İnci Akü, the export leader of its sector, has increased
its value once again this year and been ranked within
the ﬁrst 100 in the ‘Turkey’s Most Valuable Brands’ list
of Brand Finance, the international brand valuation
company.

Sektörünün ihracat lideri İnci Akü, uluslararası marka
değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in Türkiye’de 9'uncu kez
hazırladığı ‘Türkiye'nin En Değerli Markaları' listesinde bu yıl da
ilk 100 arasında yer aldı. İnci Akü Pazarlama ve Kurumsal
İletişim Müdürü Damla Arkan, ‘‘İnci Akü, ana faaliyeti olan akü
üretiminin ötesinde, geleceğin uzun ömürlü enerji depolama
çözümlerini geliştiren ve sektörün geleceğine ışık tutan,
Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri. ‘Dünyanın ilk 10 akü
üreticisi arasında olma’ vizyonumuzla yaptığımız çalışmaların
sonucu olarak, bu sene de Türkiye’nin en değerli markaları
arasında yer aldık. Ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan sonuçlara göre; 2014’te
yaklaşık 85 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştiren
şirketimiz, ilk 1.000 ihracatçı ﬁrma arasında 17 sıra birden
yükselerek 195’inci sırada yer aldı. 6 yıldır sektörün ihracat
lideriyiz. Hayata geçirdiğimiz her yatırım, proje ve aldığımız
ödüllerle marka değerimizi sürekli yükseltmeye devam ediyoruz.
Her yıl artarak devam eden başarılarımızla gurur duyuyoruz”
dedi.
İnci Akü, akü sektöründe Ar-Ge merkezi kuran ve Turquality
programına girmeye hak kazanan ilk marka. ‘Global Markalaşma
Projesi’yle markalaşma alanındaki çalışmalarına hız veren İnci
Akü, 4 kıtada 80’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.
Şirketlerin hayata geçirdiği faaliyetlerin marka değeri üzerine
etkisini ortaya koyan araştırmanın amacı, iş dünyasının
sürdürdükleri faaliyetler içinde markanın ne kadar önemli
olduğuna dikkat çekmek. Değer tabanlı pazarlama yaklaşımını
Türkiye gündemine almayı başaran Brand Finance’ın yaptığı
araştırmaya göre Türkiye'nin en değerli 100 markasının toplam
değeri 14 milyar doların üzerinde gerçekleşti.
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İnci Akü, the export leader of its sector, has been ranked once again
this year within the ﬁrst 100 in the 9th ‘Turkey’s Most Valuable
Brands’ list prepared by Brand Finance, the international brand
valuation company. In this regard; Damla Arkan, İnci Akü
Marketing and Corporate Communications Manager, said: “İnci
Akü is one of the most deep-rooted companies in Turkey, which has
been also developing long-lasting energy storage solutions and
offering an insight to the future of the sector beyond its main
battery production activity. As a result of the works we carry on
with our vision of ‘being among the ﬁrst 10 battery manufacturers
in the world’; once again this year, we have been ranked among the
most valuable brands of Turkey. Besides, according to the results
announced in the previous days by the Turkish Exporters Assembly
(TIM); our company, which accomplished around 85 million dollars
worth export in 2014, climbed up 17 places to 195th among the ﬁrst
1,000 exporter companies. For 6 years, we have been holding the
export leadership position in our sector.
With every investment we make, every project we implement and
every award we receive, we consistently continue to enhance our
brand value. And we are proud of our ever growing successes”.
İnci Akü is the ﬁrst brand in the battery sector to set up an R&D
center and to be entitled to enter the Turquality program.
Accelerating its efforts in branding with ‘Global Branding Project’,
İnci Akü has started exporting to more than 80 countries in
4 continents.
The purpose of the research that reveals the impact of the activities
carried out by the companies on brand values is to draw attention
to how much important the branding is among all business world
activities. According to the research conducted by Brand Finance,
which succeeded in putting the value-based marketing approach on
Turkey’s agenda, the total value of the most valuable 100 brands of
Turkey has been worth over 14 billion dollars.

İnci Akü, endüstriyel akü bayileri ile
İzmir Çeşme’de buluştu!
Endüstriyel akü grubunda, İnci Battery markasıyla
pazarda önemli bir konuma sahip olan İnci Akü,
endüstriyel kategori bayileri ile Çeşme’de bir araya
geldi.
İnci Battery markasıyla endüstriyel akü kategorisi, traksiyoner
ürün grubunda pazar lideri olan İnci Akü, 10-12 Nisan
tarihlerinde bayileri ile Çeşme Radisson Otel’de buluştu. İnci
Akü’nün İnci Battery markalı ürün grubuyla ilgili 2014 yılı
performansı, gelecek planları ve yeni ürün ve hizmetleri ile ilgili
bilgiler verilen vizyon toplantısında konuşan İnci Akü Genel
Müdürü Cihan Elbirlik, “1998 yılından beri endüstriyel akü
alanında pazarda faaliyet gösteriyoruz. Şu an Türkiye’de OEM
müşterilerimiz ve 12 satış ve yetkili servis noktamızla traksiyoner
akü segmentinde pazar lideriyiz. Hedeﬁmiz hem ürün hem de
hizmet ve tamamlayıcı ürün satışları ile müşterilerimizin tüm
ihtiyaçlarını tek elden karşılayıp, onlara yönlendirici ve bütünsel
çözümler sunmak. Bunun yanı sıra şu an 22 ülkeye ulaşan ihracat
ağımızı daha da genişleterek global arenada yaygın bir bayi ağına
ulaşmayı hedeﬂiyoruz. Starter aküde kazanmış olduğumuz
başarılara ek olarak endüstriyel akü alanındaki hızlı gelişimimizle
de ‘Dünyanın ilk 10 akü üreticisi arasında olma’ vizyonuyla emin
adımlarla ilerliyoruz. İnci Akü’nün bugünlere gelmesinde ve elde
ettiği başarılarda payı olan, İnci Akü’ye emek veren siz değerli
bayilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.
İnci Battery Traksiyoner aküler uzun ömürleri, güvenli
kullanımları, kısa sürede şarj olmaları ve daha düşük enerji
maliyetiyle, elektrik enerjisiyle çalışan araçlar için en uygun
çözümü İnci Akü kalitesiyle sunuyor. İnci Battery traksiyoner
aküler, elektrik enerjisiyle çalışan araçların yanı sıra; forkliftler,
taşıma bantları ve temizlik makinelerinde de kullanılıyor.

İnci Akü came together with industrial
battery dealers in Cesme, Izmir!
İnci Akü, holder of a signiﬁcant share in the industrial battery
market under the name Inci Battery, came together with
industrial battery dealers in Cesme, Izmir.
A market leader in industrial battery category and traction product line
under the brand name Inci Battery, İnci Akü came together with its dealers
at Cesme Radisson Hotel between April 10-12. Having its focus on the
performance of İnci Akü’s product line in 2014 introduced under the name
Inci Battery, its future activity and new products and services, the meeting
was attended by İnci Akü General Manager Cihan Elbirlik, , who stated
the following: “We have been active in the market since 1998. We are
currently the leading provider of the Turkish market with our OEM
customers and 12 authorized service providers in the traction battery
segment. Our goal is to become a central provider for all the needs of our
customers by providing products, services and complementary goods, as
well as necessary guidance and holistic solutions. Besides this, we intend
to expand our export network, currently comprising 22 countries, and to
establish a widespread dealership network in the global arena. Our vision
is to build upon our success so far in the starter battery category, as well
as on our rapid development in the industrial battery category, to become
one of the ‘Top 10 battery producers of the world’. I would like to thank
you, dear dealers, for your efforts and your part in İnci Akü’s success and
for bringing İnci Akü to where it has reached today.”
The long-lasting, safe-to-use İnci Akü Traction batteries, with their short
charging times and low energy costs, offer the most appropriate solution
for the electric vehicles with İnci Akü quality. İnci Akü. In addition to
electric vehicles, Inci Battery traction batteries are also suitable for use in
forklifts, conveyor belts and cleaning machines.
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İnci Battery markalı traksiyoner
aküler Linde Almanya’da!

Inci Battery brand traction batteries
are now at Linde, Germany!

İnci Akü’nün endüstriyel akü pazarındaki
başarıları sürüyor.

İnci Akü’s success in the industrial battery market
continues.

Son 2 yılda yaptığı ihracat atağı ile İnci Battery markalı
endüstriyel akülerini 22 ülkeye göndermeyi başaran İnci Akü,
bu kez da Almanya’nın forklift devi Linde’ye akü tedarikine
başladı. Dünyanın en önemli forklift ﬁrmalarından olan Linde
Material Handling GmbH 3 milyar EUR cirosu ve 100’den
fazla ülkeye ihracatı ile sektörünün lideri.

İnci Akü, which made a big jump in exports and started to send its
Inci Battery brand industrial batteries to 22 countries in the last 2
years, recently became a battery supplier for Linde, the forklift
giant of Germany. Being one of the world’s most important forklift
companies, Linde Material Handling GmbH is a leading ﬁgure in its
sector with a turnover of 3 billion Euros turnover and an export
network covering more than 100 countries.

İnci Akü, inovasyon istanbul
etkinliğinde…

İnci Akü at
innovation istanbul...

21 Nisan 2015 tarihinde, İstanbul Deniz Müzesi’nde
Açıkinovasyon.com tarafından 3. kez organize
edilen İnovasyon İstanbul etkinliğinde, İnci Akü
Ar-Ge Merkezi Müdürü Sibel Eserdağ konuşmacı
olarak yer aldı.

At Innovation Istanbul; which was organized for the
3rd time by Acikinovasyon.com at Istanbul Naval
Museum on April 1, 2015; İnci Akü R&D Center
Manager Sibel Eserdag took part as a speaker.

Türkiye’den ve tüm dünyadan inovasyon konusunda başarılı
çalışmalara liderlik etmiş isimlerin konuşmacı olduğu
İnovasyon İstanbul, farklı sektörlerde ve konularda inovasyon
temasını işleyerek inovasyon kültürünün yaygınlaştırılmasını,
şirketlerin ve bireylerin inovasyon yolculuğunda daha yaratıcı,
hızlı ve verimli sonuçlar almalarını sağlamayı ve onlar için
değer yaratmayı hedeﬂiyor.

Bringing together leaders of innovation both from Turkey and
all around the world, Innovation Istanbul aims to popularize
the culture of innovation, to enable companies and individuals
to obtain more creative, faster and more efﬁcient results in
their innovation trip, and to create values for them by treating
the innovation theme in different sectors and subjects.
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‘Çevre dostu’ sertifikalı The first certified 'Eco-Friendly'
ilk üretim tesisi production facility
Türkiye’nin çevre dostu Breeam sertiﬁkalı ilk üretim tesisi olan
İnci Akü’nün Manisa Organize Sanayii Bölgesi’ndeki
fabrikasının temelleri 2010 yılında atıldı. 2011’de ilk etabı
faaliyete geçen 100 bin metrekare alan üzerinde kurulu
fabrikada İnci Battery markalı endüstriyel aküler üretiliyor.

The ﬁrst Breeam-certiﬁed eco-friendly production facility in Turkey,
the foundations of İnci Akü's factory in Manisa Organized Industrial
Zone were laid in 2010. Occupying an area of 100,000 m2, the factory
has been the site for the production of industrial Inci Battery batteries
since the opening of the ﬁrst stage in 2011.

İnci Akü Genel Müdürü Cihan Elbirlik, iş verimliliğinde ve işletme
İnci Akü General Manager Cihan Elbirlik described the working
giderlerinde önemli avantajlar sağlayan Breeam sertiﬁkalı tesisin
principles of the Breeam-certiﬁed facility, which have signiﬁcant
çalışma prensiplerini şöyle anlattı:
advantages in terms of labor productivity and operational expenditure,
“İnci Akü’nün çevre dostu fabrikasında temel kriter, üretim
as follows:
faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmak, hammadde,
enerji ve doğal kaynakları verimli kullanarak israfı önlemek, “Our fundamental criteria here at İnci Akü's eco-friendly factory are to
minimize our environmental waste, to make efﬁcient use of raw material,
proseste kullanılan hammaddenin geri kazanım özelliği taşımasına
energy and natural resources to avoid wasting resources, to achieve
özen göstermek ve böylece üretimde oluşan atıkları kontrol altına
effective waste management by means of using recyclable raw material;
almak. Çünkü yeşil fabrikalar, yaşanabilir çevre için çok önemli. Ne
because we are well aware of that green factories are very important for a
üretirseniz üretin, binanın inşasından itibaren çevreyi düşünmek
livable environment. No matter what you produce, you have to think
zorundasınız.”
about the environment starting from the construction of facility onwards.”
Elbirlik, Breeam tarafından belirlenen uluslararası standartlara
Elbirlik the water, energy and raw material consumption in the
uygun tasarlanan İnci Akü üretim tesisi inşaatında standart
construction of İnci Akü's Breeam-certiﬁed production facility was much
binalara göre daha az su, enerji ve hammadde kullanıldığını, inşaat
less when compared to standard buildings, and that all the waste
sırasında ortaya çıkan atıkların geri dönüşümle tekrar kazanıldığını
generated from the construction process had been recycled. Adding that
söyledi. Fabrikadaki elektrikli ve mekanik sistemlerden, yağmur
eco-friendly solutions had been applied in all areas from electric and
suyunun depolanmasına kadar akla gelebilecek her alanda çevre
mechanical systems to rain water storage systems, Cihan Elbirlik stated
dostu çözümler tercih edildiğini vurgulayan Cihan Elbirlik şöyle
the following:
konuştu:
“Uluslararası markalar ve şirketler bugün artık sürdürülebilir dünya “International brands and companies operate today with a mission to
create a sustainable world. Likewise, customers want to know about the
misyonuyla faaliyet gösteriyor. Tüketici ise ürünü satın alırken,
production process of what they consume. We, at İnci Akü, try to come
üretim süreçlerini sorguluyor. İnci Akü olarak, bir yandan işimizi en
up with visionary sustainability projects while trying to do our job in the
iyi şekilde yapmak prensibiyle hareket ediyor, diğer yandan
best way possible. Our Breeam-certiﬁed facility, which was put in life as a
sürdürülebilirlik konusunda da vizyoner projeler ortaya koyuyoruz.
result of our management system which is based on protection of
Çevre ve doğal kaynakların korunmasını temel alan yönetim
environmental and natural resources, constitutes the best case in this
sistemimiz sonucu hayata geçen Breeam sertiﬁkalı tesisimiz buna
point. I can say with all the conﬁdence that we will not stop pursuing
en iyi örnektir. Toplumsal sorumluluğumuz gereği, sektörün
environmental policies while also contributing to the development of our
gelişimine katkı sağlarken, çevreye duyarlı üretim yaklaşımından
sector.”
taviz vermeyeceğimizi söyleyebilirim.”
Breeam Sertiﬁkası nedir?
BREEAM, 1990'da İngiltere' de uygulanmaya başlayan daha sonra
birçok ülkede benimsenen Çevre Dostu Bina Sertiﬁka Sistemi ve
Çevresel Değerlendirme Sistemi’dir. Breeam’in amacı, binaların
çevresel performansları için doğru kriterleri belirlemektir.
Değerlemede belirli kriterler ışığında bir binanın çevresel
performansına değer biçilir.
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What is a Breeam Certiﬁcate?
BREEAM, being ﬁrst applied in UK in 1990 and then adopted in many
other countries, is a Eco-Friendly Building Certiﬁcation System as well as
a Environmental Assessment System. Purpose of Breeam is to establish
the right criteria to assess the environmental performances of buildings.
During the assessment process, environmental performance of a building
is evaluated in the light of speciﬁc criteria. The 4 main environmental
frames taken into consideration by Breeam are use of global atmosphere
and resources, local problems, inner environment and health, the impact
of environment on buildings. Buildings are evaluated within these frames
assigned one of the following ratings: pass, good, very good and
excellent. The certiﬁcate may be given to ofﬁces, retail service providers,
industrial enterprises and schools. BREEAM measures how much
eco-friendly a building is according to the standards previously set.

6 ülkeden bilim insanları,
2'nci Uluslararası
Biyosensör Kongresi’nde bir
araya geldi...

Scientists from 6 countries
came together at the 2nd
International Congress on
Biosensors...

Gediz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve
Ege Üniversitesi işbirliğiyle 10-12 Haziran
tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede
insanlığın umut bağladığı bilim insanları bir
araya geldi.

The congress held on June 10-12 under the
hospitality of Gediz University and in
cooperation with Ege University brought
together scientists who give humanity hope
for a better future.

Kongreye, hastanelerdeki laboratuvarları küçük
çiplere sığdıran ‘minyatür laboratuvar’ çalışmaları ve
hastalıkların teşhisi ile tedavide geliştirdikleri yeni
yöntemlerle tüm gözlerin üzerine çevrildiği Prof. Dr.
Emil Palacek, Prof. Dr. Joseph Wang ve Prof. Dr.
Mehmet Dökmeci’nin aralarında yer aldığı 6 ülkeden
28 konuşmacı katıldı. Ülkemizdeki 13 üniversiteden
öğretim üyelerinin yanı sıra TÜBİTAK ile TSE’den
araştırmacıların yer aldığı kongrede, İnci Akü Proje ve
Test Müdürü Dr. Sinan Yılmaz kongrenin Bilim
Kurulu’nda da yer alarak çalışmalara destek verdiler.

Among the 28 attendants from 6 countries were Prof.
Dr. Emil Palacek, Prof. Dr. Joseph Wang and Prof. Dr.
Mehmet Dokmeci who stood out thanks to their work
on 'miniature laboratories' to effectively shrink
hospital laboratories into microchips, as well as the
new methods they developed for diagnosis and
treatment. In addition to academics from 13 Turkish
universities, researchers from TÜBİTAK (The
Scientiﬁc and Technological Research Council of
Turkey) and TSE (Turkish Standards Institution)
attended the congress. İnci Akü Product and Process
Development Executive Dr. Burak Ulgut also delivered
a speech. İnci Akü Project and Test Manager Sinan
Yilmaz and Product and Process Development
Executive Dr. Burak Ulgut contributed as members of
the Scientiﬁc Board.

Teydeb projeleri üzerine
konuştular…

Sharing ideas on Teydeb
projects…

Ebiltem Teknoloji Transfer Oﬁsi tarafından 16 Haziran
tarihinde düzenlenen ‘TEYDEB Projeleri Başvuru
Süreçleri’ konulu panele konuşmacı olarak katılan İnci
Akü Proje ve Test Müdürü Dr. Sinan Yılmaz;
katılımcılara TEYDEB Projelerine başvuru sürecinde
dikkat edilmesi gereken konular hakkında
bilgilendirmeler gerçekleştirdi.

Dr. Sinan Yilmaz, İnci Akü Project and Test Manager,
attended as a speaker to the panel organized on ‘TEYDEB
Projects Application Processes’ by Ebiltem Technology
Transfer Ofﬁce on June 16 and gave the audience
information about the points to consider during the
process of application to TEYDEB (Technology and
Innovation Funding Programs Directorate) Projects.
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İNCİ AKÜ
BAHAR PİKNİĞİ

2015

İnci Akü’de Operasyonel
Mükemmellik Günleri başladı!

Operational Excellence Days have
begun at İnci Akü!

16 Haziran Salı günü, tüm İnci Akü ailesinin
katılımıyla gerçekleşen ‘Operasyonel
Mükemmellik Günü’ organizasyonu ile başlayan,
İnci Akü’de ‘Sürekli Gelişim, Verimlilik, Sıfır
Hata, Yüksek Kalite, Yalınlaşma’ gibi kavramlar
üzerinde mükemmelliğe ulaşmayı temel alan
yaklaşım; uygulama aşamasında da tüm hızıyla
devam ediyor!

The approach, which is based on the goal of
reaching excellence at İnci Akü through concepts
such as ‘Constant Progress, Efﬁciency, Zero
Mistake, High Quality, Simpliﬁcation’, has begun
at ‘Operational Excellence Day’ organization held
on Tuesday, June 16, with participation of the
entire İnci Akü family and been continuing in full
speed also in the implementation phase.

Operasyonel Mükemmellik gününde, bu yaklaşımın tüm
çalışanlar tarafından hızlı ve etkin bir şekilde
benimsenmesi için, hem eğlendiren hem öğreten bir çok
uygulamalı oyun ve bilgilendirmeler gerçekleşti. Aynı
zamanda tüm İnci Akü ailesinin üzerine imzasını attığı
büyük çaplı futbol topuna temsili biçimde vurularak,
Operasyonel Mükemmellik çalışmalarına start verildi.

A number of amusing and informative applied games and
informative sessions have been incorporated into the
organization for a quick and effective adoption of this
approach by the employees. A symbolic kick on a foot ball
signed by the whole İnci Akü family represented the ‘start’ for
operational excellence works.

İnci Akü Genel Müdürü Cihan Elbirlik, Operasyonel
Mükemmellik yaklaşımına İnci Akü’de yeniden hız
verilmesi konusunda yaptığı değerlendirmede:
“Operasyonel Mükemmellik, bu bakış açısını kazanan
ﬁrmalarda zaman ve enerji açısından verimliliği hızla
arttırırken, kaliteyi de önemli ölçüde olumlu etkiliyor. Aynı
zamanda çalışanların süreçlere katılımını, karar yetkisini
ve motivasyonunu da artırıyor. İnci Akü’de yapılan
çalışmalara neşe katmak ve hız kazandırmak için yapılan
Operasyonel Mükemmellik organziasyonunda emeği geçen
başta tüm Opex birimine, İnsan Kaynakları, Satın alma ve
Pazarlama birimlerindeki takım arkadaşlarıma, konuya
gösterdikleri özen için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”
dedi. Elbirlik, “Umarım tüm İnci Akü ailemiz için güzel,
keyiﬂi, eğlenceli ve eğitici bir gün olmuştur. Ele Ele
Mükemmelliğe….” diyerek sözlerini tamamladı.

In a speech assessing İnci Akü’s acceleration of Operational
Excellence approach, Cihan Elbirlik, İnci Akü General
Manager, stated the following: “Operational Excellence does
not cause only a rapid increase in time and energy efﬁciency
of companies which have gained this perspective, but also a
considerable positive impact on quality. At the same time, it
increases the employees’ involvement in processes,
decision-making abilities and motivation. I would like to
thank everyone involved in the Operational Excellence
organization designed to accelerate the work at İnci Akü and
bring more fun to it, particularly the entire Opex unit, all my
teammates in Human Resources, Purchasing and Marketing
departments, for their diligent care and effort.”
Cimsir completed his speech with the following: “I hope that
it has been a beautiful, enjoyable and informative day for our
entire İnci Akü family. Hand in Hand, to Excellence...”

İnci Akü’den bahara merhaba!
31 Mayıs Pazar günü Foça Hanedan Beach Hotel’de
düzenlenen ‘İnci Akü Bahar Pikniği’ne tüm İnci Akü
çalışanları ve aileleri katılım gösterdi. Çeşitli yarışma ve
oyunların gerçekleştiği piknikte katılımcılar; kahvaltı, öğle
yemeği ve çay ikramları ile 2015 baharına eğlenceli ve bol
lezzetli bir ‘Merhaba’ ile başlangıç yaptılar.

İnci Akü’s ‘hello to spring’ picnic!
All İnci Akü employees and their families attended
“İnci Akü Spring Picnic”, which was organized on Sunday
May 31st, at Foca Hanedan Beach Hotel. The attendees,
being served a nice breakfast, lunch and tea treats at the
picnic, where also various contests and games were held,
started 2015 spring season with a fun and tasteful ‘Hello’.
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İnci Akü, gerçekleştirdiği ‘Bayi
Konseyleri’ ile iş ortaklarıyla
yakın temas kuruyor…
İnci Akü, Yurtiçi Yenileme Pazarı Ana Bayileriyle
bölgesel olarak düzenlediği ‘Bayi Konseyi’
organizasyonları ile bir araya geliyor.
Tüm gün süren toplantılarda İnci Akü Yöneticileri, iş ortaklarını
dinleyip beklentilerini daha iyi analiz etme ve daha önceden
belirlenmiş konular üzerinde karşılıklı ﬁkir alışverişinde bulunma
fırsatını elde ediyor.

İnci Akü establishes close ties
with its business partners
through 'Dealer Councils'...

'Dealer Councils', held on regional basis, bring
together İnci Akü and its Main Domestic Aftermarket
Bayi Konseylerini modere eden İnci Akü Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Yıldırım, yaptığı değerlendirmede: “Bu yıl Adana, İstanbul, Dealers.

Ankara ve İzmir’de yaklaşık 45 ana bayiimizle gerçekleştirdiğimiz
‘Bayi Konseyi’ organizasyonumuzda iş ortaklarımızla çok verimli
çalışmalar gerçekleştirdik; birçok yeni ﬁkirle bu toplantılardan
döndük. Toplantılardan çıkan ﬁkirleri hayata geçirmek için
çalışma arkadaşlarımla birlikte aksiyon planlarımızı oluşturduk.
İnci Akü olarak Müşteri Memnuniyetini her zaman işimizin
merkezinde tutuyoruz; bu organizasyonlarda da iş ortaklarımızın
beklentilerini öğrenip cevap vermek bizim için büyük önem
taşıyor” dedi.
Bayi Konseylerine, İnci Akü Genel Müdürü ve Üst Düzey
Yöneticilerinin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri ve İnci Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Perihan İnci de katılım gösterdi.

At the day-long meetings İnci Akü executives ﬁnd the opportunity
to hear the needs of their business partners and better analyze
their expectations, as well as to exchange ideas with them on a
predetermined set of subjects.
Hakan Yildirim, İnci Akü Deputy General Manager and the
moderator of Dealer Councils, stated the following: “This year
gave us the chance to work efﬁciently with our business partners
within the framework of 'Dealer Councils' which we held with
around 45 of our main dealers in Adana, Istanbul, Ankara and
Izmir. Having returned from these meetings with many new ideas
in our heads, my colleagues and I have ﬁnalized action plans to
actualize these ideas. We, as İnci Akü, always keep Customer
Satisfaction at the center of our work; therefore hearing and
responding to the expectations of our business partners at these
meetings constitute a great importance”.
Dealer Councils were attended by the İnci Akü General Manager,
Senior Executives, Members of the Board of Directors, and
Perihan Inci, the President of Board of Directors of Inci Holding.

22

MAG

Kurumsal Corporate

İnci Akü iftar yemekleriyle
ramazan coşkusu

Ramadan enthusiasm with İnci Akü
iftar dinners

Ramazan ayı boyunca İnci Akü, hem Yenileme
Pazarı hem de Endüstriyel kanal iş ortaklarının
katılımıyla İftar Yemeği organizasyonları
düzenledi.

Throughout the entire month of Ramadan, İnci
Akü organized Iftar Dinners with the participation
of both Aftermarket and Industrial channel
partners.

11 farklı ilde düzenlenen İftar Yemeklerinde toplam 1.165
bayisi ile bir araya gelen İnci Akü ailesi, Ramazan ayının
bereketini ve sevincini iş ortaklarıyla paylaştı.

Coming together with a total of 1,165 dealers at dinners held
in 11 different cities, the İnci Akü family has shared the
abundance and joy of Ramadan with its business partners.

22 Haziran – 2015 İstanbul Anadolu – Gülistan Sofrası

June 22 – 2015 Istanbul (Asian side) – Gulistan Sofrasi

23 Haziran – İstanbul Avrupa – Düven Et Lokantası
25 Haziran – Gebze – Değirmen Pastanesi
26 Haziran – İzmit-Sapanca – Özkum Restoran
30 Haziran – Kayseri – Mangalcı Et Lokantası
01 Temmuz – Malatya – Kaburga Sofrası
01 Temmuz – Ankara – Baklavacı Hacı Baba
03 Temmuz – Elazığ – Akgün Otel
07 Temmuz – Bursa – Tavacı Recep Usta
08 Temmuz – Konya – Rixos Otel
09 Temmuz – Adana – Kazancılar Restoran
10 Temmuz – Ankara – Taş Fırın Salkım Söğüt Restoran
10 Temmuz – Gaziantep – Bişirici Restoran
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June 23 – Istanbul (European side) – Duven Et Lokantasi
June 25 – Gebze – Degirmen Pastanesi
June 26 – İzmit-Sapanca – Ozkum Restoran
June 30 – Kayseri – Mangalci Et Lokantasi
July 01 – Malatya – Kaburga Sofrasi
July 01 – Ankara – Baklavaci Haci Baba
July 03 – Elazig – Akgun Otel
July 07 – Bursa – Tavaci Recep Usta
July 08 – Konya – Rixos Otel
July 09 – Adana – Kazancilar Restoran
July 10 – Ankara – Tas Firin Salkim Sogut Restoran
July 10 – Gaziantep – Bisirici Restoran

İnci Akü Kıbrıs bayilerini
İzmir’de ağırladı

İnci Akü hosted its Cypriot
dealers in İzmir

20-22 Ağustos tarihlerinde düzenlenen
organizasyon, İnci Akü Kıbrıs distribütörü
Y.A.R. Group’a bağlı perakende bayilerinden
oluşan 40 kişilik katılım ile gerçekleşti.

A 40-person team consisting of retail
dealers afﬁliated with İnci Akü’s Cypriot
distributor Y. A. R. Group was hosted at the
organization that took place on August 20-22.

Bayiler İzmir havalimanında karşılanmalarının ardından
İzmir’de bulunan Double Tree by Hilton oteline girişlerini
gerçekleştirdiler. İnci Akü Manisa tesislerine transferi
sağlanan katılımcılar; karşılama, üretim alanı turu, şirket
sunumları ve teknik eğitim ile ilk günlerini tamamladılar.

Following a welcome at Izmir airport, the dealers
checked in at Double Tree by Hilton, Izmir. The
attendants were then transferred to İnci Akü’s
facilities in Manisa, where they completed their ﬁrst
day after a welcoming, a tour at the production area,
company presentation and technical training.

İzmir Konak Adabeyi Restaurant’da İnci Akü
Satış-Pazarlama ekipleri ile keyiﬂi bir akşam yemeği yiyen
bayiler, ertesi gün İzmir turunun ardından Kıbrıs’a
dönüşlerini gerçekleştirdiler.

The dealers, who had an enjoyable dinner with İnci
Akü Sales- Marketing teams at Izmir Konak Adabeyi
Restaurant, ﬂew back to Cyprus the next day, after a
tour in Izmir.
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Akülerin kralı EAS Massey Ferguson
Tarla Günleri kapsamında çiftçilerle
buluştu

EAS, the King of Batteries, met with
farmers within the scope of Massey
Ferguson Field Days

Sektörünün ihracat lideri İnci Akü’nün güçlü markalarından
EAS, 29 Ağustos ile 3 Ekim tarihleri arasında Türkiye
genelinde düzenlenen Massey Ferguson Tarla Günleri’nde
çiftçilerle bir araya geldi.

One of the strong brands of İnci Akü, a leading exporter in
its sector, EAS met with farmers within the scope of
Massey Ferguson Field Days held throughout Turkey
between August 29 and October 3.

AGCO’nun dünyaca ünlü markası Massey Ferguson, MF 4700 Global
Serileri dahil olmak üzere, önde gelen traktörlerinin tanıtımını yapmak
amacıyla Tarla Günleri’ni düzenliyor. Amasya’dan Gaziantep’e kadar 13
şehri kapsayan 7 bin kilometrelik tanıtım turunda çiftçiler, Massey
Ferguson traktör sürüşü ve eğlenceli aktivitelerin yanında profesyonel
kullanıcıların markası EAS’ın traktörlere özel akülerini tanıma fırsatı da
buluyor.

AGCO's worldwide known brand Massey Ferguson organizes Field Days
to promote new tractors including MF 4700 Global Series. Covering a
large area from Amasya to Gaziantep, 13 cities and 7,000 km in total,
the organization allows farmers to try out Massey Ferguson tractors,
organizes fun activities, and promotes EAS batteries designed
speciﬁcally for tractors.

İnci Akü Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yıldırım, Tarla Günleri’nde
çiftçilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akünün,
traktör performansı için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlatma
fırsatı bulduklarını belirten Yıldırım, “Akü tüm araçlarda olduğu gibi
traktörlerde de aracın kalbi görevini üstleniyor ve zorlu koşullarda
akünün performansı araç için büyük önem taşıyor. İhtiyaçtan düşük
kapasiteli akü, traktörün performansını etkiliyor. Akünün kullanım
ömrünü uzatmak için mutlaka araç performansına uygun seçim
yapılmalı” dedi.

Hakan Yidirim, İnci Akü Deputy General Manager, expressed how
much pleased he feels to have come together with farmers. Reminding
his audience of the importance of batteries for the performance of
tractors, Yildirim stated the following: “As in all other vehicles,
batteries assume the role of a heart for tractors, and their performance
matters greatly for the performance of the vehicle, especially under
difﬁcult circumstances. Batteries with a capacity lower than needed,
cause adverse effects on tractor's performance. Therefore, in order to
have a long-lasting battery, it is importance to choose a battery suitable
for the vehicle's performance.”

Yıldırım, “Hem traktör hem de traktöre uygun akü seçerken, karar
vermenin en sağlıklı yolu araçları arazide görüp test etmek ve teknik
uzmanlarla konuşabilmektir. Profesyonel kullanıcılara yönelik olarak
EAS markasıyla pazara sunduğumuz akülerimizle çiftçilerin her zaman
yanında olmaya özen gösteriyoruz. Organizasyon kapsamında Türkiye
genelinde çiftçilerimizle bir araya gelerek, onların beklentilerini anlamak
ve ilerleyen dönemlerde ürün portföyümüz, hizmetlerimiz ile ilgili
gelişim noktalarını tespit etmekten son derece memnunuz. Projeyi
yürüten Massey Ferguson’a teşekkür ederiz. Bizler, önümüzdeki
dönemde de benzer platformlarda çiftçilerimizle buluşup, onları akü
bakımı ve seçimi konusunda bilgilendirmeye, tüm sorularını
yanıtlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yildirim shared the following observations in the rest of his speech:
“The best way to choose a tractor and a suitable battery is to see the
tractor's performance in the ﬁeld and talk with technical experts. We do
our best to always be there for farmers with the batteries we market
under the brand name EAS for professional customers. I would like to
express my pleasure in having had the opportunity to meet with
farmers throughout Turkey and understand their expectations to
determine points of development for our product portfolio and services
in the future. We thank Massey Ferguson for making this possible. We
will continue to come together with farmers in the future, and to inform
them about battery selection and maintenance, as well as to ﬁnd
answers to their questions.”

Akü sektörünün Ar-Ge lideri İnci Akü

İnci Akü: the R&D leader of Battery Sector

Turkishtime Dergisi tarafından açıklanan 2015 yılı
Ar-Ge 250 araştırması sonuçlarında, akü sektörünün
lideri İnci Akü oldu. Ar-Ge alanındaki gücünü geçtiğimiz
yıl İnovaLİG yarışmasındaki birinciliğiyle gösteren İnci
Akü, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları konusunda emin
adımlarla yoluna devam ediyor.

The results of Turkishtime magazine’s R&D 250 study conﬁrm
that İnci Akü is the leader in its sector. Having proved its
strength in R&D by coming ﬁrst in last year’s InovaLig
competition, İnci Akü is moving steadily forward in areas of
R&D and innovation.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ‘Türkiye’nin En Büyük İlk 1.000
İhracatçı Firması’ verileri doğrultusunda hazırlanan ‘Ar-Ge 250’
Araştırması, Türkiye’nin Ar-Ge öncülerini belirledi. 2009 yılında akü
sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi’ni hayata geçiren İnci Akü, bu yıl 250
şirket arasında 60’ıncı sırada yer alarak ‘Sektörünün Ar-Ge lideri’
unvanını aldı.
İnci GS Yuasa’nın öncü markaları arasında yer alan İnci Akü,
inovasyon konusundaki gücünü ilk olarak geçtiğimiz yıl
düzenlenen İnovaLİG yarışmasındaki birinciliğiyle kanıtladı.
İnovasyonu bir şirket kültürü olarak benimsediklerini
belirten Genel Müdür Cihan Elbirlik, “İnci Akü markamızla
birçok alanda sektör lideri olarak yer alıyoruz. Güçlü Ar-Ge
ekibimizle bugüne kadar 72 patent, faydalı model ve
endüstriyel tasarıma imza attık ve çalışmalarımıza tüm
hızımızla devam ediyoruz. Yenilikçi bakış açımızla
yaptığımız yatırımların karşılığı olarak aldığımız
ödüller bizi çok gururlandırıyor ve motive ediyor.
Sürekli gelişime odaklı bakış açımızla, sektörde
ilklerin ve yeniliklerin elçisi olmaya; aldığımız

Based on the data made public by Turkish Exporters Assembly’s ‘Turkey’s
Top 1000 Export Companies of Turkey’, the study ‘R&D 250’ identiﬁed the
R&D leaders in Turkey. İnci Akü, which founded the ﬁrst R&D Center in its
sector in 2009, came 60th on a list of 250 companies this year and was
awarded the title ‘R&D Leader in its Sector’.
A leading brand within Inci GS Yuasa, İnci Akü proved its strength in R&D
for the ﬁrst time in last year’s InovaLIG championship where it came ﬁrst.
Stating that innovation is part of their corporate philosophy, General
Manager Cihan Elbirlik shared the following: “Our brand, İnci Akü, is a
sector leader in many areas. Our strong R&D team has boasted 72
patents, utility models and industrial designs so far, and our work
continues at full speed. The rewards that acknowledge our
investments, which are the products of our innovative mindset, are
a source of pride and motivation for us. Our minds being set on
developing ever further, we will always continue to bring novelties
and innovations to our sector and move toward our goal with the
honors gained along the way.”

Cihan Elbirlik
İnci Akü Genel Müdürü

Cihan Elbirlik
İnci Akü General Manager
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İhracat lideri İnci Akü, bu alandaki gücünü Japon devi GS
Yuasa’nın küresel deneyimi ve yeni nesil akü teknolojileri
konusundaki birikimi ile birleştiriyor. Bu ortaklık çerçevesinde
GS Yuasa, Türkiye’ye yatırım yaparak bölgedeki varlığını
güçlendirirken, İnci Akü de GS Yuasa’nın küresel varlığı ve
ürün çeşitliliğiyle pazardaki iş hacmini artıracak.
İmza töreninde konuşan İnci
Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Perihan İnci, “Holding olarak kendi
alanlarında öncü ﬁrmalarla ortaklık
yaparak uluslar arası pazarlardaki
gücümüzü arttırıyor ve
sürdürülebilir büyüme sağlıyoruz.
Bugün dünyanın lider akü
üreticilerinden GS Yuasa ile
gerçekleştirdiğimiz stratejik
ortaklık her iki taraf için de önemli
kazanımlar sağlayacak. Bu
ortaklıkla, İnci Holding olarak küresel alanda önemli bir
yatırımcıyı Türkiye’ye kazandırmakla kalmıyor, yeni
yatırımlarla ülkemize önemli katkılar da sağladığımıza
inanıyoruz. GS Yuasa ile gerçekleştirdiğimiz yüzde 50
ortaklıkla, faaliyette bulunduğumuz pazarlarda güçlenerek
yolumuza devam ediyoruz. Bu ortaklığın gerçekleşmesi ile
şirketimizin ünvanı, İnci GS Yuasa A.Ş. oluyor. İnci GS Yuasa
olarak Türkiye ve bölgede pazar lideri olma hedeﬁmiz
doğrultusunda yolumuza emin
adımlarla devam edeceğiz” dedi.

İnci Akü & GS Yuasa
Ortaklık Partnership
süreci resmen process officially
tamamlandı completed

Türkiye ve Dünya akü sektörünün önde gelen iki
oyuncusu İnci Akü ve GS Yuasa 6 Ekim 2015 tarihinde
atılan imzalar sonucu güçlerini birleştirdi. İnci Akü A.Ş.,
Japonya merkezli GS Yuasa Int. Ltd. ile gerçekleştirdiği
ortaklık doğrultusunda, İnci GS Yuasa A.Ş. olarak
yoluna devam ediyor.

İnci Akü and GS Yuasa, the two leading players of battery
industry in Turkey and around the world, joined their forces by
signing a partnership agreement on October 6, 2015. İnci Akü
A.Ş. moves on as İnci GS Yuasa A.Ş. in accordance with their
partnership with Japan originated GS Yuasa Int. Ltd.

İnci Holding iştiraklerinden İnci Akü, dünya akü sektörünün
öncü kuruluşlarından GS Yuasa ile stratejik iş birliğine imza
attı. Nisan 2015’te iki taraf arasında imzalanan niyet
sözleşmesiyle başlayan süreç, İnci Holding’in ev sahipliğinde
6 Ekim tarihinde gerçekleştirilen imza töreniyle resmi olarak
tamamlandı. Böylece İnci Holding, son bir yıl içinde
gerçekleştirdiği üçüncü yabancı ortaklıkla ulusal ve
uluslararası alanda sürdürülebilir gelişimine devam ediyor.

İnci Akü, an afﬁliate of İnci Holding, signed a strategic partnership
agreement with GS Yuasa, a leading corporation in the global
battery sector. The procedures, which were initiated by a Letter of
Intent signed between two parties in April 2015, are ﬁnalized at the
signature ceremony on October 6, 2015 hosted by İnci Holding.
Thus, İnci Holding continues its development in domestic and
international market with this third foreign partnership signed in the
recent year.

İnci Akü markalı ürünler ile birlikte,
GS Yuasa ürünlerinin Manisa’daki
fabrikada üretilmeye başlanacağını
belirten GS Yuasa Başkanı Osamu
Murao, “Türkiye, konumu ve gücü
itibariyle bölgede çok önemli bir
oyuncu. GS Yuasa olarak
Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Rusya
Bağımsız Devletler Topluluğu
bölgesindeki konumumuzu
güçlendirmeye önem veriyoruz, bu nedenle İnci Akü ile
yaptığımız bu başarılı iş ortaklığı bizim için oldukça değerli.
GS Yuasa olarak küresel arenada büyümeyi hedeﬂiyoruz. İnci
Akü ile yapacağımız bu ortaklık, iki şirketi de pazarda stratejik
olarak daha da güçlendirecek. Ortak bir iş planı üzerinden
ilerleyeceğimiz ortaklık çerçevesinde İnci Akü’nün Manisa'da
bulunan fabrikalarında GS ve Yuasa markalı ürünlerimizin
üretimini de gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.
Sektörünün ihracat rekortmeni yeni rekorlara yelken açıyor
İş hedeﬂeri hakkında bilgi veren İnci Akü Genel Müdürü Cihan
Elbirlik; “İnci Akü yalnızca akü üretimi gerçekleştiren bir
kurum olmadı. Geleceğin ‘uzun ömürlü’ enerji depolama
çözümlerini geliştiren ve Ar-Ge faaliyetleriyle sektörün
geleceğine ışık tutan Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri.
GS Yuasa ile gerçekleştirdiğimiz stratejik ortaklığımız bizim
Türkiye’nin öncü akü üreticisi kimliğimizi daha da güçlendirdi.
Ortak iş planlarımız doğrultusunda İnci Akü’nün mevcut
markaları yanında Yuasa ve GS markalarını da pazarda
güçlendireceğiz. Üretimimize sadece yeni markaları değil
telekomünikasyon ve kesintisiz güç kaynakları kategorilerini
de ekleyeceğiz. İnci Akü olarak altı yıldır ihracat lideri
konumumuzu koruyoruz. GS Yuasa ile gerçekleştirdiğimiz
stratejik ortaklık doğrultusunda önümüzdeki 5 yıl içinde
ihracat rakamımızı iki katına çıkarmayı ve teknolojik
gücümüze güç katmayı hedeﬂiyoruz” dedi.

İnci Akü, the export leader in battery sector in Turkey, joins its
strength in this ﬁeld with Japanese giant GS Yuasa’s global
experience and vast knowledge on new generation battery
technologies. Within the frame of this partnership, GS Yuasa
leverages their existence in Turkey by making investment in
the region whereas İnci Akü increases its turnover in the
market with GS Yuasa’s global
appearance and product range.
Speaking at the signature ceremony, Ms.
Perihan İnci, the President of İnci Holding
said: “As a holding, partnering with
pioneer companies in their ﬁelds to
increase our power in international
markets and achieve sustainable growth.
With this strategic partnership we signed
today with GS Yuasa, one of world’s
leading battery manufacturers, both
parties will gain achievements. With this
partnership, we are not only bringing a signiﬁcant global
investor to Turkey but also contributing to our country with
new investments. With this 50% partnership with GS Yuasa,
we are getting stronger to move on in our current markets.
This partnership turns the title of our company into
İnci GS Yuasa A.Ş. We will take ﬁrm steps towards our aim to
become the market leader in Turkey and in the region as İnci
GS Yuasa.”
Mr. Osamu Murao, the President of GS
Yuasa stated that GS Yuasa products will
be manufactured in the factory in Manisa,
together with İnci Akü products and said:
“Turkey is a signiﬁcant player in the region
thanks to the location and power. As GS
Yuasa we give weight to leveraging our
position in the Middle East, Northern
Africa, and Russia Commonwealth of
Independent States region; thus this
successful partnership we signed with
İnci Akü is extremely valuable for us. As
GS Yuasa, we are aiming to grow in the global arena. This
partnership will strategically further strengthen both
companies in the market. Within the frame of the partnership,
which will proceed over a joint business plan, we will be
manufacturing GS and Yuasa products in İnci Akü premises in
Manisa.
Sector’s record holder in export sets sail to new records
Mr. Cihan Elbirlik, İnci Akü General Manager, provided
information about their business objectives; “İnci Akü was
never a merely battery manufacturing company. The company
is one of the deepest rooted corporations in Turkey,
developing “long-lasting” energy storage solutions for the
future; and lighting the way to the future of the sector through
R&D activities. Our strategic partnership with GS Yuasa
reinforced our identity as the leading battery manufacturer in
Turkey. In line with our joint business plans, we will be
leveraging Yuasa and GS brands along with İnci Akü. In
addition to new brands, we will also include
telecommunication and uninterruptible power supply
categories to our production line. As İnci Akü, we are
preserving our role as the export leader for six years. In
accordance with this strategic partnership with GS Yuasa, we
are aiming to double out export ﬁgures within the next ﬁve
years, and improving our technologic power.”

28

Kurumsal Corporate

29

MAG

İnci Akü, Turquality ile
dünya markası olma yolunda!
Kuruluş yıldönümünü Japon ortağı ile Celebration of the foundation
birlikte kutladı!
anniversary with the Japanese Partner!
Sektörünün ihracat lideri İnci Akü, geçtiğimiz ay Japon
akü devi GS Yuasa ile gerçekleştirdiği iş ortaklığı
sonrası, 31’inci Kuruluş Yıldönümünü bu kez yeni
ortağı ile birlikte kutladı. İnci GS Yuasa A.Ş. olarak
tüm çalışanların ve ailelerinin bir araya geldiği etkinlik,
İzmir Kaya Thermal Otel’de gerçekleştirildi. Her yıl
olduğu gibi bu yıl da birlikte başarmanın gururunu ve
yeni iş ortağıyla güç birliğinin coşkusunu etkinlikte bir
araya gelerek paylaştılar.

Having established a partnership with the Japanese
battery giant GS Yuasa last month, İnci Akü, a leading
exporter in its sector, celebrated its 31st foundation
anniversary with its new partner. Held at Izmir Kaya
Thermal Hotel, the celebration brought together all
employees and their families who took pride in having
achieved many goals together and shared a spirit of
enthusiasm about having joined their forces with those of
the new partner.

Dört kıtada 80’in üzerinde ülkeye ihracat yapan İnci GS Yuasa A.Ş.,
yeni yaşını ve yeni iş ortaklığı coşkusunu tüm çalışanlar ve
ailelerinin oluşturduğu 1.400 kişinin katılımı ile İzmir Kaya Thermal
Otel’de kutladı.

Inci GS Yuasa Inc., exporting to over 80 countries in four continents,
celebrated its foundation anniversary and new partnership at Izmir
Kaya Thermal Hotel with the participation of 1,400 guests consisting of
all employees and their families.

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Perihan İnci gecenin
açılışında; “İnci Holding ve İnci GS Yuasa Ailesi olarak önümüzdeki
yolda zamanın gerektirdiği değişimlere hızla adapte olmak bizim
için büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz ay Japon akü devi GS Yuasa
ile gerçekleştirdiğimiz iş ortaklığı sonrasında, bu yıl ilk kez İnci GS
Yuasa A.Ş. olarak kuruluş yıldönümümüzü kutladık. Tüm
çalışanlarımızla birlikte el ele vererek, gerçekleştirdiğimiz güç
birliğinin coşkusunu ve gururunu yaşadık. İş ortağımızla birlikte,
gelişerek değişime hızla adapte olacağımız, başarılarımıza
yenilerini ekleyeceğimiz nice yıllara!” cümleleriyle teşekkürlerini
iletti.

Perihan İnci, the President of Board of Directors of Inci Holding,
expressed her gratitude as follows: “Fast adaptation to changes
necessitated by the times as we move forward is of vital importance to
us at Inci Holding and Inci GS Yuasa. Following the establishment of
our partnership with the Japanese battery giant GS Yuasa last month,
we celebrated our anniversary for the ﬁrst time as Inci GS Yuasa Inc.
We shared our enthusiasm and pride with all our employees, and
celebrated the joining of our forces. Here is to many more years of our
partnership and adaptation to changes through development and to our
future achievements together!”

Gala gecesi, İnci GS Yuasa A.Ş. İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik
ve İcra Kurulu Direktör Yardımcısı Yuji Hashimoto’nun
gerçekleştirdiği açılış konuşmalarının ardından; 10, 15, 20 ve 25
yıldır görev alan çalışanlara teşekkür plaketlerinin verilmesi ile
devam etti.
İnci GS Yuasa A.Ş. çalışanları ve aileleri, gecede sahne alan grup
Aegean Band’in muhteşem performansı ile hem iş ortaklığını hem
de kuruluş yıldönümünü kutlayarak keyiﬂi geceyi sonlandırdılar.

Following the opening speeches of Inci GS Yuasa Managing Director
Cihan Elbirlik and Deputy Managing Director Yuji Hashimoto, the gala
night continued with a ceremony where employees working for 10, 15,
20 and 25 years were given appreciation plaques.
Aegean Band's exquisite performance put an end to the gala night
where Inci GS Yuasa Inc. employees and their families celebrated the
anniversary as well as the partnership.

Sektörün en değerli akü markası İnci Akü, global
markalaşma yolunda önemli bir başarıya imza attı.
Türk markaların global arenada gelişimine destek
veren Turquality programına, 2010 yılında sektöründe
ilk kez dahil olan İnci Akü, ikinci 5 yıl destek almaya
hak kazandı.
Turquality programını global pazarlardaki rekabet gücünü artırmak
için fırsata dönüştüren İnci Akü markası, programa dahil olduktan
sonra global markalaşma yolunda önemli bir yol kat etti.
İnci GS Yuasa A.Ş.’nin öncü markalarından İnci Akü’nün,
Turquality programında ikinci 5 yıl destek hakkı elde etmesini
değerlendiren Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yıldırım,
“Markalaşmanın oldukça zor olduğu bir sektördeyiz. Dünyanın
devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality;
uluslararası arenada gelişmek isteyen ve potansiyel vaat eden
şirketleri dünyaca bilinen güçlü markalar yaratma yolunda teşvik
ediyor. Biz Turquality programını uluslararası pazarlardaki rekabet
gücümüzü artırmak için bir fırsata dönüştürdük. Turquality
Programı’na dahil olduktan sonra başlattığımız ‘Global
Markalaşma Projesi’ ile pazarda önemli bir fark yarattık, bunun
yansımalarını bugün hem global pazarda hem de dolaylı pozitif
yansımalarını yurtiçinde alıyoruz. Bu program sayesinde
bulunduğumuz sektöre değer kattığımızı ve sektörün bilinirliğine
önemli katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Elde ettiğimiz başarılarda
Turquality’nin büyük desteği bulunmaktadır.” dedi.
Bugün 4 kıtada 80’in üzerinde ülkeye ihracat yapan
İnci GS Yuasa A.Ş., yurt içinde 80 ana bayii, 3 bin 500 perakende
satış noktası, 210 yetkili servis ve yurtdışında güçlü distribütör ağı
ile tüketicilerine ulaşıyor.

Hakan Yıldırım
İnci GS Yuasa
Genel Müdür Yardımcısı

Hakan Yıldırım
İnci GS Yuasa
Deputy General Manager

İnci Akü, with Turquality, is on the way
to become a world brand!
İnci Akü, the most valuable brand in the battery sector,
took a big step forward in terms of global branding.
Being the ﬁrst in its sector to have been involved in
2010 in the Turquality program supporting the
development of Turkish brands in global arena, has
been recently entitled to get a second 5-year support.
Turning the tranquility program into an opportunity to enhance its
competitive power in global markets, İnci Akü covered a
signiﬁcant ground on the way to become a global brand after
being involved in the said program.
Making a remark on that İnci Akü, one of the pioneer brands of
Inci GS Yuasa Inc. being entitled to have the second 5-year
support in the Turquality program, the Deputy General Manager
Hakan Yildirim said: “We are in a sector, where branding is quite
hard. In this regard; Turquality, the ﬁrst and the only
government-sponsored branding program of the world,
incentivizes the potentially promising companies willing to expand
in international arena on the way to create worldwide known
powerful brands. We turned the Turquality program into an
opportunity to enhance our competitive power in international
markets. With the ‘Global Branding Project’ we initiated after
being involved in the Turquality program, we created such a
signiﬁcant difference that we today receive its positive reﬂections
directly in the global market as well as indirectly in the domestic
market. We think that, thanks to this program, we add value to our
sector and provide an important contribution to the sector’s
popularity. In other words, Turquality’s support has a great part in
the successes we have achieved.
Exporting today to over 80 countries in 4 continents,
Inci GS Yuasa Inc. reaches its consumers through 80 main dealers,
3 thousand 500 retail sales points, 210 authorized service centers
inland and a powerful distributor network abroad.
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‘Üniversitelerin İncileri’ projesinde Fifth term of 'Pearls of Universities'
beşinci dönem başladı! Project!
2010 yılında ilk adımları atılan ‘Üniversitelerin İncileri’
projesinde beşinci dönem başladı. İnci GS Yuasa
A.Ş.’nin üniversitelilere, daha mezun olmadan kariyer
fırsatı sunduğu projede, üniversitelerin yeni ‘İncileri’
İnci Akü Marka Elçisi olarak görev yapacak.
Sektörün ihracat lideri İnci GS Yuasa A.Ş.’nin üniversite
öğrencilerine, mezun olmadan iş yaşamı ile tanışma fırsatı sunan
‘Üniversitelerin İncileri’ projesinin beşinci dönemi kapsamında, 8
üniversiteden 9 marka elçisi belirlendi. İnci Akü marka elçisi olarak
görev yapacak ‘Üniversitelerin İncileri’, Manisa Organize Sanayi
Bölgesi’nde bulunan tesislere ilk ziyareti gerçekleştirerek kariyer
yaşamlarına ilk adımı atmış oldular. İstanbul Teknik Üniversitesi,
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Pamukkale Üniversitesi,
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi
Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nde
eğitimlerini sürdüren 9 üniversiteli genç, İnci Holding ve İnci GS
Yuasa A.Ş. üst düzey yöneticilerinden mentorluk desteği ve farklı
alanlarda kişisel gelişim eğitimleri alacak.
Projenin beşinci dönemini değerlendiren Pazarlama ve Kurumsal
İletişim Müdürü Damla Arkan, “İnci GS Yuasa A.Ş., çalışanlarının
gelişimini destekliyor ve potansiyel çalışanları için de değer
yaratıyor. Projemizin ilk döneminden bu yana, aynı heyecanla
bugün beşinci döneme başlıyoruz. ‘Üniversitelerin İncileri’
projesiyle, öğrencileri okurken iş yaşamına hazırlamaya yönelik
programlar yapıyoruz. Bu projeyle, üniversite öğrencileri ile bir
yandan uzun vadeli ve hayatlarında değer yaratan ilişkiler kuruyor,
bir yandan da okul dönemindeki gençlerimizin iş dünyasıyla
ilişkilerini güçlendiriyoruz.’’
‘‘2010 yılında Türkiye’nin farklı üniversiteleriyle bağlantıya geçerek
başlatılan bu projede ‘Üniversitelerin İncileri’, İnci GS Yuasa
A.Ş.’nin Manisa’da bulunan tesisinde düzenlenen 2 günlük eğitim
kampına katılıyor ve üst düzey yöneticilerimizden mentorluk
desteği alıyor. İkinci yarıyıl döneminde ise, İnci Holding İzmir
binasında gerçekleşen eğitim kampında ‘Üniversitelerin İncileri’ bu
kez İnci Holding üst düzey yöneticilerinden ve kişisel gelişim
danışmanlarından eğitimler alıyor. Hedeﬁmiz, önümüzdeki yıllarda
daha fazla üniversiteli gencimizi İnci Akü marka elçisi olarak
bünyemize katmak” dedi.
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The ﬁfth term of our 'Pearls of Universities' project,
whose foundations were laid in 2010, has begun.
Through this project, Inci GS Yuasa provides career
opportunities for university students prior to
graduation, and discovers new 'Pearls' in universities
who will act as İnci Akü Brand Ambassadors.
A leading exporter in its sector, Inci GS Yuasa Inc. selected 9
brand ambassadors from 8 universities within the scope of the
ﬁfth term of the project 'Pearls of Universities' which gives
university students a chance to familiarize themselves with
business life prior to graduation. Paying a visit to the facilities
located in Manisa's organized industrial zone, the 'Pearls of
Universities' who will act as brand ambassadors for İnci Akü have
taken their ﬁrst steps toward their professional careers. The 9
university students from Istanbul Technical University, Izmir
Institute of Technology, Pamukkale University, Middle East
Technical University, Yildiz Technical University, Bogazici
University, Celal Bayar University, Ege University, will receive
mentorship as well as personal development support from senior
executives of Inci Holding and Inci GS Yuasa Inc.
Making a remark about the ﬁfth term of the project, the Marketing
and Corporate Communications Manager Damla Arkan stated the
following: “As well as supporting the development of its
employees, Inci GS Yuasa Inc. also creates value for potential
employees. Keeping a spirit of enthusiasm since the ﬁrst term, we
are now initiating the ﬁfth term of our project 'Pearls of
Universities' which offers programs to prepare students for
business life. We do not only develop promising and long-lasting
ties with students, but also strengthen the relationship between
students and the business world through this project.”
“Organized for the ﬁrst time in 2010 in cooperation with various
Turkish universities, the project includes participation in Inci GS
Yuasa Inc.'s 2-day training camp located in Manisa as well as
mentorship and support from senior executives. The second
midterm period includes participation in a training camp held at
Inci Holding's Izmir headquarters where they work with senior
executives and personal development advisers. Our goal is to have
more young university youngsters working with us as brand
ambassadors in the future.”

İnci Akü web sitesine Standard of Excellence award to
Mükemmellik Standardı ödülü İnci Akü website
İnci GS Yuasa’nın öncü markalarından İnci Akü, sektördeki A leading brand of Inci GS Yuasa, İnci Akü continues to have
dijital başarılarını uluslararası kuruluşlar tarafından verilen its success in the digital area certiﬁed by international
ödüllerle tescillemeye devam ediyor. İnci Akü web sitesi,
organizations. İnci Akü Website has been awarded the
uluslararası WebAward Yarışması’nda “Mükemmellik “Standard of Excellence” award at the international
Standardı” ödülünü kazandı. Bu ödül ile birlikte dijital alanda WebAward competition. This has made İnci Akü the holder
uluslararası sekiz ödülün sahibi oldu. of eight international awards in total.
Web Marketing Association tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen
WebAward Yarışması’nın kazananları belli oldu. Web sitesi tasarımı
konusunda uluslararası alandaki en önemli ödüllerden biri olan
WebAward’da İnci Akü web sitesi, HYPERLINK
"http://www.inciaku.com" www.inciaku.com ile ‘Mükemmellik
Standardı’ ödülüne layık görüldü.

The results of the 17th WebAward Competition, organized by Web
Marketing Association, have been announced. İnci Akü's website
HYPERLINK "http://www.inciaku.com/"www.inciaku.com has
been deemed worthy of the 'Standard of Excellence' award, one
of the most prestigious international awards in website design, at
this year's WebAward.

Dijital Alanda 8 Ödül 8 Awards in the Digital Area
Bu yıl, 40 ülkeden, 96 farklı kategoride bin 500’ün üzerinde At this year's competition over 500 applications from 40
başvurunun olduğu yarışmaya katılan siteler, dizayn, yenilik, içerik, countries in 96 different categories were evaluated by the
teknoloji, etkileşim, metin yazarlığı ve kullanım kolaylığı following seven criteria: design, content, copywriting, use of
kriterleriyle değerlendirme süreçlerinden geçti. WebAward technology, innovation, interactivity, and ease of use. İnci Akü
Yarışması’nda İnci Akü, hem sektörün hem de yarışmaya katılan managed to score a higher average than applicants in its sector as
tüm web sitelerinin genel ortalamasının üzerinde puan almayı well as all the other applicants. Inci GS Yuasa Marketing and
başardı. Aldıkları ödül ile ilgili değerlendirmede bulunan İnci GS Corporate Communications Manager Damla Arkan shared the
Yuasa Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Damla Arkan, “İnci following in relation to the award: “Today, as Inci GS Yuasa, we
GS Yuasa olarak uluslararası başarılarımıza bir yenisini daha have increased our record of international success by one more
ekledik. İnci Akü markamızı müşterilerimizle buluşturduğumuz award. We are always careful to follow technological
önemli bir alan olan dijital dünyada yeniliklerin öncüsü olmaya ve developments closely and to make the best of them in the digital
her geçen gün teknolojiyi daha yakından takip etmeye özen arena where İnci Akü and its customers come together. Our
gösteriyoruz. İnci Akü web sitesi, HYPERLINK website, HYPERLINK
"http://www.inciaku.com" www.inciaku.com ile daha önce farklı "http://www.inciaku.com/"www.inciaku.com, has been deemed
platformlarda birçok ödüle layık görüldük. Uluslararası öneme worthy of numerous awards by various organizations up to this
sahip WebAward’da ‘Mükemmellik Standardı’ ödülünü kazanarak
day, and today we boast an eighth award: the
dijital alanda 8’inci ödülümüzü
internationally-acclaimed WebAward 'Standard of
aldık. Önümüzdeki dönemde de
Excellence' award. Our goal is to
dünya trendlerine paralel olarak
continue to progress in accordance
başarılarımızı küresel
with the dominant trends in
arenada aldığımız
the world and to have our
ödüllerle taçlandırmaya
success acknowledged by
devam etmeyi
global awards.”
hedeﬂiyoruz” dedi.
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İnci Akü, Erbil Autoshow Fuarı’nda
bölgedeki ticari faaliyetlerini
güçlendirdi.

At Erbil Auto-Show, İnci Akü
strengthened its commercial
activities in the region.

Ortadoğu’nun parlayan yıldızı Erbil, 4-7 Mart
tarihleri arasında Autoshow Fuarı’na ev sahipliği
yaptı. 11 ülkeden binlerce ziyaretçinin katıldığı Erbil
Autoshow Fuarı’nda İnci Akü, haﬁf ticari ve binek
araç akülerini tanıttı.

Erbil, the shining star of the Middle East, hosted
the Auto-Show Fair on 4th – 7th of March. At Erbil
Auto-Show Fair, to which thousand of visitors
attended from 11 countries, İnci Akü promoted its
light commercial and passenger vehicle batteries.

Otomotiv ve otomotiv yan sanayisine yönelik malzeme, teknoloji,
ürün ve hizmet sağlamak üzere müşterilerle bire bir görüşme ve
ilişkileri güçlendirme platformu sunan Erbil Autoshow Fuarı,
bölge için önemli ticari faaliyetler arasında yer alıyor. Ekonomik
açıdan gücü, kalkınma hızı ve dış dünyaya açıklığıyla, geleceğin
Dubai’si olma yolunda ilerleyen Erbil’de, bu yıl altıncı kez
düzenlenen fuarda yer alan İnci Akü, haﬁf ticari ve binek araç
akülerini müşterileriyle buluşturdu.

Offering a platform of holding one-to-one meetings and
strengthening the relations with the customers in order to
provide automotive industry- or subindustry-intended
materials, technologies, products and services; Erbil
Auto-Show Fair takes place among the commercial activities
important for the region. İnci Akü participated in the fair
organized the sixth time this year in Erbil, which has been
taking steps in becoming the next Dubai in future with its
power, rate of growth and openness to the outer world and
introduced its light commercial and passenger vehicle
batteries to its customers.

4-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen Erbil Autoshow ile ilgili
değerlendirmede bulunan İnci Akü Genel Müdür Yardımcısı
Hakan Yıldırım, ‘‘Türkiye akü sektörünün ihracat lideri olarak,
toplam satış gelirlerimizin yüzde 60’ını 80’in üzerinde ülkeye
yaptığımız yurtdışı satışlarından elde ediyoruz. Irak, bizim 10
yılı aşkın süredir satış-dağıtım, pazarlama ve tutundurma
faaliyetlerini sürdürdüğümüz ülkelerden biri. Erbil Autoshow
Fuarı’na katılmaktan ve İnci Akü’ye gösterilen ilgiden son
derece memnunuz, önümüzdeki yıllarda da uluslar arası fuarlara
katılımımız devam edecek. İnci Akü olarak, global arenada
Türkiye akü sektörünün bilinirliğinin, kalitesinin ve itibarının
inşasında üstlendiğimiz görevlerle, 30 yıldan bu yana üstün
gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.
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Hakan Yildirim, İnci Akü Deputy General Manager, who made a
remark about Erbil Auto-Show organized on 4th – 7th of March,
said: “As the export leader of the battery sector in Turkey, we
earn 60% of our total sales revenues from the overseas sales
made to more than 80 countries. Iraq is one of the countries,
in which we have been continuing our sales-distribution,
marketing and promotional activities for a more than 10 years.
Being quite pleased to have participated in Erbil Auto-Show
Fair and the interest shown to İnci Akü, we are willing to
continue participating in international fairs also in the future.
As İnci Akü, with the tasks we took over in construction of the
popularity, quality and reputation of the Turkish battery sector
in the global arena, we have been carrying on our works for 30
years with a remarkable effort”.

İnci Battery, İstanbul WIN Fuarında A generous amount of attention attracted
büyük ilgi gördü! by Inci Battery at Istanbul WIN Fair!
Bu yıl 22.si düzenlenen İstanbul WIN Automation Fuarı,
sektör oyuncularını 19-22 Mart 2015 tarihleri arasında
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde buluşturdu. Sektörün
ihracat lideri İnci Akü, İstanbul WIN Automation
Fuarı’nda İnci Battery markasıyla Traksiyoner, Gel Serisi,
VRLA AGM ve Stasyoner akülerini tanıttı.

Organized for the 22nd time this year, Istanbul WIN
Automation Fair brought together actors of the sector at
TUYAP Fair and Convention Center between March
19-22, 2015. A leading exporter, İnci Akü promoted
traction, Gel Series, VRLA AGM and Stationary type
batteries under the brand name Inci Battery.

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 19-22 Mart tarihleri
arasında düzenlenen WIN Automation Fuarı, binlerce profesyoneli bir
araya getirdi. İnci Battery markalı endüstriyel ürün grubuyla fuarda
yer alan İnci Akü’nün Genel Müdür Yardımcısı Kadir Kaymakçı şöyle
konuştu; ‘‘Endüstriyel ürün kategorisinde İnci Battery markalı, istif
makinaları kullanıcılarına yönelik ‘Traksiyoner’ ürün segmentinde
Türkiye’de pazar lideriyiz. Endüstriyel grubumuzda ağırlığı Avrupa
bölgesine yönelik olmak üzere 20’nin üzerinde ülkeye ihracat
yapıyoruz. İstanbul WIN Automation Fuarı'na her yıl düzenli olarak
katılım gösteriyoruz. Bu yıl da fuarda, bize yeni iş fırsatları
sağlayabilecek birçok profesyonel ile irtibata geçtik. Katılımcı ve
ziyaretçi kalite seviyesi de oldukça yüksekti.’’

Held at TUYAP Fair and Convention Center between March 19-22,
WIN Automation Fair brought together thousands of professionals.
Kadir Kaymakci, İnci Akü Deputy General Manager, which attended
the fair to promote its industrial product line under the name Inci
Battery, said the following: “In Turkey, we lead the market of
‘Traction’ product segment aimed at forklift truck users under the
brand name Inci Battery within the category of industrial products.
Our industrial group has export connections with over 20 countries,
the majority of which are located in Europe. We attend the Istanbul
WIN Automation Fair every year, and this year’s fair, just as the
previous ones, provided opportunities for us to develop
connections with many professionals for new business
opportunities. We have found the level of participant quality, as
well as the visitor quality, to be fairly high.”

Türkiye’de endüstriyel akü sektöründe rekabetin oldukça yüksek
olduğunu belirten Kaymakçı, ‘Müşteri ihtiyaçlarını iyi anlayıp, buna
uygun ve hızlı çözümler üreten şirketler kazanıyor. İnci Battery
Traksiyoner aküler uzun ömürleri, güvenli kullanımları, kısa sürede
şarj olmaları ve daha düşük enerji maliyetiyle, elektrik enerjisiyle
çalışan araçlar için en uygun çözümü İnci Akü kalitesiyle sunuyor.
İnci Battery traksiyoner aküler, elektrik enerjisiyle çalışan araçların
yanı sıra; forkliftler, taşıma bantları ve temizlik makinelerinde de
kullanılıyor. İnci Battery Gel Serisi akülerimiz ise teknelerde,
karavanlarda, golf araçlarında, solar ve benzeri yüksek enerji
gereksinimi duyulan uygulamalarda kullanılmak üzere özel
tasarlanmış jel elektrolit yapısı sayesinde yüksek performans
sağlıyor’’ dedi.
Otomasyon, Hydraulic & Pneumatic, Electrotech ve Materials
Handling sektörlerini tek çatı altında buluşturan fuara bu yıl 21
ülkeden toplam 1.581 ﬁrma katıldı.

Kaymakci pointed out that there is a ﬁerce competition in the
Turkish industrial battery sector, and shared the following
observations: “The winners of the competition are companies that
understand the needs of their customers and ﬁnd fast and
appropriate solutions to them. The long-lasting, safe-to-use
batteries of Inci Battery, with short charging times and low energy
costs, cater best to the needs of electric vehicles with a sense of
quality that is the trademark of İnci Akü. In addition to electric
vehicles, Inci Battery traction batteries are suitable for use in
forklifts, conveyor belts and cleaning machines. Inci Battery Gel
Series batteries, designed speciﬁcally for high solar or similar
energy needs and comprising a gel electrolytic structure, deliver
high performance in boats, campervans, golf carts.”
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İnci Akü’den Dünyada bir ilk! A Global First from İnci Akü
İnci Akü, 09-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen
Automechanika İstanbul’da, akünün durumu hakkında
hızlı, güvenilir bilgi veren; dünyada ilk ve tek olan
‘Incineering Solutions (IS) Battery Tester’ akü test ve
analiz cihazının lansmanını ve İnci Akü Start-Stop AGM
Serisi’nin tanıtımını yaptı.

At Automechanika Istanbul held during 09 – 12 April,
İnci Akü launched its battery testing and analysing
device ‘Incineering Solutions (IS) Battery Tester’, the
ﬁrst and unique in the world, which provides fast and
reliable information about the battery status; and
introduced the İnci Akü Start-Stop AGM Series.

Türkiye akü sektörünün ihracat ve inovasyon lideri İnci Akü, 09-12 Nisan
2015 tarihleri arasında toplam 1.667 katılımcının dünyanın dört bir
köşesinden gelen on binlerce ziyaretçi ile buluştuğu Automechanika
İstanbul’da yerini aldı. İnci Akü fuarda, yüksek doğruluk payı ile akünün
durumu hakkında hızlı, güvenilir bilgiyi veren ‘Incineering Solutions (IS)
Battery Tester’ cihazının lansmanını ve İnci Akü AGM Serisi’nin
relansmanını gerçekleştirdi.

The export and innovation leader of the Turkish car battery industry,
İnci Akü was present at Automechanika Istanbul where 1,667
exhibitors in total met tens of thousands of visitors coming from all
over the world during 09 – 12 April 2015. İnci Akü launched its
device ‘Incineering Solutions (IS) Battery Tester’ which provides fast
and reliable information about the status of the battery with a high
rate of accuracy, and relaunched the İnci Akü AGM Series.

Dünyada ilk ve tek olan akü test ve analiz cihazını da
ekleyerek müşterilerinden tam not aldı.
İnci Akü, Türkiye'nin lider uluslararası otomotiv endüstrisi fuarı
Automechanika İstanbul'da ürünlerini sergiledi. Fuarla ilgili
değerlendirmede bulunan İnci Akü Genel Müdürü Cihan
Elbirlik, “Türkiye ile birlikte Avrupa pazarı için de en
önemli etkinliklerden biri olan Automechanika
İstanbul’da, dünyada ilk ve tek olan yeni akü test ve
analiz cihazımız Incineering Solutions (IS)
Battery Tester’ın lansmanını gerçekleştirdik.
Multifonksiyonel özelliğe sahip bu cihazı
Midtronics ﬁrması işbirliğiyle geliştirdik.
Incineering Solutions (IS) Battery Tester,
akünün doluluk oranı ve sağlık durumu
oranlarını hesaplayarak arızanın üretim
kaynaklı olup olmadığını ayırt ediyor.
Böylelikle garanti yönetimi konularında
nihai kullanıcıya ve bayilere yardımcı
oluyor. 3 dakika gibi kısa bir sürede sonuç
veren cihaz, yüksek güvenilirlikle sonucu
ortaya koyuyor. Akü test ve analiz
cihazımızda yapılan tüm işlemler hafıza
kartına depolandığı için veri aktarımı
yapılabilmesini sağlıyor. Ayrıca kolay taşınıyor ve
elektriğe ihtiyaç duymuyor’’ dedi.

Having added the ﬁrst and unique testing and analysing device in
the world, the Company got a big thumbs-up from its customers.
nci Akü exhibited its products at the leading international
automotive industry fair of Turkey Automechanika Istanbul. In
his evaluation about the Fair, İnci Akü General Manager
Cihan Elbirlik said: “Automechanika Istanbul, which is one
of the most important events not only for Turkey but also
for the European market, we have launched our new car
battery testing and analysing device Incineering Solutions
(IS) Battery Tester, which is the ﬁrst and unique in the world.
We have developed this multifunctional device in cooperation
with Midtronics. The Incineering Solutions (IS) Battery Tester
calculates the charging and health ratios of the battery to
identify if the malfunction is caused by manufacturing defects.
Thus it helps the ﬁnal user and the vendors in terms of
warranty management. Producing the result within just 3
minutes, the device displays it with a high level of reliability. As
all the operations performed on our battery testing and
analysis device are stored in a memory card, it allows the
transfer of data. Moreover, it is easily portable and requires no
electricity to operate.”

Elbirlik yeni ürünle ilgili şu açıklamaları yaptı: ‘‘İletkenlik Testi, Dijital
Multimetre, Hidrometre ve Deşarj Yükleme Testi fonksiyonlarıyla
dünyada ilk ve tek olan ürünümüz, garanti değişimlerinde arıza
yaşanmadan erken teşhis özelliği sayesinde beklenmedik akü arızalarını,
dolayısıyla zaman kayıplarını ve yüksek maliyetli yol yardım
müdahalelerini minimize ediyor. Bu anlamda ürünümüzün ticari araç
ﬁlolarına da önemli avantajlar sunacağına inanıyoruz.”
İnci Akü AGM Serisinin relansmanı yapıldı
Automechanika İstanbul’da İnci Akü Start-Stop AGM’nin de
relansmanını yapan İnci Akü, fuarda dikkatleri üzerine çekti. Elbirlik, İnci
Akü Start-Stop AGM için şunları söyledi: ‘‘Bu ürünümüzü yüksek
elektriksel donanım ve geri kazanım frenleme sistemine sahip
Start-Stop araçlara özel olarak tasarladık. Yeni nesil araçlarda kullanılan
geliştirilmiş ısıtma, elektronik eğlence, sürücü destek yardım sistemleri,
iç ve dış aydınlatmalar ve benzeri donanımlar sebebiyle ihtiyaç duyulan
yüksek enerji gereksinimlerini optimum düzeyde karşılayan İnci Akü
Start-Stop AGM, rejeneratif frenlemeye sahip ve üst segment Start-Stop
araçlar için en yeni teknolojilerle donatıldı. Standart akülere göre 3,5 kat
daha fazla çevrim ömrüne, yüzde 30 daha faza marş basma kapasitesine
ve hızlı şarj kabulüne sahip olan İnci Akü Start-Stop AGM akülerimiz
elyaf bazlı özel seperatörlere emdirilmiş asit sayesinde maksimum
sızdırmazlık sağlıyor.’’

Elbirlik stated about the new product: ‘‘Being the ﬁrst and
unique in the world with its Conductivity Testing, Digital
Multimeter, Hydrometer and Discharge Load Testing functions, our
product minimises the unexpected battery failures, hence the loss of
time and the need for costly roadside assistance interventions,
thanks to its early diagnosis feature before the occurrence of any
failure at replacements under warranty. In this context, we believe
that our product will offer signiﬁcant advantages to the commercial
vehicle ﬂeets as well.”
İnci Akü AGM Series Relaunched Having launched also the
HYPERLINK "http://www.inciaku.com/en/products/start-stop-agm"
İnci Akü Start-Stop AGM at Automechanika Istanbul, İnci Akü
attracted attention at the fair. Elbirlik said for İnci Akü Start-Stop
AGM: “We have designed this product speciﬁcally for the Start-Stop
vehicles provided with high-grade electrical equipment and recovery
braking system. Optimally meeting the high energy requirements
needed due to the advanced heating, electronic entertainment,
driver support assistance systems, internal and external lighting,
and other similar equipment used in the new generation vehicles, the
İnci Akü Start-Stop AGM is provided with the latest technologies for
the upper-segment Start-Stop vehicles featuring regenerative
braking. Our İnci Akü Start-Stop AGM car batteries which have an
up to 3.5 times longer cycle life, a 30 percent higher starting
capacity and charge acceptance rate compared to those of the
standard batteries offer maximum tightness thanks to the acid
conﬁned to special ﬁbre-based separators.’’
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Dünyanın ilk ve tek akü test cihazı The first and only battery tester in
IS Battery Tester Automechanika the world, IS Battery Tester, exhibited
Moskova Fuarı’nda! at Automechanika Moscow Fair!
İnci Akü, 24-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen
Automechanika Moskova’da, dünyada ilk ve tek olan akü
test ve analiz cihazının (Incineering Solutions Battery
Tester) tanıtımını yaptı.
Rusya ve BDT ülkelerini kapsayan otomotiv ve otomotiv yan sanayi fuarı
Automechanika Moskova’ya katılan 40 ülkeden bini aşkın ﬁrma
temsilcisi, fuarda bu yıl da yerini alan İnci Akü’nün ürünlerini yakından
tanıma fırsatı buldu. İnci Akü fuarda, yüksek doğruluk payı ile akünün
durumu hakkında hızlı, güvenilir bilgiyi veren ‘Incineering Solutions (IS)
Battery Tester’ akü test ve analiz cihazının tanıtımını gerçekleştirdi.
Bu yıl 19’uncu kez gerçekleştirilen fuarla ilgili değerlendirmede bulunan
İnci Akü Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yıldırım, “Automechanika
Moskova Fuarı’na, her yıl olduğu gibi bu yıl da katılım göstererek starter
ürün gruplarımızı ve dünyada ilk ve tek olan ‘Incineering Solutions (IS)
Battery Tester’ akü test ve analiz cihazımızı tanıttık. 4 kıtada 80’i aşkın
ülkeye ihracat yapan ve sektörün ihracat liderliği bayrağını yıllardır
taşıyan bir ﬁrma olarak, İnci Akü’yü otomotiv yan sanayi sektörü için
oldukça önemli bir pazar oluşturan Rusya ve çevre ülkelerindeki
potansiyel ile buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz’’ dedi.
Dünyada ilk ve tek “3 dakikada akü durum analizi”
Yıldırım, yeni ürün ile ilgili şu açıklamaları yaptı: ‘‘Midtronics ﬁrması
işbirliğiyle geliştirdiğimiz, multifonksiyonel özelliğe sahip Incineering
Solutions (IS) Battery Tester, akünün doluluk ve sağlık durumu
oranlarını hesaplayarak arızanın üretim kaynaklı olup olmadığını ayırt
ediyor. 3 dakika gibi kısa bir sürede testi tamamlayan cihaz, yüksek
güvenilirlikle sonucu ortaya koyuyor. Akü test ve analiz cihazımızda
yapılan tüm işlemler hafıza kartına depolandığı için veri aktarımı
yapılabiliyor. Ayrıca kolay taşınıyor ve elektriğe ihtiyaç duymuyor. İnci
Akü olarak, Incineering Solutions (IS) Battery Tester ile müşterilerimize
satış sonrası süreçte de en iyi hizmeti sunmayı vaat ediyoruz’’ dedi.
İletkenlik Testi, Dijital Multimetre, Hidrometre ve Deşarj Yükleme Testi
fonksiyonlarıyla dünyada ilk ve tek olan ürün, garanti değişimlerinde
arıza yaşanmadan erken teşhis özelliği sayesinde, beklenmedik akü
arızalarını, dolayısıyla zaman kayıplarını ve yol yardım maliyetlerini
minimize ediyor. Bu anlamda ürün ticari araç ﬁlolarına da önemli
avantajlar sunuyor.
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İnci Akü, Dünya’da ilk ve tek akü test At Automechanika Dubai Fair, İnci Akü
cihazı IS Battery Tester’ı introduced IS Battery Tester, the first
Automechanika Dubai Fuarı’nda tanıttı. and the only battery tester in the world.

The ﬁrst and only battery tester and analyzer
(Incineering Solutions Battery Tester) was introduced
by İnci Akü at Automechanika Moscow, held between
August 24-27.

İnci Akü, 02-04 Haziran tarihleri arasında düzenlenen
Automechanika Dubai’de, akünün durumu hakkında hızlı,
güvenilir bilgiyi veren; dünyada ilk ve tek olan
‘Incineering Solutions (IS) Battery Tester’ akü test ve analiz
cihazının tanıtımını yaptı.

Automechanika Moscow Fair of Automotive Parts, Components, Car
Maintenance Equipment and Products hosted over a thousand
company representatives from 40 countries, including Russia and
the CIS countries. The attendants had the opportunity to familiarize
themselves with İnci Akü products exhibited at this year’s fair. İnci
Akü introduced its battery tester and analyzer, ‘Incineering Solutions
(IS) Battery Tester’, which provides fast and reliable information on
battery conditions with a high accuracy rate.

Otomobil yedek parça, otomobil aksesuarları, otomotiv
donanımları, lastik gibi ürünlerin sergilendiği, otomotiv yan
sanayiinde faaliyet gösteren birçok ﬁrmayı ağırlayan
Automechanika Dubai Fuarı’nı bu yıl, 30 bin kişi ziyaret etti.

Hakan Yildirim, İnci Akü Deputy General Manager, had the
following to say about this year’s exhibition, organized for the 19th
time: “Taking our place at this year’s exhibition as in the previous
ones, we have introduced our starter product line and our battery
tester and analyzer, ‘Incineering Solutions (IS) Battery Tester’, the
ﬁrst of its kind in the world and the only one until now. An export
leader in its sector, exporting to over 80 countries in 4 continents,
İnci Akü is pleased to have come in contact with the potential
presented by Russia and the other countries of the region, which
make up an important market for the automotive supply industry.”
The one and only battery tester in the world for “Battery condition
analysis in 3 minutes”
Yildirim had the following to say about the new product: “Incineering
Solutions (IS) Battery Tester, developed in cooperation with
Midtronics, determines the condition of the battery, as well as its ﬁll
rate, to ascertain whether the failure is due to a manufacturing
defect. Running the test to completion in as short a while as 3
minutes, the device produces results with a high accuracy rate.
Availability of data storage on the device makes data transfer
possible. The device is also easily mobilized, and does not require
electricity. We as İnci Akü promise the best service possible to our
customers both through Incineering Solutions (IS) Battery Tester
and through our post-purchase support.”
The ﬁrst of its kind, our product comes with Conductivity test,
Digital Multimeter, Hydrometer and Discharge Load test functions
and thanks to its early diagnosis function; it minimizes the
possibility of unexpected failures as well as the cost of
transportation, offering signiﬁcant advantages for commercial ﬂeets.

İhracat Lideri, İnci Akü, 02-04 Haziran 2015
tarihleri arasında, 13’üncü kez gerçekleştirilen
Automechanika Dubai Fuarı’nda yerini aldı. İnci
Akü fuarda, yüksek doğruluk payı ile akünün
durumu hakkında hızlı, güvenilir bilgiyi veren;
müşterilere satış sonrası süreçte en iyi hizmeti
sunmayı vaat eden ‘Incineering Solutions (IS)
Battery Tester’ akü test ve analiz cihazının
tanıtımını gerçekleştirdi.
Fuarla ilgili değerlendirmede bulunan İnci Akü
Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yıldırım,
“Otomotiv yan sanayisinin önemli buluşmalarından
biri olan, 59 ülkeden 1.880’den fazla ﬁrmanın
katılımıyla gerçekleşen Automechanika Dubai
Fuarı’nda, starter ürün gruplarımızı ve dünyada ilk
ve tek olan ‘Incineering Solutions (IS) Battery
Tester’ akü test ve analiz cihazımızı tanıttık. 4
kıtada 80’in üzerinde ülkeye ihracat yapan ve
sektörün ihracat liderliği bayrağını yıllardır taşıyan
bir ﬁrma olarak, İnci Akü’yü global marka olma
yolunda dünyanın dört bir yanında
müşterilerimizle buluşturmak ve bu platformlarda
büyük ilgiyle karşılaşmaktan memnuniyet
duyuyoruz’’ dedi.
Dünyada İlk ve Tek Buluş
Yıldırım, yeni ürünle ilgili şu açıklamaları yaptı: ‘‘Midtronics ﬁrması
işbirliğiyle geliştirdiğimiz, multifonksiyonel özelliğe sahip Incineering
Solutions (IS) Battery Tester, akünün doluluk oranı ve sağlık durumu
oranlarını hesaplayarak arızanın üretim kaynaklı olup olmadığını ayırt
ediyor. Böylelikle garanti yönetimi konularında nihai kullanıcıya ve
bayilere yardımcı oluyor. 3 dakika gibi kısa bir sürede sonuç veren cihaz,
yüksek güvenilirlikle sonucu ortaya koyuyor. Akü test ve analiz
cihazımızda yapılan tüm işlemler hafıza kartına depolandığı için veri
aktarımı yapılabilmesini sağlıyor. Ayrıca kolay taşınıyor ve elektriğe
ihtiyaç duymuyor. İnci Akü olarak, Incineering Solutions (IS) Battery
Tester ile müşterilerimize satış sonrası süreçte de en iyi hizmeti sunmayı
vaat ediyoruz. ’’
İletkenlik Testi, Dijital Multimetre, Hidrometre ve Deşarj Yükleme Testi
fonksiyonlarıyla dünyada ilk ve tek olan ürün, garanti değişimlerinde arıza
yaşanmadan erken teşhis özelliği sayesinde, beklenmedik akü arızalarını,
dolayısıyla zaman kayıplarını ve yol yardım maliyetlerini minimize ediyor.
Bu anlamda ürün ticari araç ﬁlolarına da önemli avantajlar sunuyor.
2014’te yaklaşık 85 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştiren İnci Akü,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan sonuçlara göre ilk
1.000 ihracatçı ﬁrma arasında 17 sıra birden yükselerek 195’inci sırada
yer aldı. İnci Akü bu performansıyla ‘sektörünün ihracat lideri’ ünvanını
bu yıl da korudu.

İnci Akü introduced its battery tester and analyzer, ‘Incineering
Solutions (IS) Battery Tester’, which provides fast and reliable
information on battery conditions with a high accuracy rate, at
Automechanika Dubai, held on June 2-4.
Automechanika Dubai, where products such as automotive
replacement parts, accessories, equipment and wheels were
exhibited, hosted numerous companies active in the
automotive supply industry and was visited by 30 thousand
people.
An export leader, İnci Akü attended the 13th
Automechanika Dubai Fair, held on June 2-4. İnci Akü
introduced its battery tester and analyzer, ‘Incineering
Solutions (IS) Battery Tester’, which provides fast and
reliable information on battery conditions with a high
accuracy rate and promises the best service after
purchase.
Hakan Yildirim, İnci Akü Deputy General Manager,
had the following to say about this year’s fair: “An
important event for automotive supply industry,
gathering together over 1,880 companies from 59
countries, Automechanika Dubai has given us the
opportunity to introduce our starter product line and
our battery tester and analyzer, ‘Incineering Solutions
(IS) Battery Tester’, the ﬁrst of its kind in the world and
the only one until now. An export leader in its sector,
exporting to over 80 countries in 4 continents, İnci Akü
is pleased to have come in contact with customers from
all over the world and to have attracted so much
attention in its path to becoming a global brand.”
The First and the Only One of its Kind in the World
Yildirim had the following to say about the new product:
“Incineering Solutions (IS) Battery Tester, developed in
cooperation with Midtronics, determines the situation
of the battery, as well as its ﬁll rate, to ascertain
whether the failure is due to a manufacturing defect, thereby helping both
the customer and the dealer with guarantee management. Running the
test to completion in as short a while as 3 minutes, the device produces
results with a high accuracy rate. Availability of data storage on the device
makes data transfer possible. The device is also easily mobilized, and
does not require electricity. We, as İnci Akü, promise the best service
possible to our customers both through Incineering Solutions (IS) Battery
Tester and through our post-purchase support.”
Being the ﬁrst of its kind, our product comes with Conductivity test,
Digital Multimeter, Hydrometer and Discharge Load test functions and,
thanks to its early diagnosis function; it minimizes the possibility of
unexpected failures as well as the cost of transportation, offering
signiﬁcant advantages for commercial ﬂeets.
İnci Akü, which accomplished around 85 million dollars worth export in
2014, has been ranked 195th among the ﬁrst 1,000 exporter companies
according to the results announced by the Turkish Exporters Assembly
(TIM). With this performance, İnci Akü preserved its ‘export leader in its
sector’ title also this year.
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İnci Akü, Bayileri ile birlikte Paris İnci Akü and its Dealers at Paris
Equip Auto fuarında! Equip Auto Fair!

13 - 17 Ekim tarihlerinde Paris’te düzenlenen Equip Auto 2015
fuarına, standı ile katılım gösteren İnci Akü, Start-Stop
özelliğine sahip araçlar için özel olarak üretilen İnci Akü
NanoGold EFB ve AGM serilerini ziyaretçilerine tanıttı.
Gerçekleştirdikleri hedeﬂer doğrultusunda, Paris seyahatine
katılan İnci Akü ana bayileri, İnci Akü’nün fuar standında
ziyaretçiler ile buluştu.

İnci Akü had a booth at Equip Auto 2015 held on October
13-17 in Paris, and introduced its İnci Akü NanoGold EFB
and AGM series, which have been developed speciﬁcally
for vehicles with start-stop systems. İnci Akü’s main
dealers, which were involved to Paris trip depending on
the targets they have reached, had a chance to come
together with the visitors at İnci Akü’s fair booth.

Türkiye ve dünya akü sektörünün öncü isimlerinden İnci GS Yuasa A.Ş., 13-17
Ekim 2015 tarihleri arasında, Paris’te gerçekleştirilen Equip Auto 2015
fuarında İnci Akü markası ile yerini aldı. Otomotiv ekipmanlarının tanıtıldığı
fuarda İnci Akü, son dönemde giderek yaygınlaşan Start-Stop özellikli araçlar
için özel olarak hazırlanan ürünlerini sergiledi.

A leading battery company in Turkey and the world, Inci GS Yuasa Inc.
attended Equip Auto 2015, held in Paris during October 13-17, 2015. At
the fair where automotive equipment was exhibited, İnci Akü
introduced its products developed speciﬁcally for lately widespread
vehicles with start-stop systems.

Start-Stop özelliğine sahip araçlar için üretilen akülerin standart akülerden
farklı olduğunu dile getiren İnci GS Yuasa Genel Müdür Yardımcısı Hakan
Yıldırım; ‘‘İnci Akü Start-Stop NanoGold EFB ve AGM serilerimiz, çevre dostu
Start-Stop teknolojisine sahip araçlar için özel olarak tasarlandı. 2012 yılında
geliştirdiğimiz İnci Akü NanoGold EFB, standart akülerden yüzde 50’ye kadar
daha uzun ömürlü ve yüzde 30 daha fazla marş basma gücüne sahip.

Noting that batteries developed speciﬁcally for vehicles with start-stop
systems differ from standard batteries, Inci GS Yuasa Deputy General
Manager Hakan Yildirim stated the following: “İnci Akü NanoGold EFB
and AGM series have been developed speciﬁcally for eco-friendly
vehicles with start-stop technologies. Developed in 2012, İnci Akü
NanoGold EFB lasts up to 50% more than a standard battery and has
30% more starting power.

İnci Akü Bayileri Başarılarını Paris’te Kutladı
Otomotiv sonrası hizmet sektörünün ve otomotiv aksesuarlarının tanıtıldığı
fuara sektör yöneticileri ve çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Fuarın ziyaretçileri
arasında Türkiye’den de misaﬁrler yer aldı. İnci GS Yuasa’nın hedeﬁni
gerçekleştiren bayilerine teşekkür etmek amacıyla düzenlediği bayii gezisinin
bu seferki ayağı Paris oldu. Fuar esnasında Paris’te yer alan bayiiler fuarı ve
şirketin standını da gezme fırsatı yakaladı.

START
STOP

İnci Akü Start-Stop AGM, developed using state of the art technology
for start-stop vehicles with high electric equipment and regenerative
brake systems, meets optimally the needs of new generation vehicles
equipped with enhanced heating, electric entertainment and driver
help and support systems, inner and outer lighting and the like. Having
a 3.5 times more cycle life, 30% higher starting capacity than a
standard battery, and equipped with rapid charge reception, İnci Akü
Start-Stop AGM batteries offer maximum impermeability thanks to
ﬁber-based separators soaked with acid. Reiterating our eco-friendly
vision with the quality we offer for Start-Stop vehicles, our goal is to
achieve 100% customer satisfaction.”
İnci Akü Dealers Celebrated their Achievements in Paris
The exhibition for automotive aftersales and services and automotive
accessories attracted a lot of attention from executives and employees
of the sector. Among the visitors were guests from Turkey. Inci GS
Yuasa's appreciation tour for its dealers' achievements took place in
Paris this year. The organization gave the dealers based in Paris a
chance to visit the company's booth as well as the whole exhibition.

AGM

Yüksek elektriksel donanım ve geri kazanım frenleme sistemine sahip
Start-Stop araçlara özel olarak en son teknolojilerle tasarlanan İnci Akü
Start-Stop AGM serimiz ise yeni nesil araçlarda kullanılan geliştirilmiş ısıtma,
elektronik eğlence, sürücü destek yardım sistemleri, iç ve dış aydınlatmalar
ve benzeri donanımlar sebebiyle ihtiyaç duyulan yüksek enerji
gereksinimlerini optimum düzeyde karşılıyor. Standart akülere göre 3.5 kat
daha fazla çevrim ömrüne, yüzde 30 daha fazla marş basma kapasitesine ve
hızlı şarj kabulüne sahip olan İnci Akü Start-Stop AGM aküler, elyaf bazlı özel
seperatörlere emdirilmiş asit sayesine maksimum sızdırmazlık sağlıyor.
Start-Stop konusunda ürün kalitemizle hem çevreci vizyonumuzu tescilliyor
hem de yüzde 100 müşteri memnuniyeti hedeﬂiyoruz’’ dedi.

Teknolojinin ‘Akü’ hali!
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Interview

H.S: Daha önce başka birçok projede yer almanıza rağmen sizi Çocuklar
Duymasın’ın hareketli karakteri Selami ile tanıdık, daha sonra da uzun
zamandır Arka Sokaklar dizisinin neşeli aile babası Komiser Hüsnü olarak
seyrediyoruz. Televizyonda oynadığınız karakterler genellikle eğlenceli.
Bu özel bir tercih mi, tesadüf mü?
Ö.O: İnsanların beni bu eğlenceli tarafımla tanımalarının sebebi, benim bu
eğlenceli tarafı tercih etmem. Benim genelde hayatın hep eğlenceli
tarafında olmayı daha iyimser bakmayı tercih eden bir kişiliğim var, doğru
Çocuklar Duymasın zaten 4-5 sene devam etti. Baktığımız zaman insanlar,
beni iki dizide tanıdılar, Çocuklar Duymasın beş sene, Arka Sokaklar ise
on sene, geri kalanı da tiyatro falan derken zaten 1985 yılında tiyatroya
başladığım hesap edilirse yaklaşık 25-30 senedir bu mesleğin içindeyim,
yaklaşık 15-16 senesi televizyonda geçmiş, o yüzden de yaptığım işler
eğlenceli. Eğlenceli olmasından da mutluyum açıkçası sen eğlenmezsen
karşındaki insanı eğlendiremezsin. Şu anda yapmakta olduğum başka bir
işim daha var: Edutainment. O da eğlenceli bir iş, şirketlere gidip
insanları eğlendirerek sıkıcı hayatlarından ve duydukları kötü haberlerden
biraz olsun uzaklaştırıp, daha eğlenceli şeyler yapmaya çalışıyoruz.
İnsanları ağlatmak çok kolaydır ama güldürmek biraz zordur, ben de
eğlenceli tarafı yaparken biraz da zoru seçtim aslında. İnsanları
güldürmek ve eğlendirmek, güzel vakit geçirmelerini sağlamak benim de
tercih ettiğim bir yöntem açıkçası ama bunu yaparken de severek ve
eğlendirerek yapmak çok hoşuma gidiyor.
H.S.: Even though you took part in many projects prior to it, we all got to
know you as the energetic Selami in Cocuklar Duymasin, and we have
been watching you in Arka Sokaklar as the cheerful family man, Husnu
the Police Chief, since then. You seem to play a lot of entertaining roles.
Is that your personal choice, or just a coincidence?
O.O.: The reason people know the entertaining side of me is because I
prefer this side. It is in my character to always look on the entertaining
side of life and stay optimistic, and it is true that Cocuklar Duymasin
continued for 4-5 years. When you look at it, people have known me
through two TV series: Cocuklar Duymasin, for 5 years, and Arka
Sokaklar, for 10 years. The rest is mostly theater acting and so on. Given
that I began theater acting in 1985, I have been in the business for 25-30
years, and some 15-16 years of that have been dedicated to jobs for the
TV. Indeed most of my jobs were entertaining, and I am happy that this is
so, because I believe you can't entertain the audience unless you are
entertaining yourself. There is another job I do these days: Edutainment,
which is also an entertaining job. I work with corporate workers, try to
entertain them, so that altogether we can have fun and move away from
all the bad news and the boring routine of day-to-day life. It is easy to
make people cry, but it is a bit difﬁcult to make them laugh, and in fact I
chose the more difﬁcult job when I opted for entertainment. Making
people laugh and entertaining them, making them have a good time, are
what I prefer, and it pleases me to do this with passion while also
entertaining others.

sanatçı
the artist

ÖZGÜR OZAN
Röportajı Yapan / Reporter: Hüseyin Sayın
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H.S:Yaptığınız işlerin çoğu Türkiye’de çok iz bırakmış işler. Bu da mı bir
tercih meselesi?

H.S.: Most of what you have done have left their mark in Turkey. Is that
also your preference?

Ö.O: Bu tercihim zaten olamaz, çünkü hiç bir projeye başlarken bu on sene
sürsün, bu dört sene sürsün, insanlar bunu çok sevsinler ve devam etsin
diye başlayamayız. Bu biraz şans, yani bu anlamda biraz şanslıyım. Gerek
projenin içinde olduğum için şanslıyım, gerek proje ben burada olduğum
için şanslı, o tarafını çok kestiremiyorum açıkçası. Hüsnü Çoban, Light
Selami’nin önüne geçti mi geçmedi mi bilmiyoruz, ama Selami’nin beş
senede yaratmış olduğu başarıyı, Hüsnü Çoban on senede yarattı, yani
bizim dönemimizde dizi çok az sayıda idi. Çocuklar Duymasın zamanında
biz dünya üçüncüsü olduğumuz sene futbolda o dönem baya maç reytingi
oluyordu, fakat ona rağmen Çocuklar Duymasın oynayacağı zaman
hakikaten sokakta traﬁk azalıyordu. Yani bu tabi biraz şans, dediğim gibi
biraz projenin şansı, içimde bulunduğum işlerin devam etmesi benim
adıma da büyük bir şans, ama hiç bir şeyin de tesadüf olduğuna
inanmıyorum. Ben biraz samimi bir insanım sahici olmaya çalışıyorum,
yani dışarıda nasılsam sette ve projenin içerisine girmem, onun içerisine
kendi samimiyetimi katabilme oranı da o doğrultuda oluyor. Yani elbette ki
aynı rolü oynamıyorum oradaki roller ben değilim belki ama, insanlara
ekrandan o sıcaklığı verebilmek çok zor bir şey, çünkü televizyon işi
yapıyorsunuz. Televizyon işinde yemek yiyorsunuz, çay yapıyorsunuz
dışarıdan akrabalarınız, arkadaşlarınız, misaﬁrleriniz geliyor dikkatinizi
dağıtabilecek o kadar etken var ki, o dikkati ekrana toparlayabilmek
gerçekten büyük bir başarı. Bunun içerisinde sadece ben yoktum mutlaka,
gerek Çocuklar Duymasın, gerek Arka Sokaklar’da, bu bir ekip işi. Ama
insanları birazcık da olsa o ekrana kilitleyebilmek o samimiyeti verebilmek,
biraz hüner istiyor açıkçası. Burada projenin oyuncularının, senaristin,
yapımcının da çok büyük payı var tabi ki.

O.O.: It cannot be a matter of choice, because you cannot start a
project thinking neither this one will last for ten years nor that for four
years; the audience will love this one and it will last for a long time, and
so on. It is partly a matter of luck, and I guess I have been lucky in this
respect. I was lucky to be in those projects, or the projects were lucky
that I was involved in them; I am not very sure which one is the real
fact. I don't know if Husnu Coban prevailed over Light Selami, but I
know that it took Husnu ten years to have the success Selami had in
ﬁve years because there was less number of TV series at the time of
Cocuklar Duymasin. As I recall; when Cocuklar Duymasin was on TV,
even at the time that Turkey came third in the World Cup and football
had the highest TV ratings, the road trafﬁc intensity was decreasing.
As I said, it is partly a matter of luck; the project was lucky, I was lucky
that the project I was involved with could last; but still, I don't think
anything is purely a matter of coincidence. I am a sincere person and I
try to be genuine. The way I am when I am off the set determines my
part in the project and how much of my sincerity I can contribute to it.
Of course, the characters I play are not me, but it is a difﬁcult thing to
make your audience believe in the sincerity of your character on TV. It
is a serious achievement to make people give their attention to the TV
screen, to what you do on TV, while they have so many distractions,
from guests to cooking to eating and drinking, as they watch TV.
Certainly I am not the only person involved, this achievement is a
result of meticulous team work, in Cocuklar Duymasin and Arka
Sokaklar and all the others. It still does take some skill to get your
audience to give their attention to the screen, to share your sincerity
with them. It goes without saying that all the actors, the screenwriter
and the producer all play big parts in this.

H.S: Peki bize biraz gerçek hayattaki Özgür Ozan’ı anlatabilir misiniz?
Dizilerde canlandırdığınız karakterler gibi hep iyimser misinizdir?
Ö.O: Yani biraz tabi benzer taraﬂarımız var. Malzeme bu, bunun dışında üç
tane kolumuz üç tane gözümüz yok. Biz kendi deneyimlerimizi kendi hayat
tecrübelerimizi, oyunculuk eğitimimizi, gözlemlerimizi, oynadığımız
karaktere bakış açımızı, senaryonun altında yatan o alt metni açığa kendi
yeteneğimizle çıkartıyoruz. Bu da bir aktörlük, sonuçta mesleğimiz bizim
görevimiz elbette ki kendimizden kattığımız şeyler çok fazla ve
gözlemlediğimiz deneyimlediğimiz kişileri taklit ediyoruz. Burada ses
anlamında vücut taklidi gibi şarkıcıları bire bir taklit etmekten söz
etmiyorum, yaşamın içerisinde devam eden öyle insanları taklit etmek,
yani Selami gibi insanlar var, Hüsnü Çoban gibi ailesi olan insanlar ve
böyle polislik yapan insanlar var. Sokakta bazı insanlar gelip aynı benim
karım gibi, aynı siz de benim gibisiniz diyenler çok oluyor, yani o kadar
yakın o kadar halkın içinden karakterler ki, biz de o halkın içinde büyümüş
birileri olarak ister istemez, onlarda gördüğümüz ve deneyimlediğimiz
şeyleri o rollerin içinde paylaşıyoruz.
H.S:Bu sene hayatınızda 50 yılı geride bırakıyorsunuz, geçen zamanı çok
kısa özetlemek ister misiniz?
Ö.O: Bu sene 50 yılı geride bıraktık, yolun yarısı artık, yaş olarak da yolun
yarısı 100 yaşına kadar yaşamayı garantiledim diyorum artık, eskiden
35 idi şimdi 50 oldu yolun yarısı. Şimdi 50 yıl önceki benle, şimdiki benin
arasında 50 yıllık bir fark var, yarım 100 yıla yakın bir fark özetlemek
gerekirse tam bir ara kuşağım ben aslında; radyolu zamanda, sobalı
evlerde büyüyen ve 80 öncesi kuşakla 80 sonrası kuşağı yaşayan,
teknoloji olarak radyoyla başlayıp, televizyon, ev telefonu ve cep
telefonuna kadar uzanan her iki kuşağı da birlikte yaşayan biriyim.
Eskiden mesela biz bir arkadaşımızla bir akrabamızla konuşabilmek için
telefon yazdırdığımız dönemleri siz hatırlamazsınız telefon yazdırılırdı ve
telefonun yanında beklenirdi, bütün aile bir araya gelirdi ki bir seferde hep
beraber konuşalım. Şimdi herkeste cep telefonu var insanları bir araya
getirmekten çok birbirinden uzaklaştırmaya başladı. Keza televizyonlar
yoktu benim dönemimde, radyo vardı radyo tiyatrosuyla büyümüş bir
çocuk olarak ailecek bir araya gelirdik, sonra televizyon çıktı telesaﬁr
modası başladı.
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H.S.: Could you tell us a bit about Ozgur Ozan in real life? Are you
always optimistic like the characters you play on TV?
O.O.: I can say we have some similar features. I am the material I work
with and after all, I don't have three other arms or eyes. We combine
our own experiences in life, our training as actors, our observations
and the vision we have for the character we are to play, as well as our
skills, in order to bring out the subtext of the screenplay. This is what
acting is all about. Our job is our duty, after all, and we naturally put
into it something of our own, of our observations, and impersonate the
people we know through experience. Of course I am not talking about
impersonating someone's voice or body language, such as when you
impersonate a celebrity, but rather about being inspired by real people
you see in life; for indeed you come across people like Selami in real
life, and see policemen, like Husnu Coban, who have real families. So
many people approach me in the streets to tell me how much a
character is like their spouse, how much a character I play is like them,
and so on. This is because these characters come from real life, from
among these people, and, as people who grew up among such people,
we naturally put what we see and experience in them into our roles.
H.S.: We know that you are turning 50 this year. Would you like to give
a short summary of the time past?
O.O.: I am turning 50 indeed, I am halfway through the road and I say
I will surely live up to 100; it used to be 35 years that was considered
halfway, now it is 50. There is a 50-year gap between me 50 years ago
and the present me. To summarize a period that stretches over half a
century, I can say that my generation has been one of transition; I have
experienced life with radios and stoves, as well as with TV sets and
cell phones; life before and after the 80s; so I can say I have
experienced two generations. For example, perhaps you don't
remember this, but we used to have each other's numbers written
down when we wanted to talk to a friend or a relative, and then the
whole family would gather around the phone and wait for the phone
call, so that they could all talk to the caller at once.

İnsanlar televizyon seyretmek için birbirlerinin evlerine giderlerdi,
kimsenin televizyonu yoktu, siyah beyaz televizyondan bahsediyorum,
ondan sonra arkasından renkli televizyon geldi ve bu renkli televizyondan
sonra inanılmaz bir süratle zaten, teknolojik anlamda gelişmeler oldu, hem
70’leri yaşamış hem 80’leri 90’ları, şimdi de 2000’leri yaşayan bir insan
olarak, çok güzel günler geçirdim. Arabamız yoktu arabamız oldu, hep
kalabalık bir ailede büyüdüm ve her dönemi sürekli bir şeylere uyum
sağlamak, aileye uyum sağlamak, parçalanan ailelerin tekrardan bir araya
gelmesi için çabaların olduğuna tanıklık eden 80 öncesinde durumu
yaşayan, Kıbrıs harekatını yaşamış birisiyim.
H.S: Oyunculuğa başlama hikayenizi bizimle paylaşır mısınız?
Ö.O: Ankara Sanat tiyatrosunda başladım 85-86 yılında, Ankara’da
büyüdüm sonra İzmir Güzel Sanatlar fakültesini kazandım. 9 Eylül
Üniversitesi 2. sınıftayken, İzmir Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya
başladım 1. sınıfta yasak, 3. sınıfta ise profesyonel olmaya başlıyorsunuz,
okulda ve dışarıda çalışmanıza izin veriyorlar. O yüzden askerliğimi ve 1.
sınıfı dışarıda bırakırsak 86’dan bu yana hiç durmadan tiyatroyla uğraşan
bir insanım.
H.S: Ailenizle birlikte yapmaktan en çok keyif aldığınız aktivite nedir?
Ö.O: Onlarla geçirdiğim her an çok güzel oluyor, onlarla çok zaman
geçiremediğim için yaz tatillerinde daha uzun zaman geçirme fırsatı
buluyorum. Oğlumla sinemaya gitmekten hoşlanıyorum, sabah birlikte
kahvaltı yapmayı seviyorum, dediğim gibi uzun süre birlikte olduğumuz
dönem sadece yaz tatili, yaz tatilinde de, denize giriyoruz, işte her türlü
aktiviteyi birlikte yapmaya çalışıyoruz, çünkü zaman çok kısıtlı olduğu için,
mümkün olduğu kadar birlikte zaman geçirmeye çalışıyoruz.
H.S: Peki, otomobillere olan merakınız ne düzeydedir? Otomobil
teknolojilerini, yeni çıkan modelleri yakından takip eder misiniz, yoksa
beni istediğim yere götürsün yeter mi dersiniz?
Ö.O: Konfor ve güven çok önemli. Otomobil almayı değil de bazı
otomobillere bağlanmayı daha çok seviyorum, çok sık otomobil değiştiren
birisi değilim, ama eşimin de benim de bir tane otomobilimiz var kış
aylarında kullanabilmemiz için SUV ve bir tane de binek aracımız var, onun
dışında çok takip ediyorum denemez ama aldığım arabayı da çok inceleyip
sık dokuyan bir kişiyim. Benim için öncelikle güven ve konfor önemli.
H.S: Aracınızın aküsü arızalandığında ne yaparsınız?
Ö.O: Aracımın aküsünün arızalanmasından öte çok uzun süre kaldığında
bitiyor, mesela yaz tatiline gittiğimizde arabalardan birisi burada kaldığı
zaman, gelene kadar bir kişiye bir şekilde çalıştır kapat yaptırmaya
çalışıyorum ya da bittiği zaman bir aküden bir aküye kabloyla aktarma
yaptırıyorum. Ben böyle durumlarda aracımı servise götürüyorum
yaptırıyorum, eğer akünün tamamen ömrü bitmişse değiştiriyorum.
H.S: 444 5 AKÜ numaralı bir ‘ALO AKÜ’ hattımız bulunuyor, bu konuda
bilginiz var mı? Bu konuda düşünceleriniz nelerdir?
Ö.O: Böyle zor bir durum için bir hat açılması çok güzel bir hizmet ve güzel
bir konfor açıkçası. Eski yöntemlerin dışında, böyle bir hizmetin olması
çok iyi bir durum, çok güzel bir hizmet bence. Hakikaten akü ciddi bir
sorun haline dönüşebiliyor bazen, bir insanın başına bir kere geldi mi
anlıyor insan. İnci Akü’nün böyle bir hizmeti sunması, müşterilerini ne
kadar çok önemsediğini gösteriyor bana göre.
H.S: Bize ayırdığınız zaman ve değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür
ederiz.
Ö.Ö: Ben de memnun oldum, keyiﬂi bir görüşme oldu. Herkese de keyiﬂi
okumalar diliyorum.

Now everyone has cell phones, as a matter of matter, which make
them fall apart rather than bringing them together. We had radios
instead of televisions, and we would all gather around the radio to
listen to radio dramas, then people began to visit the houses of their
neighbors who had TV sets as 'tele-guests' because most households
did not have TV sets back then. Color TVs followed the
black-and-white TVs of those days, and this was followed by
technological developments at an unbelievable rate. I can say that, as a
person who has been through the 70s, the 80s, the 90s, and who is
now living in the 2000s, I have had many good days. We didn't have a
car for a long time, but then we had one. I grew up in a large family,
always had to adjust myself to something, to my family; I witnessed
the efforts of estranged families to reunite, lived through the situation
before 1980 and the military operation in Cyprus.
H.S: Would you share with us the story of how you become an actor?
O.O.: I started acting in Ankara Arts Theater in the season of 1985-86.
I grew up in Ankara, and went to Izmir to study at 9 Eylul University's
Fine Arts Faculty. While in second grade, I started acting in Izmir State
Theater. Working outside the university was not allowed for ﬁrst-grade
students, but third-graders could work professionally both at the
university and elsewhere. Not counting my ﬁrst year at university, and
the military service, I have been acting in theaters non-stop since 1986.
H.S.: What is your favorite family activity?
O.O.: Every minute I spend with my family is a pleasure for me.
Normally I cannot spend so much time with them, but summer
vacations are ideal for us to spend more time together than usual. I
enjoy family breakfasts and going to the movies with my son. As I said,
we are usually together for a long time only during summer vacations,
during which we swim, and do as many things together as we can
because the time is limited.
H.S.: How about your level of interest in cars? Do you keep an eye on
automobile technologies and new models, or do you feel content with
whatever takes you where you need to go?
O.O.: Comfort and safety are my top priorities. I prefer to feel attached
to certain cars rather than buying cars, I don't change cars very often.
Both my wife and I have a car each; a SUV to be used in winter, and a
regular one. I can't really say that I follow the changes in automobile
technologies, but I make meticulous selections when it comes to cars.
As I said, comfort and safety are my priorities.
H.S: What would you do if your car battery failed?
O.O.: More important than failures is the problem of dying out. When
the car is not active for long, the battery simply dies out. For example,
when I leave home for summer vacation and my cars remain behind, I
try to have someone start the engine every now and then, or transfer
energy from one battery to the other using cables. In these situations,
I take my car in for service, or replace the battery if it has lived out its
battery life.
H.S: Do you know about our 'Hello Battery' hotline which you can
contact at 444 5 AKU? What are your thoughts about this service?
O.O.: I appreciate that you have a hotline for such an emergency. It is a
valuable service and an important source of comfort. I am glad to hear
that old ways of dealing with such problems are being replaced by
such good services. Batteries can indeed cause serious problems, but
one doesn't know that until one has to deal with it. To me, this service
is an indication of how greatly İnci Akü cares about its customers.
H.S: Thank you very much for sparing us time, and sharing your
valuable thoughts and opinions with us.
O.O.: The pleasure is mine. It has been a pleasant meeting for me. I
hope everyone enjoys reading, too.
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N.Ü: Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz?
R.T: Adım Reﬁk Taş. 1952 yılı, Balıkesir Sındırgı doğumluyum. 2
erkek çocuğum var. Çiftçilikle uğraşıyorum, emekliyim.
N.Ü: Balıkesir de mi yaşıyorsunuz?
R.T: Evet Balıkesir Sındırgı’nın Süller köyünde yaşıyorum.

N.U.: Hello, can you tell us about yourself?

N.Ü: Kaç yıldır İnci Akü’yü kullanıyorsunuz?

R.T.: My name is Reﬁk Tas. I was born in Sindirgi, Balikesir in 1952. I
have 2 sons. I am retired and currently taking care of a farm.

R.T: Arabamı ilk aldığım günden beri, yaklaşık 10 yıldan beri İnci Akü
kullanıyorum. Arabamı 2007 yılında almıştım, aldığımda İnci Akü
taktım ve hala aynı aküyü kullanmaktayım. Traktörümde de İnci Akü
bulunuyor.

N.U.: How long have you been using İnci Akü?

R.T: Evet 10 yıldır kullanıyorum.

R.T.: Since the day I bought my car, for about 10 years, I have been
using İnci Akü. When I bought my car in 2007, I installed an İnci Akü
battery, and have used that same battery ever since. I use İnci Akü
for my tractor, as well.

R.T: Toros 91 model.
N.Ü: Traktörünüzde kaç yıldır kullanıyorsunuz?

N.U.: You have been using the same battery for almost 10 years. Is
that so?

R.T: Traktörümde ikinci aküm İnci Akü, onu da 7 yıldır sorunsuz bir
biçimde kullanmaktayım.

R.T.: Yes, I have, for 10 years.

N.Ü: Arabanızda İnci Akü’den memnun olduğunuz için mi
traktörünüzde de kullandınız?

On yıllık yol arkadaşı...
A fellow companion for ten years...

N.U.: What type of car do you drive?
R.T.: I drive a 1991 Toros.

R.T: Evet, tabii.

N.U.: How long have you been using İnci Akü in your tractor?

N.Ü: Akü sizin için ne ifade ediyor? Bize önemini nasıl yorumlarsınız?

R.T.: I am on my second İnci Akü battery, which I have been using for
7 years without a problem.

R.T: Aküyü aracın en önemli parçalarından biri olarak görüyorum.
Otomobilim için de traktörüm için de çok önemli. Bir tanesi
uğraştığım meslek ile çiftçilikle ilgili olduğu için çok önem veriyorum.
Otomobilimde ise yıllardır beni bir kez bile yolda bırakmadı, hiçbir
sorun çıkartmadı. Bu nedenle İnci Akü araç için ideal ve benim için
tek akü markası diyebilirim.

müdavim / the frequenter

R.T.: Yes, I live in a village called 'Suller' in Sindirgi, Balikesir.

N.Ü: Aynı aküyü yaklaşık 10 yıldır kullanıyorsunuz öyle mi?

N.Ü: Arabanızın modeli nedir?

Röportajı Yapan / Reporter: Nüket Ünveren

N.U.: Do you live in Balikesir?

N.U.: Did your satisfaction with İnci Akü in your car made you use it
also in your tractor?
R.T.: Yes, of course.

N.Ü: Peki aküyle ilgili hiç sorun yaşadınız mı?

N.U.: What is the signiﬁcance of a battery to you? How would you
describe its importance?

R.T: Yok kesinlikle sorun yaşamadık. Yani 25 yıllık bir arabada İnci
Akü’yü biz bu kadar güvenle kullanabiliyorsak demek ki İnci Akü
gerçekten uzun ömürlü akü.

N.U.: Have you ever experienced any battery-related problems?

N.Ü: Aracın tüm parçaları orijinal mi?
R.T: Hayır orijinal değil. Arızalı olan parçayı değiştiriyoruz ama büyük
bir çoğunluğu orijinal diyebiliriz.
N.Ü: İnci Akü’yle ilk olarak 2007 yılında mı tanıştınız?
R.T: Evet, ilk kez 2007 yılında tanıştım ve o günden bu yana bağımız
devam ediyor.

R.T.: No, absolutely no problems. If we can use İnci Akü batteries in a
25 year-old car with such conﬁdence, this means they are really
long-lasting batteries.
N.U.: Are all the components of your car original?
R.T.: No, not all of them. We have replaced some of the components
that had problems, but most of them are original.
N.U.: Was it in 2007 that you got to know İnci Akü?

N.Ü: Eklemek istedikleriniz var mıdır? Sizce neden İnci Akü? Tavsiye
ediyor musunuz?

R.T.: Yes, it was in 2007 that we got to know each other for the ﬁrst
time, and our bond has lasted ever since.

RT: İnci Akü’yü kullanmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum, çünkü
kalitesi ve uzun ömrü ile tüm beklentilerimi karşıladı. Hem
otomobilimde hem de traktörümde hiçbir sorun çıkarmadı. Sormak
istediğim bir şey olduğunda ya da bakım yaptırmak istediğimde
iletişime geçtiğim kişilerden her zaman en kısa sürede desteği alma
şansım oldu. Bu nedenle İnci Akü’nün hem kalitesinden hem de
verdiği hizmetlerden son derece memnunum ve herkese tavsiye
ediyorum.

N.U.: Is there anything you would like to add? Why would you say
İnci Akü is a good choice? Would you recommend it?
R.T.: I certainly recommend İnci Akü to everyone because their
batteries meet all the needs of the customer with their long battery
lives and quality. I have never had any battery-related problems in
my car or in my tractor. I have always received support in a short
time by contacting İnci Akü when I had something to ask or needed
maintenance. This is why I feel content with the quality and services
İnci Akü provides, and I would recommend it to everyone.
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K.Ç: İnci Akü ile olan işbirliğiniz nasıl başladı ve kaç yıldır devam
ediyor?
E.U: Cevdet İnci’nin kurduğu zamandan bu yana işbirliğimize devam
ediyoruz. Bazı bayiler değişse de biz İnci Akü’yü bırakmadık, 25 yıl oldu
işbirliğine başlayalı.
K.Ç: İnci Akü’de Enerji Uzmanı olmanızı sağlayan koşullar nelerdir?
E.U: Enerji Uzmanlığı toplantısı olduğu zaman Antalya’ya geldiğimizde
sunuldu bize proje, 3 sene oluyor tahminen. Tecrübeli kişiler olduğumuz
için, yıllarca bu mesleğe önem verdiğimiz için, akü barajımız daha
yüksek olduğu için bizi tercih ettiler.
K.Ç: İnci Akü Enerji Uzmanı olmak size neler kazandırdı ve sağladığı
avantajlar nelerdir?
E.U: Enerji Uzmanı olmaktan çok memnunuz. Özellikle bu yıllarda daha
çok faydalarını görmeye başladık; hizmet, reklam, giyim açısından çok
avantajlı bir sistem.
K.Ç: Enerji Uzmanı olmak isteyen bayilerimize önerileriniz nelerdir?
E.U: Bilinçli kişilerin olması lazım bu işte, bugün voltu, bomometreyi
kullanmayı bilmeyen bir kişi bu işi yapamaz. Eskiden mekanikti her şey,
şimdi ise elektronik, araçlar da öyle. Bu nedenle bilinçli olmak gerekiyor,
en iyi hizmeti sunmak gerekiyor.
K.Ç: Peki, ürünlerimizi kullanan müşterilerinizden aldığınız tepkiler ve
performans hakkında görüşleri nelerdir?
E.U: İnci Akü’yü kesinlikle tercih ediyorlar, bizim lokasyon olarak
Manisa’da olmamız nedeniyle, burada üretilen akü de ilk tercih oluyor
dolayısıyla. Ayrıca garanti süreçlerinde, merkezin desteği ile
müşterimize iyi hizmeti verebiliyoruz. Üç ayda bir kontrole gelin, bu
kontrolleri yaparsak sizin için daha iyi olur diyoruz, müşterilerimiz gelip
rutin bakımlarını yaptırıyorlar.
K.Ç: Konunun uzmanı olarak akülerin daha yüksek performans
göstermesi için önerebileceğiniz püf noktaları var mıdır?
E.U: Aküyü araca takarken en önemli noktalardan biri aracın şarj
voltajının 13,80V ile 14,40 V arasında olmasıdır. Akü ise araca takmadan
önce en az 12,60V olmalıdır. Bu durum akü ömrünü etkileyen önemli
unsurlardan biridir.
K.Ç: Peki Yol Yardım kampanyasını kullanıyor musunuz? Satışta faydası
oluyor mu size?
E.U: Kullanıyorum, kesinlikle çok faydalı ve çok özel bir kampanya.
Müşterilerimize kampanyanın faydalarını anlatıyoruz, nasıl aktive
edeceğini ya da kampanya kullanımı için nereyi arayabileceğini
söylüyoruz. Müşterilerimiz kampanyanın sunduğu faydalardan da son
derece memnun.

uzman
the specialist

K.C: How did your collaboration start with İnci Akü and how long have
you been involved with it?
E.E: (Energy Expert): Our collaboration has been going on since the
time Cevdet İnci established the company. Although some dealers
have changed over time; we have never left İnci Akü and it has been 25
years since our collaboration was established.
K.C: What are the requirements that enabled you to become Energy
Expert at İnci Akü?
E.E: The project was presented to us when we went to Antalya,
approximately 3 years ago, while there was a meeting on Energy
Expertise. They preferred us since we are experienced, we care for this
profession, and as our battery storage was higher.
K.C: What are the returns and advantages of being İnci Akü Energy
Expert?
E.E: We are very much pleased to be Energy Experts. We have
gradually started to observe the beneﬁts of it, especially in the last
years. It is a very advantageous system in terms of services,
advertisement and clothing.
K.C: What would you advice to our dealers willing to become Energy
Experts?
E.E: This job is unlikely to be appropriate for people who do not have
any technical knowledge in the related area. In other words; nobody
who does not know how to use voltmeter, battery hydrometer, etc.
cannot fulﬁll this position. Everything was mechanical back then; but
now is electronic, so are the vehicles. For this reason, it is necessary
to have high awareness and provide the best service.
K.C: So, what type of reactions and feedbacks do you receive from the
customers about the performance of our products?
E.E: They deﬁnitely prefer İnci Akü to others. And since we are located
in Manisa; the batteries produced here are the ﬁrst preference
naturally. Additionally; within guarantee periods, we are able to
provide good service thanks to the contribution of the headquarters.
We advise and tell them to come here for routine controls once every
three months for their own good, and they do come for the routine
maintenance.
K.C: As an expert in batteries, are there any tips you can give for
providing higher performance from batteries?
E.E: One of the most important things while connecting a battery to a
vehicle is that the charging voltage of the vehicle should be between
13.80 V and 14.40 V. This is one of the most important factors that
affect the battery life.
K.C: Finally, do you use the Road Assistance campaign? Does it help
you in sales?

İSMAİL OLGUN
Röportajı Yapan / Reporter: Kerem Çomoğlu

E.E: Yes, I use it. It is a quite special offer and highly beneﬁcial for sure.
We tell our customers about the beneﬁts of the campaign, how to
activate it or where to call to get information about the use of
campaign. Our customers are highly satisﬁed also from the beneﬁts of
this campaign.
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E.Y: Sizi tanıyabilir miyiz? Adınız soyadınız, yaşınız, kaç yıldır Taksi
şoförlüğü yapmaktasınız?
M.Ç: Adım MUSTAFA ÇEVİRME. 1989 doğumluyum, Ankara
Keçiören’de ikamet etmekteyim. Babamla birlikte ortak kullandığımız bir
taksimiz var. Öğlene kadar babam öğleden sonra ben taksi şoförlüğü
yapıyorum. 6 yıldır bu işle ilgileniyorum. Otomobil özel ilgi alanım,
şoförlüğü meslek olarak çok seviyorum. Sosyal açıdan aktif bir kişiliğe
sahibim ve bu anlamda taksi şoförlüğünden çok keyif alıyorum.
Taksimiz 2011 model Ford Focus. Ankara AŞTİ’de bulunan bir taksi
durağına bağlı olarak çalışmaktayım.
E.Y: Günde ortalama kaç kilometre yapıyorsunuz ve ortalama kaç defa
marşa basıyorsunuz?
M.Ç: Günde ortalama 500 km yol yapıyorum ve ortalama 150 kez marş
basıyorum.
E.Y: Aracınızda ekstra elektrik ihtiyacı gerektiren donanımlar mevcut
mudur? Neler?
M.Ç: Evet mevcut. Aracımda LPG, 30.000k Xenon farlar, Bas ve
destekleyici dört hoparlörü bulunan özel amﬁli müzik sistemi, 8 adet
ekstra korna seti ile birlikte Taksi için standart sayılabilecek tepe
lambası ve taksimetre gibi ekstra donanımlar mevcut.
E.Y: Bir taksi sürücüsü olarak sürekli traﬁkte olan araçların
performansını nelerin etkilediğini düşünüyorsunuz?
M.Ç: Araçtaki donanımların fazlalığı, aracın düzenli olarak bakımının
yapılması ve şoförün aracı kullanma biçimi aracın performansına direkt
etkide bulunmaktadır.
E.Y: Ne zamandır İnci Akü kullanıyorsunuz?
M.Ç: Taksimde 6 yıldır İnci Akü kullanıyorum. Şu anda aracımda
bulunan İnci Akü’yü ise 16 aydır kullanmaktayım.

taksi şoförü
the driver

MUSTAFA ÇEVİRME
Röportajı Yapan / Reporter:
Rıfat Ender Yağcı

E.Y.: Can you tell us a bit about yourself? Your name, surname, how
long you’ve been a taxi driver…
M.C.: My name is MUSTAFA CEVIRME. I was born in 1989, and I
currently live in Kecioren, Ankara. My father and I take turns driving
our taxi. He drives until noon, and I take over after noon. I have been
doing this job for 6 years. I enjoy driving as a profession, but cars are
also my special area of interest. Socially speaking, I have an active
personality, and I take pleasure in driving in this respect. Our taxi is a
2011 Ford Focus. I work at a taxi rank in ASTI (Ankara Intercity Bus
Terminal).
E.Y.: What is the average number of kilometers you go in a day, and
how many times do you press the starter on average?
M.C.: I go an average of 500 km in a day and press the starter 150
times on average.
E.Y.: Does your car have any equipment that requires extra electricity?
If so, what are they?
M.C.: Yes, it does. It has an LPG tank, 30.000k Xenon headlights, an
audio system with a special ampliﬁer, 4 supporting speakers, and a
bass tube, a set of 8 additional horns, and a beacon lamp and
taximeter which may be regarded as standard equipment for taxis.
E.Y.: As a taxi driver, what do you think affects the performance of
vehicles which are constantly in trafﬁc?
M.C.: The amount of equipment in the vehicle, regular maintenance of
the vehicle, and the way the driver drives the vehicle, are what I think
have a direct inﬂuence on the performance of the vehicle.

E.Y: Sürücülerimizin ihtiyaçları doğrultusunda taksi akümüzde
performans iyileştirmeleri yaptık ve İnci Akü Geliştirilmiş Taksi
Aküsü’nü tüketicilerimize sunduk. Akünün performansını ve getirilen
yenilikleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

E.Y.: How long have you been using İnci Akü batteries?

M.Ç: İnci Akü Geliştirilmiş Taksi Aküsü performans anlamında
gerçekten çok başarılı, süper bir akü diyebilirim. Aracımda bulunan
birçok ekstra donanıma rağmen, Ankara’da kışın -22 derecede bile tek
marşta aracımı her seferinde çalıştırabildim. Üstelik 15 aydır sorunsuz
olarak bu verimi almaktayım. Biz taksiciler için bu çok büyük bir avantaj.

E.Y.: We have enhanced the performance of our taxi batteries in line
with the needs of our drivers and released İnci Akü Enhanced Taxi
Battery for the use of our customers. How would you evaluate the
performance of the battery and the new enhancements?

E.Y: Akü değiştirme zamanınız geldiğinde tekrar aynı aküyü satın alır
mısınız?
M.Ç: Evet, kesinlikle alırım.
E.Y: İnci Akü Geliştirilmiş Taksi Aküsü’nü deneyimlemiş bir taksi
sürücüsü olarak, meslektaşlarınıza bu aküyü tavsiye eder misiniz?
M.Ç: Evet, ben sık marş basan ve günümün büyük kısmını traﬁkte
geçiren bir taksi şoförü olarak, İnci Akü Geliştirilmiş Taksi Aküsünün
uzun ömürlü ve güçlendirilmiş performansından çok memnun kaldım.
Tüm meslektaşlarıma da kesinlikle kullanmalarını tavsiye ediyorum.

M.C.: I have been using İnci Akü in my taxi for 6 years. I have been
using the battery currently installed in the vehicle for 16 months.

M.C.: İnci Akü Enhanced Taxi Battery is indeed very successful in
terms of performance; I can say it’s a superb battery. Despite all the
extra equipment in the vehicle, I managed to start my vehicle with a
single press on the starter even when it was -22 degrees in Ankara in
winter. Further, I have been experiencing this efﬁciency for 16 months.
This is a signiﬁcant advantage for us taxi drivers.
E.Y.: Do you think you will buy the same kind of battery when you need
to change your battery?
M.C.: Yes, I certainly will.
E.Y.: As a driver who has experience in using İnci Akü Enhanced Taxi
Battery, would you recommend this battery to your fellow taxi drivers?
M.C.: Yes, as a driver who often presses the starter and spends most
of his day in the trafﬁc, I am very pleased with İnci Akü Enhanced Taxi
Battery’s long-lasting, enhanced performance. I certainly recommend
all fellow taxi drivers to use it.
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N.Ü: Sizi ve ﬁrmanızı biraz tanıyabilir miyiz? Makliftsan’ın faaliyet
alanlarından kısaca bahsedebilir misiniz?

N.U.: We would like to get to know you and your company. Can you tell
us a bit about Makliftsan’s area of activity?

G.D: Türkiye`de iş makinaları sektöründe 1991 yılından itibaren deneyim
ve birikimi ile hızla ilerleyen Makliftsan, müşteri memnuniyetini ön
planda tutan stratejisi ile dinamik satış kadrosunun yanı sıra, dünyanın
en büyük markalarından oluşan 2.000'in üstünde forklift kiralama
ﬁlosuna sahiptir. 40`ı aşkın hizmet aracı, 100’ün üzerinde uzman,
dinamik satış kadrosu, tam donanımlı profesyonel teknik ekibi ve
mühendis kadrosunun yanı sıra bayileri ile, 4.000`i aşkın müşteri
portföyünün her türlü ihtiyacına hızlı şekilde cevap veren Makliftsan,
sektöründe sayılı markalar arasında bulunmaktadır.

G.D.: Advancing rapidly thanks to its experience and accumulated
amount of know-how since it became active in the Turkish material
handling equipment sector in 1991, Makliftsan owns a wide rental ﬂeet
consisting of 2,000 forklifts of the largest brands in the world, in
addition to a dynamic sales force whose sales strategy focuses on
customer satisfaction. One of a limited number of brands in its sector,
Makliftsan caters rapidly to all the needs of over 4,000 customer
portfolios thanks to its over 40 service vehicles, over 100 experts, its
dynamic sales force, its fully-equipped professional technical team
and engineering staff and dealers.

N.Ü: Endüstriyel aküleri hangi alanlarda kullanıyorsunuz?
Okuyucularımıza endüstriyel ürün grubunun kullanım alanlarından
kısaca bahsedebilir misiniz?
G.D: Endüstriyel aküleri forklift ve istif makinelerinde kullanmaktayız.
Ağırlıklı olarak lojistik ﬁrmalarıyla çalışmaktayız. Forklift sektöründe
akülü ekipmanlar her geçen gün artmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da
sektörün bu yönde ilerleyeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda endüstriyel
akülerin bir forkliftin kalbi olduğunu ve forklifte can verdiğini
düşünürsek, bir forkliftin en temel unsurlarından biri, aküsüdür.

iş ortağı
business
partner

MAKLİFTSAN

Röportajı Yapan / Reporter: Nüket Ünveren

N.U.: In which areas do you use industrial batteries? Can you tell our
readers a bit about the areas in which you make use of the industrial
product line?

N.Ü: İnci GS Yuasa’nın endüstriyel ürün ve çözümler sunun markası İnci
Battery ile işbirliğiniz nasıl başladı ve kaç yıldır devam ediyor?

G.D.: We use industrial batteries in forklifts and stacking machines.
We work mostly with logistics companies. The number of
battery-powered equipment used in the forklift sector proliferates by
the day. Our conviction is that the sector will keep moving in this
direction in the years to come. Considering the fact that industrial
batteries are the heart of a forklift, and that they give life to the forklift,
we can say that one of the most fundamental parts of a forklift is its
battery.

G.D: İnci Akü ile işbirliğimiz 2013 yılı başlarında başlamış olup; en önem
verdiğimiz tedarikçilerimizden biridir. Bu işbirliğimizin uzun yıllar
devam edeceğini ummaktayız.

N.U.: How did your collaboration with İnci GS Yuasa’s brand İnci
Battery, which offers industrial products and solutions, start? How
long has it been going on?

N.Ü: İnci Battery ile iş ortağı olma kararını vermenizi sağlayan en önemli
etken nedir?

G.D.: Our collaboration with İnci Akü started in 2013, and they have
since then been one of our most important providers. We hope that
this collaboration will go on for many more years.

G.D: İnci Akü’nün ﬁrmamıza gösterdiği yakın ilgi ve olumlu yaklaşımı,
sektöründe lider ﬁrmalar arasında bulunması, güvenilir malzeme ve
işçilik durumu, sadece satış değil satış sonrası ekibinin de çözüm odaklı
olması. İnci Akü sektörde kendini birçok tedarikçiden farklı bir konuma
yerleşmiştir. Firma olarak genç dinamik kadrosu ve daima yenilikçi
yapısı ile yükselmeye devam etmektedir. İnci Akü ve GS Yuasa
ﬁrmalarının birleşimlerinden güçlü bir ortaklığın doğacağını
düşünmekteydik ve öyle de oldu.
N.Ü: Markalarımız ve ürünlerimiz hakkında düşünceleriniz nelerdir?
Ürünlerimizin performansı ile ilgili elde ettiğimiz yansımaları
paylaşabilir misiniz?
G.D: Müşterilerimiz, ekseriyetle yoğun çalışan ﬁrmalardan oluşmaktadır.
Bu nedenle akülerde görülecek herhangi bir arıza müşterimizin iş
gücünü doğrudan etkilemektedir. Yaşanan arıza durumlarında
ﬁrmanızın müdahale hızı, sorun çözme açısından bizi ve müşterimizi zor
duruma düşmekten kurtarmaktadır.
Ürünlerinizde yaptığınız iyileştirme çalışmaları akülerin performansını
her zaman daha iyiye götürmesi açısından büyük önem teşkil etmektedir.
Önerilerimizi her daim dikkate alan kadronuz ile uyumlu bir iş birlikteliği
yürütmekteyiz.
N.Ü: Sizlere ve tüketicilerimize sunduğumuz hizmetlerimizle ilgili neler
söylemek istersiniz?
G.D: Sektörünüzde çok sayıda tedarikçi olmasına karşın İnci Akü
yılardan beri ana tedarikçilerimizden birisi olmaya devam etmektedir.
Satış ve satış sonrası desteği işlerimizin kolaylaşması açısından bize
büyük katkı sağlamaktadır. Her zaman hızlı aksiyon göstermemizi
gerektiren bir sektörde çalıştığımız için ﬁrmanızdan gelen hızlı dönüşler
bizim için çok önemlidir.

N.U.: What was the most important factor in your decision to become
business partners with İnci Battery?
G.D.: The most important factors were the close attention and positive
attitude İnci Akü showed in its dealings with our company, the fact that
it is among the leading companies of its sector, its trustworthy
equipment and workmanship, and the fact that its sales as well as
after-sale teams are solution-oriented. İnci Akü has placed itself in a
different position from many other providers in its sector. It has been
advancing thanks to its young and dynamic staff and innovative
structure. We were of the conviction that a strong partnership would
be forged by the merging of İnci Akü and GS Yuasa, and so has it been.
N.U.: What are your thoughts about our brands and products? Can you
share with us what kind of feedback you receive about the
performance of our products?
G.D.: Most of our customers are companies with busy schedules.
Therefore any failure in the batteries would have a direct effect on their
labor force. In cases of failure, your company provides rapid help and
saves us and our customers from having to deal with difﬁcult
situations. Your work in product enhancement is very important for
changing battery performances always for the better. We have been in
a harmonious collaboration with your staff who always takes heed of
our suggestions.
N.U.: Would you like to share some remarks on the services we
provide for you and other customers?
G.D.: İnci Akü has been one of our main providers for many years,
even though the sector is full of numerous providers. Sales and
after-sale support services make signiﬁcant contributions to us by
making things much easier for us. Receiving fast replies from your
company matters greatly to us, since we are in a sector that always
demands rapid action.
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