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SEKTÖRÜNÜN İLK
VE TEK E-GARANTİ
UYGULAMASI
First and Only E-Warranty
Application in its sector

‘İNCİ AKÜ’ TÜRKİYE’NİN
EN DEĞERLİ 100
MARKASI ARASINDA
‘İnci Akü’: Among the Most
ValuableTop 100 Brands in Turkey

DÜNYANIN 1 NUMARALI
MOTOSİKLET AKÜSÜ
YUASA TÜRKİYE’DE

100 BİN KİŞİ
E-GARANTİ ALTINDA

The world’s #1 motorcycle battery
Yuasa is in Turkey

100 thousand consumers under
e-warranty

TÜRK VE JAPON ORTAKLARDAN
İLK ÜÇ YILDA 200 MİLYON TL’LİK
YATIRIM
200 million TL investment from Turkish and
Japanese partners in the first three years

İnci GS Yuasa Akü San. Ve Tic. A.Ş.’nin yıllık yayınıdır.
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Dear Shareholders,

Değerli Paydaşlarımız,

Dear Shareholders,

Değerli Paydaşlarımız,

İnci Holding’in gücünü Japon devi GS Yuasa’nın küresel deneyimi ve yeni

We left behind the 2nd year of our partnership where we had united İnci

In recent years, we are having the pride of celebrating GS Yuasa’s 100th year.

Son yıllarda GS Yuasa’nın 100. yılını kutlamanın gururunu yaşamaktayız. Bugün

nesil akü teknolojileri konusundaki birikimi ile birleştirerek faaliyetlerimize

Holding’s experience with the Japanese battery industry giant GS Yuasa’s

Today, GS Yuasa has a broad range of products from lead-acid batteries

GS Yuasa, kurşun-asit aküler ile güç kaynağı sistemlerinden aydınlatma

devam ettiğimiz ortaklığımızın 2. yılını geride bıraktık. 2017 yılının hedeflerini

global know-how in new generation battery technologies. We are glad that

and power supply systems to lighting equipment and electrical devices. GS

ekipmanları ile elektrikli cihazlara kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesine

gerçekleştirerek 5 yıllık stratejik planımızın önemli bir ayağını daha başarıyla

we fully achieved our targets in 2017, thus successfully completed another

Yuasa’s global operations continue in 17 countries with 38 bases worldwide.

sahiptir. GS Yuasa’nın global faaliyetleri dünya çapında 38 operasyon

kapatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye ekonomisinin zorlu bir sınav

important phase of our 5-year strategic plan. Despite the difficulties the

As the second biggest player in the market, its global share reached to a

merkeziyle 17 ülkede devam etmektedir. Pazardaki en büyük ikinci oyuncu

vermekte olduğu 2018 yılında da iddialı büyümemizi sürdürüyoruz ve

Turkish economy is experiencing in 2018, we continue to pursue our ambitious

total of 8,1% in overall lead-acid battery for automotive, motorcycle and

olarak, otomobil, motosiklet için ve endüstriyel kullanıma yönelik global kurşun-

growth this year too and proceed with firm steps towards our goals.

industrial use. Since the need for energy increases and becomes more

asit akü pazarındaki payı toplamda %8.1’e ulaşmıştır. Günümüz dünyasında

complicated day by day in today’s world, GS Yuasa consolidates its energy

enerji ihtiyacı gün geçtikçe arttığı ve daha karmaşık bir hal aldığı için, GS

hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.

During the last one year, we made huge progress in our investments. In

storage technologies with R&D investments. Two years ago, as a reflection of

Yuasa enerji depolama teknolojilerini Ar-Ge yatırımları ile güçlendirmektedir.

2017 yılının Ekim ayında Manisa’daki yeni akü fabrikamızın temelini atmıştık.

October 2017, we had broken the ground for our new battery plant in Manisa.

commitment to provide safety and comfort to customers worldwide thanks

GS Yuasa, iki sene önce, depolanmış enerji çözümleri alanında geliştirilmiş

Ağustos

makine

As of August 2018, we have completed the construction of our plant and

to the state-of-the-art technologies in the field of stored energy solutions,

teknolojiler sayesinde dünya çapındaki müşterilerine güvenlik ve konfor

kurulumumuza başladık. Yeni fabrikamızla önümüzdeki yıl yurtdışı pazarlarda

started the machinery installation. Next year, our growth in the export markets

GS Yuasa decided to establish a partnership with the sector’s R&D and

sağlama taahhüdünün bir yansıması olarak; sektörün Ar-Ge ve ihracat lideri

büyümeyi önemli ölçüde destekliyor olacağız. Üretim tesislerimize yeni 3.

will be extensively supported by our new plant. We strongly believe that the

export leader Inci Aku. Today we, as İnci GS Yuasa are proud to deliver the

İnci Akü ile bir ortaklık kurmaya karar vermiştir. Bugün, İnci GS Yuasa olarak,

fabrikamızın da eklenmesiyle Türkiye ekonomisi için oluşturduğumuz

value we add to the Turkish economy will increase by the start of our 3rd plant

products out of our factory in Manisa to all around Turkey and the world.

bu ürünleri Manisa’daki fabrikamızda üretip Türkiye’nin ve dünyanın her yerine

itibariyle

fabrikamızın

inşasını

tamamlayarak

operations.

katma değerin artacağına inanıyoruz.

ulaştırmaktan gurur duyuyoruz.
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Geçen bir yıl içinde yatırımlarımızda da çok önemli aşamalar kaydettik.

With its geopolitical position and power in the region, Turkey holds

Ar-Ge alanında da yatırımlarımıza geçtiğimiz süreçte devam ettik.

At the same time, we resumed our investments in R&D field as well. While

Türkiye’de sektörümüzün ilk Ar-Ge merkezine sahip olmanın

we have the pride of having the sector’s first R&D center in Turkey, it is

gururuyla, teknoloji ve inovasyon liderliğimizi sürdürmek ve ileriye

among our top priority goals to maintain and further our technology
and innovation leadership. To accomplish this and add on to

taşımak öncelikli hedeflerimiz arasında. Bunu gerçekleştirmek
için 2017’de Ar-Ge merkezimizi yeniledik. Toplamda 73

our existing 73 patent applications in total, we renovated our

adet patent başvurumuza bu yıl da yenilerini ekleyebilmek

R&D center in 2017 and put our new laboratories in operation.

adına yeni laboratuvarlarımızı devreye aldık. Aynı zamanda

Meanwhile, we additionally opened our Inci Battery Istanbul

endüstriyel akü müşterilerine daha kapsamlı çözümler

Technical Service Center, a first in Turkey in its context, to

sunmak ve servis hızını arttırmak amacıyla, Türkiye’de

provide more comprehensive solutions to the industrial

konusunda bir ilk olan İnci Battery İstanbul Teknik Servis

battery customers and speed up the response time.
2017 was a year that we felt so proud as the result of the

2017 yılında birçok gurur yaşadık, aldığımız ödüllerle

awards we received. Four of these were presented by the

başarımızı tescilledik. Dünyanın en başarılı kurumlarını

Stevie International Business Awards where the world’s

Uluslararası

Türkiye, bölgedeki jeopolitik konumu ve gücü itibarıyla, GS Yuasa

Yuasa, aim to increase our current sales and production power soon

için çok değerli bir konuma sahiptir. Bu bağlamda İnci GS Yuasa

by continuing, without slowing down, to exert our efforts to grow

olarak biz, hız kesmeksizin büyüme yolunda ilerlemeye devam

more. Inci Aku’s position as the leading exporter in the sector

etmek suretiyle, mevcut satış ve üretim gücümüzü artırmayı

in Turkey plays a leverage role for us as we move towards

hedefliyoruz. İnci Akü’nün Türkiye sektöründeki lider ihracatçı

our goals. I am confident that GS Yuasa’s experience of 100

konumu, hedeflerimize doğru ilerlediğimiz yolda bizim

years and Inci Aku’s competitive power in Turkey and in the

için bir kaldıraç rolü oynamaktadır. Şahsen, GS Yuasa’nın

surrounding geography will create a strong synergy in the

100 yıllık deneyimi ile İnci Akü’nün Türkiye’deki rekabet

development of the most advanced technologies.

gücünün Türkiye’de ve çevresindeki coğrafyada en
gelişmiş teknolojilerin geliştirilmesi açısından güçlü bir

As a result of efforts in Japan, GS Yuasa made a huge

Merkezi’mizi açtık.

ödüllendiren

a very valuable position for GS Yuasa. In this respect; We, as Inci GS

İş

Ödülleri

The

most successful institutions are recognized. With

Stevie

Awards’dan, sektörümüze yönelik geliştirdiğimiz ilk ve tek

Cihan Elbirlik

“Birinci Card” program; which we developed as the first

sadakat programı ‘Birinci Kart’ ile 43 ülkeden gelen 2 bin

İcra Kurulu Direktörü /
Managing Director

and the only loyalty program in the sector; our company

300 başvuru arasından 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz ödüle
layık görüldük. 2017’de istihdam ve ihracat alanlarında

was deemed worthy of 2 Gold, 1 Silver, and 1 Bronze
awards among 2 thousand 300 hundred applications

sinerji yaratacağından eminim.

progress related to products fit for use in new generation
start-stop vehicles by using EFB & AGM battery

GS

technologies, as well as in new energy fields such as

sonucunda, EFB ve AGM akü teknolojilerini kullanarak yeni

lithium-ion batteries that is a new area of research for GS

Yuasa,

Japonya’da

göstermiş

olduğu

çabaların

nesil start-stop araçlarda kullanıma uygun ürünlerin yanı

Yuasa. I believe that soon Inci GS Yuasa partnership will

Hirofumi Umetani

sıra GS Yuasa için yeni bir araştırma alanı olan lityum-

be more powerful with its investments and strengthen

İcra Kurulu Direktör Vekili /
Deputy Managing Director

iyon akü vb. yeni enerji alanlarında da büyük bir ilerleme

its position as one that gives direction to the sector.
Moreover; I can foresee that this union of power will

kaydetmiştir. İnci GS Yuasa ortaklığının yaptığı yatırımlarla
çok kısa sürede daha güçlü bir duruma geleceğine

open the way for us in the field of our R&D works and our

ve sektöre yön veren konumunu sağlamlaştıracağına

innovative policies to determine the future of the sector.

inanıyorum. Dahası; bu güç birliğinin sektörün geleceğini belirlemek açısından

gösterdiğimiz başarı sebebiyle Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nden

from 43 countries. Besides, we received the “Companies that Empower

“Gücümüze Güç Katanlar” ödülüne sahip olduk. İnci Akü markamızla bu yıl

Us” award from Manisa Organized Industrial Zone as the recognition of our

yine Uluslararası bağımsız marka değerlendirme şirketi Brand Finance’in

accomplishments in the fields of employment and export. Finally, we once

hazırladığı ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları’ listesinde yer aldık.

again took place in the “Turkey’s Most Valuable Brands” list prepared by the

As we move firmly towards realizing our goals and with our motivation from

independent international brand valuation organization Brand Finance.

Inci GS Yuasa’s “Innovation and Growth”, we will continue to store energy for

Ar-Ge çalışmalarımız ve yenilikçi politikalarımız bağlamında da yolumuzu
açacağını da şimdiden öngörebiliyorum.

all people around the world. Thanks to advanced technologies in the field

Biz, İnci GS Yuasa’dan doğan “Yenilik ve Büyüme” motivasyonuyla hedeflerimizi

sektöre damgasını vuran bir oyuncu olmak için daha sıkı çalışmak zorunda

We, as Inci GS Yuasa, are aware today that we must work harder to become

of stored energy solutions, we undertake to provide safety and comfort to

gerçekleştirme yolunda sağlam adımlarla ilerlerken, dünyadaki tüm insanlar

olduğumuzun farkındayız. İş ortağımız olan Japon GS Yuasa’nın 100 yılı

a remarkable player in international markets as we have promised. We

our customers worldwide. We will wake up to every new day to work harder

için enerji depolamaya devam edeceğiz. Depolanmış enerji çözümleri alanında

aşan tecrübesinin ışığında, müşteri odaklı yaklaşımımız ve geliştirdiğimiz

are moving towards the goal of becoming the leader of the automotive

with the aim of contributing to building a more technological and productive

geliştirilmiş teknolojiler sayesinde dünyanın her yerinde müşterilerimize

yeni teknolojilerimizle otomotiv ve endüstriyel akü sektörünün lideri olma

and industrial batteries sector in the light of our business partner GS

societies.

güvenlik ve konfor sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu bağlamda, her yeni güne

hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Yürüdüğümüz bu yolda bizi yalnız

Yuasa’s over-100-years of experience, our customer-oriented approach

daha teknolojik ve üretken toplumların inşasına katkıda bulunma amacıyla

bırakmayan siz değerli paydaşlarımıza ve iş ortaklarımıza tüm katkıları için

and newly-developed products. In this regard; I would like to thank our

daha fazla çalışmak üzere uyanacağız.

teşekkür ederim.

valuable stakeholders and business associates for all their contributions and

İnci GS Yuasa olarak, bugün söz verdiğimiz gibi, Türkiye ve Avrupa’da

companionship on this road we have taken.
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İnci GS Yuasa yeni akü fabrikasının temelini attı

Türk ve Japon
ortaklardan ilk üç yılda
200 milyon TL’lik
yatırım

200 million TL investment
from Turkish and Japanese
partners in the first three years
Turkey’s one of the leading companies in the automotive
sector İnci Holding broke ground on a new factory in the
second year of its partnership with the Japanese giant
GS Yuasa. Reaching 150 million TL investment in two
years, İnci GS Yuasa got one more step closer to realizing
its goal of 200 million TL investment by 2020. When
completed, the third factory will increase İnci GS Yuasa’s
production site to 60 thousand square meters and its
capacity of battery production to 7 million. The new
investment will allow for 25% extra employment.

Türkiye’de otomotiv tedarik sanayinin öncülerinden
İnci Holding, global akü devi Japon GS Yuasa ile
ortaklığının ikinci yılında yeni fabrikasının temelini
attı. Üç yılda 200 milyon TL yatırıma ulaşacak İnci
GS Yuasa, üçüncü fabrikanın tamamlanmasıyla
üretim alanını 60 bin metrekareye genişleterek
akü üretim kapasitesini yılda 7 milyona çıkartacak.
Yeni yatırımla birlikte yüzde 25’lik ek istihdam
sağlanacak.
İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa,
Türk ve Japon ortaklarının katıldığı törenle
Manisa’da yeni akü fabrikasının temelini attı.
120 milyon TL’lik yatırımla hayata geçecek
olan yeni akü fabrikası 18 bin metrekare alan
üzerine kurulacak. Toplam üretim alanı 60 bin
metrekareye ulaşacak olan İnci GS Yuasa, 5
milyon olan akü üretim kapasitesini 7 milyona
çıkaracak. Yeni fabrikayla birlikte İnci GS
Yuasa’nın sağladığı istihdamı da yüzde 25
artacak. Ortaklığının ilk üç yılında 200 milyon
TL’lik yatırım gerçekleştirecek olan İnci GS
Yuasa, 2020’ye kadar 250 milyon TL’lik yatırım
hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Manisa Organize
Sanayi Bölgesi’nde temeli atılan yeni akü
fabrikasının 2018 yılının Ekim ayında üretime
başlaması planlanıyor.
Neşe Gök: Manisa’dan dünyaya ulaşacağız
Temel atma töreninde konuşan İnci Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, “İki yıl önce
imza attığımız ortaklığımız bugün gördüğünüz
gibi temellerini sağlamlaştırıyor. Aküde dünya
markası olan GS Yuasa ile yeni akü fabrikamızın
temelini atıyoruz. Fabrikamız en yeni teknolojiyle
üretim yapacak; lojistiği, yetişmiş insan gücü,
yatırıma uygun yapılanmasıyla gururumuz
olan Manisa’daki fabrikadan dünyanın en az
80 ülkesine Türk malı ürünler ihraç edilecek.
Ege’mize kazandıracağımız bu yatırım, bu
topraklara sevdamızın, şirket kültürümüz olan
Türkiye için üretme kararlılığımızın ve gelecek
hedeflerimizin somut ifadesidir.” dedi.
Furukawa: Türkiye’deki bu yatırımımız bizi
bölgede büyük bir güç yapacak
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GS
Yuasa
Başkan
Yardımcısı Akio Furukawa
ise
“Türkiye’deki
bu
yatırımımız bizi bölgede
büyük bir güç yapacak
ve bizim için önemli
bir kilometre taşı olacak. Planlarımızı bu
gelecek vizyonuyla yaptık. Bu yolculukta
inovatif özellikleriyle ürünümüze ve İnci GS
Yuasa çalışanlarına güvenimiz tam. Yeni
fabrikamızda, en son teknolojiyi kullanarak,
dünya çapında talebin artacağı öngörülen
start-stop ve otomotiv ana sanayi (OEM) için
aküler üretmeyi planlıyoruz. Tesisin sadece
akü performansını ve kalitesini değil ayrıca
üretim süreçlerindeki güvenliği de artıran ve
etrafındaki çevrenin korunmasına önem veren
yeni, gelişmiş teknolojiye sahip bir fabrika
olması öngörülüyor” diye konuştu.
Yuji Hashimoto: Türkiye yükselen bir yıldız
İnci GS Yuasa Direktör Vekili Yuji Hashimoto ise
“Türkiye’yi bölgesinde yükselen bir yıldız olarak
görüyoruz. Yeni fabrikamız aslında bu yükselişe
olan güvenimizi temsil ediyor. Pergelimizin
sabit ayağını Türkiye’ye koyarak uzanabildiğimiz
her ülke için merkez olma hedefimiz bulunuyor.
Gelişmiş teknoloji ürünü aküler üreterek hem
yerel hem de ihracat ağımızı genişletmeyi
planlıyoruz. Yeni fabrikanın daha parlak
bir geleceğe giden yolda önemli bir adım
olduğuna inanıyoruz.” dedi.
Cihan Elbirlik: Sektöre damga vuran bir
oyuncu olacağız
Türk ve Japon konukları ağırlayan İnci GS

Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, iki
yıl önce ortaklık anlaşmasına imza atarken ‘beş
yılda 250 milyon TL’lik yatırım’ hedefiyle yola
çıktıklarını, bugüne kadar olan yatırımlar ve
yeni fabrika projesiyle bu hedefin 200 milyon
TL’lik kısmını ilk üç yılda gerçekleştireceklerini
söyledi. Elbirlik, “Kararlılıkla hedefe yürüyen
işbirliğimizi önemsiyoruz ve bu yatırımı güçlü
ortaklığımızın teyidi olarak görüyoruz. Söz
verdiğimiz gibi, Türkiye ve Avrupa’da sektöre
damgasını vuran bir oyuncu olacağız. Buna
yürekten inanarak bizimle birlikte yol alan
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Cihan Elbirlik, yeni fabrikada yapılacak
üretimle ilgili şu bilgiyi verdi:
“Fabrikamız tamamlandığında teknolojisi yüksek
olan yeni nesil Start-Stop aküler ile otomotiv
ana sanayi (OEM) tedarikçileri için akü üretimi
yapılacak. Bu fabrikamızda da diğerlerinde
olduğu gibi çevre ve iş sağlığı güvenliği ön
planda olacak. Bina alt yapısı çevre etkilerini en
aza indirecek teknolojiyle dizayn ediliyor. Toplam
üretimimizle 2021’e kadar satış gelirlerimizi
2,5 katına, ihracat satış gelirimizi ise 3 katına
çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’de satılan her 4
otomotiv aküsünden 1’ini, endüstriyel alanda ise
her 3 aküden 1’ini üretmek istiyoruz.” dedi.

İnci Holding and GS Yuasa subsidiary İnci GS
Yuasa broke ground on a new battery factory
in Manisa with a ceremony welcoming the
Turkish and Japanese partners. The 120 million
TL
investment of the new battery factory will be
built on an area of 18 thousand square meters.
The new factory will make İnci GS Yuasa’s total
production site 60 thousand square meters by
a 43% increase and increase its current battery
production capacity of 5 million to 7 million. It will
also increase İnci GS Yuasa’s employment by
25%. Having realized 150 million TL investment
in the first two years of the partnership, İnci
GS Yuasa aims to make a total amount of 200
million TL investment by 2020. The new battery
factory with its foundation laid in the Organized
Industrial Zone in Manisa is expected to start
production in October of 2018.
Neşe Gök: We will reach out to the world from
Manisa
Speaking at the groundbreaking ceremony, the
Chair of the Board of Directors of İnci Holding
Neşe Gök said, “Our partnership that we signed
two years ago is, as you see today, reinforcing
its foundations. We are breaking ground on
our new battery factory with the world brand
GS Yuasa. Our factory will produce with the
newest technology and export Turkish-made
products from Manisa to at least 80 countries
around the world as our source of pride for its
logistics, qualified labor force, and structuring

fit for further investment. This
investment for our Aegean Region
is the tangible expression of our
love for these lands, and of our
determination and future goals to
“produce for Turkey” that comes
from our corporate culture.
Furukawa: This investment of ours in Turkey
will make us a great power in the region
GS Yuasa Vice President Akio Furukawa said,
“This investment of ours in Turkey will make
us a great power in the region and it will be an
important milestone for us. We made our plans
according to this vision for future. We have full
faith in our innovatively designed products and
İnci GS Yuasa employees. At our new factory
using the latest technology, we plan to produce
start-stop and automotive OEM batteries, the
demand for which is predicted to increase
around the world. The new factory is expected
to have new developed technology to improve
not only the battery performance and quality
but also the safety in the production processes
and the protection of the surrounding
environment.”
Yuji Hashimoto: Turkey is a rising star
İnci GS Yuasa Deputy Director Yuji Hashimoto
said, “We see Turkey as a rising star in the
region. The new factory actually represents our
trust in this uptrend. We have a goal to become
the center of as many countries as we can
possibly reach by placing the fixed leg of our
divider at Turkey. We plan to expand both our
local and export network by producing batteries
that are products of advanced technology. We
believe the new factory to be an important step

on the road to a brighter future.”
Cihan Elbirlik: We will be an actor to stamp a
mark on the sector
Welcoming Turkish and Japanese guests, İnci
GS Yuasa Managing Director Cihan Elbirlik said
that they set out, as they signed the partnership
two years ago, with the goal of 250 million
TL investment in five years and they have
realized 150 million TL part of the goal with the
new factory project and other investments up
to now. Elbirlik also said, “We care about our
cooperation that walk determinedly towards
the goal, and consider this investment as the
confirmation of our powerful partnership. As we
promised, we will become an actor to stamp a
mark on the sector in Turkey and Europe.
Believing wholeheartedly in it, I would like to
thank
everyone who walks this road together with us.”
Cihan Elbirlik shared the following details
about the production the new factory would
make:
“Once the construction is completed, our
factory will produce high-technology new
generation Start-Atop batteries and batteries
for automotive OEM suppliers. Just as in
our other factories, we will keep on the
forefront the environmental and occupational
health safety in our new factory as well. The
building’s infrastructure is designed to reduce
environmental effects to minimum. We plan
to increase our sales revenues 2.5 times more
and our export sales revenues 3 times more
until 2021. We want to produce 1 in every 4 car
batteries, and 1 in every 3 industrial batteries
sold in Turkey.”
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İnci Akü alana ‘‘6 ay Yol
Yardım” hediye!
İnci
Akü’nün
“Yol
Yardımı”
kampanyası
sayesinde,
yolda
kalmak tarih oluyor. Ticari araçlar
hariç tüm 42 – 102 Ah otomobil grubu
ürünlerini kapsayan kampanyada
İnci Akü alana 6 ay ücretsiz “Yol
Yardım” hizmeti veriliyor.

444 5 AKÜ(258) hattını arayan sürücüler hizmet
kapsamında, kış şartlarında daha da fazla ihtiyaç
duyulan; araç çekme, lastik değiştirme, seyahate
devam, aracın geri getirilmesi ve konaklama
hizmetlerinden ücretsiz faydalanabiliyor.

Free 6-month
“Road
Assistance”
gift for İnci Akü
buyers!
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Thanks to İnci Akü’s “Road Assistance” campaign,
being stranded on the road becomes a thing of
the past.
“Road Assistance” service is provided for free
for 6 months to the new İnci Akü buyers in the
campaign that covers all the products intended
for 42 – 102 Ah automobile range except the
commercial vehicles.
The drivers who call the battery support line 444 5 AKU (258) are entitled
to benefit for free in towing, tire replacement, continue-to-travel, vehicle
return delivery and accommodation services.
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100 bin kişi e-garanti altında
İnci Akü’nün sektöründe ilk ve tek olarak hayata geçirdiği
hizmet inovasyonu ‘e-garanti’ uygulamasından yararlanan kişi
sayısı 100 bini geçti.
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Dünyanın Enerji Uzmanı İnci Akü’nün garanti
süreçlerine yeni bir boyut kazandırdığı
e-garanti uygulaması ile, İnci Akü online satış
portalı www.birincikart.com’dan akü satışı
gerçekleştirildiğinde, ilgili akünün garanti

süreci otomatik olarak aktif hale geliyor. Araç
kullanıcıları, garanti kapsamında akü değişimi
ya da arıza giderme gibi işlemleri için garanti
belgesini ya da faturayı ibraz etmeye gerek
kalmadan, www.inciaku.com adresine girerek

aküsü hakkındaki bilgilere sadece bir tıkla
ulaşabiliyor. Çoğu zaman muhafaza edilmesi
güç olan ve sorunla karşılaşıldığında işleri
zorlaştıran belge bulma sıkıntısını İnci Akü bu
yolla gideriyor.

100 thousand consumers under e-warranty
The number of customers who benefit from the ‘e-warranty’ application,
which has been launched by İnci Akü as the first and the only service
innovation in its sector, has exceeded 100 thousand.
As soon as a battery is purchased through
www.birincikart.com, the online shopping
portal of İnci Akü, the warranty term for the
related battery is automatically activated
thanks to the new e-warranty application by
which İnci Akü, the Energy Expert of the World,
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introduced a new dimension to warranty
processes. For services such as battery
replacement or troubleshooting services,
vehicle drivers are now able to reach the
details about their batteries by only clicking
on www.inciaku.com without having to submit

the warranty document or invoice. This way,
İnci Akü is eliminating the burden of looking for
such documents which are most of the time
not easy either to keep or to find when needed.
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İnci Akü Start-Stop Aküleri
Dikkatleri Üzerine Çekiyor
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca aracın
enerjisini aldığı İnci Akü, uzmanlığı ile dünyada
büyümeye devam ediyor. Sektörünün Turquality
programına dahil tek akü markası olan İnci Akü, aynı
zamanda geliştirdiği inovatif ürün ve hizmetleriyle
çalışmalarına bir dünya markası olma yolunda
ilerliyor.
Start-Stop sistemli yeni nesil araçlara yönelik uzun
ömürlü ve yenilikçi ürünler sunan İnci Akü’nün StartStop AGM ve Start-Stop EFB serisi ürünler dikkatleri
üzerine çekiyor.
İnci Akü Start-Stop EFB serisi aküler, çevre dostu
Start-Stop teknolojisine sahip araçlar için özel
olarak tasarlanmış. 2012 yılında geliştirilen İnci Akü
Start-Stop EFB, standart
akülere göre 2,5 kat daha
uzun ömürlü ve yüzde 15
daha fazla marş basma
gücüne sahip. Yeni nesil

İnci Akü
Start-Stop
Batteries
Attract
Attention
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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
EFB, üst segment Start-Stop araçlar için en yeni
teknolojilerle donatılmış.
İnci Akü Start-Stop AGM (Absorbent Glass Mat) serisi
aküler performansı ve dayanıklılığı ile öne çıkıyor.
Yüksek şarj kabulü ile rejeneratif frenlemeye sahip
üst segment Start-Stop araçlar için geliştirilmiş
olan İnci Akü Start-Stop AGM serisi aküler, standart
akülere göre 3,5 kat daha uzun ömürlü ve yüzde 30
daha fazla marş basma kapasitesine sahip.

Battery expert İnci Akü continues to
grow globally, providing energy for the
vehicles of millions of people all over
the world. The only battery brand in its
sector to be in the Turquality program,
İnci Akü is going forward on the way of
becoming a global brand thanks to its
innovative products and services.
Introducing durable and innovative
new products for the new generation
vehicles using Start-Stop system, İnci
Akü’s Start-Stop AGM and Start-Stop
EFB series products are attracting a
great deal of attention.
İnci Akü’s Start-Stop EFB series
batteries are designed exclusively for
environment-friendly vehicles that
have Start-Stop technology. Developed
in 2012, İnci Akü’s Start-Stop EFB
is 2.5 times more durable than the standard
batteries and provides 15% more starting power.

Providing optimal energy for the new generation
energy-hungry vehicles using improved heating,
electronic entertainment, driver assistance
systems, interior and exterior lightings and the
like, İnci Akü’s Start-Stop EFB batteries are
equipped with the latest technologies for the
higher segment Start-Stop vehicles.
İnci Akü’s Start-Stop AGM (Absorbent Glass
Mat) series batteries stand out with their
performance and durability. Developed for higher
segment Start-Stop vehicles using high-charge
acceptance and regenerative braking systems,
İnci Akü’s Start-Stop AGM series batteries are 3.5
times more durable than standard batteries and
provide 30% more starting power.
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İnci GS Yuasa’dan yeni
nesil yatırım
Japon akü devi GS Yuasa ile gerçekleştirdiği
ortaklıktan sonra planlı yatırımlarına hız veren İnci
GS Yuasa, yaklaşık 5 milyon TL’ye tamamlanan
yeni Ar-Ge Merkezi’nin açılışını yaptı. Ortaklığın ilk
yatırımlarından olan merkezde yenilikçi teknolojiler
ve yeni nesil akülerle ilgili araştırma ve geliştirme
çalışmaları yapılacak.
250 milyon TL’lik yatırım hedefine doğru
ilerleyen İnci GS Yuasa, yatırım zincirinin ilk ve
öncelikli adımını attı. İnci Holding ve GS Yuasa
iştiraki İnci GS Yuasa’nın ilk yatırımlarından olan
Ar-Ge Merkezi tamamlanarak hizmete girdi. İnci
GS Yuasa’nın yeni Ar-Ge Merkezi, GS Yuasa
Corporation Direktörü Turo Bomoto, GS Yuasa

International Direktörü Akio Furukowa ve İnci
GS Yuasa Yönetim Kurulu’nun katıldığı törenle
hizmete girdi.
Toplam 2 bin 300 metrekarelik alanda, bin
metrekare üzerine kurulan merkezde 45
kişi görev yapacak. İnci GS Yuasa Ar-Ge
Merkezi’nde yeni nesil Start-Stop aküler, yeni

tip endüstriyel aküler, yüksek enerji ve güç
yoğunluklu materyaller, yeni nesil seperatörler,
akü katkılandırma materyalleri ve derin deşarja
dayanıklı ağır hizmet akülerinin üretimiyle ilgili
araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılacak.

New Generation Investment from İnci GS Yuasa
Accelerating its planned investments after the partnership with the Japanese battery giant GS
Yuasa, İnci GS Yuasa completed and opened its new R&D Center with an estimated cost of 5
million TL. At this center, which is one of the first investments of this partnership, research and
development works will be carried out for innovative technologies and new generation batteries.
Moving towards its goal of 250 million TL investment, İnci GS Yuasa took
its first and primary step into the chain of investment. The new R&D center,
which is one of the first investments of İnci GS Yuasa, the joint subsidiary
of İnci Holding and GS Yuasa, has been completed and put in service.
İnci GS Yuasa’s new R&D Center was opened at a ceremony, to which GS
Yuasa Corporation Director Turo Bomoto, GS Yuasa International Director
Akio Furukowa, and İnci GS Yuasa Board of Directors had attended.

İnci Akü’den
Kıbrıs Etkinliği

45 persons will work at the R&D Center constructed on an area of 1000
square meters in a total area of 2300 square meters. At the new R&D Center,
research and development works will be carried out on production of
new generation Start – Stop batteries, new type industrial batteries, high
energy and power concentrated materials, new generation separators,
battery-enhancing materials, and heavy-duty batteries resistant to deep
discharge.

Dünyanın Enerji Uzmanı İnci Akü, önemli bir pazar
payına ve marka bilinirliğine sahip olduğu ‘Yavru
Vatan’ Kıbrıs’taki bayileri ile Girne’de bir araya geldi.

İnci Akü’nün Kıbrıs distribütörü YAR Group öncülüğünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren perakende bayilerinin katıldığı ‘İnci Akü
Kıbrıs Bayi Toplantısı’ Merit Park Girne Otel’de gerçekleştirildi. Yoğun bir katılım ile geçen toplantıda, İnci Akü’nün yeni marka çalışmaları, ulusal ve
uluslararası düzeyde gerçekleştirilen pazarlama ve satış faaliyetleri ile kurumun yeni yatırımları hakkında bilgiler verildi. Katılımcılar, dört kıtada 80
ülkeye ulaşarak Türkiye’nin adını duyuran İnci Akü’nün çalışmaları hakkında da bilgilendirildi.
İnci GS Yuasa’nın Satış Bölüm Müdürü Aytuğ Karakadıoğlu, Kanal Pazarlama Müdürü Ceyhan Kahrıman ve Müşteri Hizmetleri Yöneticisi Can Kanar
yaptıkları sunumlarla satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri bilgilerini paylaştılar.

The World’s Energy Expert İnci Akü came together with its
dealers in Kyrenia in Cyprus the ‘Foster Land, which it has an
important market share and brand awareness.
Under the leadership of İnci Akü’s Cyprus distributor
YAR Group, ‘İnci Akü Cyprus Dealer Meeting’; to
which retail dealers operating in Turkish Republic of
Northern Cyprus attended, was held at Merit Park
Kyrenia Hotel. At the meeting, which hosted a large
turnout, information was given about İnci Akü’s new
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branding works, national and international marketing
and sales activities as well as its new investments. The
participants were also informed about the operations
of İnci Akü, which reaches out and makes Turkey’s
name heard in 80 countries in four continents.
İnci GS Yuasa’s Sales Department Manager Aytuğ

İnci Akü’s
Cyprus Event
Karakadıoğlu, Channel Marketing Manager Ceyhan
Kahraman and Customer Service Manager Can Kanar,
with the presentations they made, shared information
about sales, marketing and customer services.

‘İnci Akü’ Türkiye’nin en
değerli 100 markası arasında
Brand Finance tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları’
araştırmasının onuncusu açıklandı. İnci Akü listede yer alan pek çok değerli
marka arasında bu yılda ilk 100 arasında yer aldı.

Uluslararası bağımsız marka değerlendirme şirketi
Brand Finance, markaların gücünü ve değerini
ortaya koyan ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları’
listesini açıkladı. İnci Holding ve Japon akü devi
GS Yuasa’nın ortaklığıyla güçlü adımlarla yoluna
devam eden İnci GS Yuasa, İnci Akü markasıyla bu
yıl da sektörünün öncü markalarından biri olarak
listede yerini aldı.
Brand Finance tarafından yapılan araştırma
sonuçlarına göre 2017 yılında ‘Türkiye’nin En Değerli
Markaları-Turkey 100’ listesindeki markaların
toplam değeri 27,4 milyar doları buldu.

‘İnci Akü’: Among the Most Valuable
Top 100 Brands in Turkey
Results of the tenth ‘Turkey’s Most Valuable Brands’ research
conducted by Brand Finance have been announced. Once again,
İnci Akü was ranked one of the top 100 among plenty of valuable
brands in the list.
Brand Finance, an international independent
brand valuation company, has announced
‘Turkey’s Most Valuable Brands’ list that reveals
the brand power and value of the companies.
According to the list; İnci Akü, the brand of İnci
GS Yuasa, which continues its way with firm steps
as the joint venture of İnci Holding and Japanese

battery giant GS Yuasa, has maintained its position
as one of the leading brands of its sector.
According to the results of the survey conducted
by Brand Finance, the total value of the brands in
the list of ‘Turkey’s Most Valuable Brands – Turkey
100’ reached 27.4 $B in 2017.
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İnci Akü’ye
Rusya’dan Ödül
Dünyanın Enerji Uzmanı İnci Akü, Rusya’da
düzenlenen “Autocomponent 2017’de ödül
kazandı.
Dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı Turquality’de
yer alarak ‘Türk malı’ ürünleri dünyayla buluşturan İnci Akü, Rusya
pazarına damgasını vurdu. İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS
Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, her yıl Rusya’da otomotiv sektörünün
tüketici dostu ve yenilikçi markalarının seçildiği ‘Autocomponent’
ödülleri ‘akü’ kategorisinde ilk üçe girerek ödül kazandı.

Award to
İnci Akü
from Russia

The World’s Energy
Expert İnci Akü
won an award at
“Autocomponent
2017” held in Russia.

Promoting ‘Turkish made’ products worldwide being included in the Turquality
program, which is the first and only state-supported brand-building program
in the world; İnci Akü left its mark on the Russian market.
As the leading brand of İnci GS Yuasa, which is the joint subsidiary of İnci
Holding and GS Yuasa, İnci Akü has been ranked among the first three and
won an award in the ‘battery’ category of the ‘Autocomponent’ awards where
customer-friendly and innovative brands of the automotive sector are chosen
every year in Russia.

İnci GS Yuasa’ya “Gücümüze
Güç Katanlar” ödülü
İnci GS Yuasa, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin
gelenekselleşen ‘Made in Manisa: Gücümüze güç katanlar’
gecesinde istihdam ve ihracat alanındaki başarısıyla ödüle
layık görüldü. Törende konuşma yapan İnci Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Neşe Gök, “Üçüncü akü fabrikamız ile birlikte
yılda 7 milyon starter akü kapasitesine ulaşarak, Türkiye’nin
en büyük akü üretim kapasitesine sahip olacağız” dedi.

“Companies
that Empower
Us” award to
İnci GS Yuasa
İnci GS Yuasa, due to the successes it achieved in 2017
in employment and export areas, has been deemed
worthy of “Companies that Empower Us” award. On
behalf of İnci GS Yuasa, İnci Holding President Neşe
Gök received the award that was presented by Manisa
Governor Mustafa Hakan Güvencer.
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İnci GS Yuasa, 2017’de istihdam ve ihracat alanlarında gösterdiği başarı sebebiyle
“Gücümüze Güç Katanlar” ödülüne layık görüldü. İnci GS Yuasa adına ödülü alan İnci
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök’e ödülü Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer
takdim etti.

Due to its successes in employment and export areas, İnci
GS Yuasa has been deemed worthy of an award at ‘Made
in Manisa: Companies that Empower Us’ night, which was
traditionally organized by Manisa Organized Industrial
Zone. İnci Holding’s President Neşe Gök, who made a
speech at the ceremony, said: “By reaching an annual
starter battery capacity of 7 million with our third factory;
we will have the largest battery production capacity”.
15

ABDULLAH AYKUT ABDULLAH ÖZDOĞAN ABDULLAH ÖZEN ADEM ÇEBİ ADEM
ŞENGÜR ADNAN NUMAN ERDOĞAN AHMET ATEŞ AHMET BEKTAŞ AHMET DEMİRKOL
AHMET GÖVEZ AHMET KAPLAN AHMET KOÇ AHMET NAS AHMET ÖZDEMİR ALİ AKCAN
ALİ AKMAN ALİ ÇEBİ ALİ ÇELİK ALİ EFE ALİ KILIÇ ALİ KÜÇÜKKIRAY ALİ ÖZBEK ALİ
ÖZKAN ALİ SAYIN ALİ USLU ALİ YILMAZ ARİF AYDI ARMAĞAN HANCI ASİL DURMAZ
AYDIN ODABAŞ AYTAÇ ONUR BAKİ ORAL BİLAL CADIL BÜLENT CANLI BÜLENT
MERDİN CAFER EREK CAFER KORKMAZ CELAL KILIÇASLAN CELAL SAYGIN CEYHUN
ASAR ÇETİN GENÇ CİHAN ZEREN CUMA KARAKOÇ DOĞAN TOKGÖZ DURMUŞ
PINARCI EMRAH ZOBU ERDAL GÖKTAŞ ERDAL YETGİN ERDOĞAN YILDIZ ERGÜL
GÜVEN ERKAN KARAKAYA ERKAN KOYUNBABA ERKAN UYSAL EROL (NİYAZİ) BAŞ
ERSİN EMİRLEROĞLU FATİH ÇELİKKOL FATİH DEMİRCİ FERRUH KAYACAN FIRAT
MAZLUM FUAT BUDAK FUAT KARAGÖZ FURKAN ALKAN GÖKHAN ALKANDAĞI HACI
OĞUZ HAKAN ÜNLÜ HALİL KARACA HALUK SEVER HAMDİ SAMANGÜL HASAN
BAŞBUĞ HASAN İŞBİLİR HAYDAR ATMACA HAYRULLAH YÜCE HİDAYET SITKI HİKMET
GÖKDEMİR HİLMİ GELÇETİN HÜSEYİN ABANALI HÜSEYİN ÖZER İBRAHİM BAYRAKTAR
İBRAHİM TANYELİ İLHAN KARGIN İMAM AKOL İRFAN ÜNAL İSHAK GÖROĞLU İSMAİL
BESKE İSMAİL OLCA İSMAİL ÖZTÜRK İSMAİL ÜNLÜ KADİR ERENSES KADİRCAN
MERCAN KEMAL KARABİNA KUDBETTİN ASLAN LEVENT AY M.ALİ BOZDEMİR MAHMUT
DİLSİZOĞLU MAHMUT YÜCEL MEHMET BULUT MEHMET CEMAL YILDIZ MEHMET
CEVAT VAROL MEHMET ÇAYIR MEHMET EMİRLEROĞLU
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MEHMET ERDİNÇ MEHMET ŞIKOĞLU MEHMET YAVUZ METİN ATEŞ METİN DİŞLİLER
METİN UYMA MÜBAREK KÖK MUHİTTİN BURKANBULU MURAT AKKAVAKOĞLU MURAT
GÜLER MURAT TEDİK MUSA KOÇ MUSA UZA MUSTAFA AYDIN MUSTAFA BODUR
MUSTAFA BÜYÜKATA MUSTAFA ÇETİNKAYA MUSTAFA HACIOĞLU MUSTAFA TURAN
MUSTAFA UCA MUSTAFA ÜNLÜ MUZAFFER ŞAKİR NEBİ BATU NESİP SAĞLAM NEVZAT
ARSAN NİHAT ASLANTÜRK NİHAT ÇALIŞKAN NİZAM YANAR NİZAMETTİN KEFELİ NUH
ERDAL NURİ ÇELEBİ NURİ EREK OKAN ACAR ÖKKEŞ GÜMÜŞER ÖMER BALOĞLU ÖMER
HALICI RAMAZAN ALBAYRAK RAMAZAN ALTUN RAMAZAN BAKAR RASİM ÖZTÜRK RECEP
ENGİN RECEP ESER RECEP KERMEN REMZİ YILMAZ RIZA ÇOBAN SABAHATTİN TAN SADIK
OSLUN SALIH ÇOLAK SALİM AYTOP SAMET ASAR SEDAT BALCI SEDAT ŞEKEROĞLU SEFA
KILIÇ SEFER ALP SELİM YILDIRIM SEMİH AYAYDIN SERDAR BİLİM SERDAR İLHAN SERDAR
YILDIRIM SERKAN TERECİ SEYFETTİN AKMAN SEYFETTİN GÜNDEN SEYFULLAH KOÇ
SİNAN ERDEM SONER YILMAZ SÜLEYMAN BOZKURT SÜLEYMAN SELVİ SÜLEYMAN
SİREL ŞENOL - FERHAT ÇOLAK ŞENOL BALCI ŞERAFETTİN KARABULUT ŞEYHMUS İMTAN
ŞÜKRÜ YEŞİLYURT TAHSİN DUMLUPINAR TEKİN ATACAN TÜRKAY GÖNÜL UFUK AKDENİZ
UĞUR AYDIN ÜNAL ARAÇ ÜZEYİR ER VAHİT ÖZDAŞ VAKKAS DOĞAN VEDAT ERGÜN
VEDAT ÖZYAY VEDAT TOPARLAK YAHYA ALİ KARAKUŞ YALÇIN ÇOMAK YILDIRIM NACAR
YILMAZ BAYRAKTAR YUSUF ALKAN YUSUF SAZLI YÜKSEL BAHAR ZAFER DEMİR ZAFER
KÖKEN ZAFER SAVAŞ ZEKAİ KAZAK ZİYA USTAOĞLU

Teşekkürlerimizle...
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Japonya’nın dev akü markası
Türkiye pazarında!
Dünya akü sektörünün öncü markalarından Yuasa, ilk kez Türkiye
pazarında sektörle buluştu. Yuasa, yeni nesil akü teknolojilerini
6-9 Nisan tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde düzenlenen Automechanika İstanbul fuarında
Türkiye pazarına tanıtıldı.

Japan’s giant
battery brand is on
the Turkish market!
Yuasa, one of the leading brands of the world battery
sector, meets for the first time with the sector in the
Turkish market. Yuasa introduces its new generation
battery technologies to Turkish market at Automechanika
Istanbul fair held at Istanbul Tuyap Fair and Congress
Center on 6-9 April.
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Yuasa, one of the leading brands in the world battery
industry, meets with the sector at Automechanika
Istanbul, which is the fair that brings together the leaders
of Turkey’s and Europe’s automotive industry on April 6-9.

İnci Akü Perakende Bayileriyle
Güçlenerek Büyüyor!

Türkiye’nin ilk akü bloğu
‘Blogin’ 5. yaşında
Dünyanın Enerji Uzmanı İnci Akü’nün sektöründe ilk olarak hayata
geçirdiği Blogin, beşinci yaşını kutluyor. Yılda 55 binin üzerinde ziyaretçisi
bulunan Blogin, sektörü ile ilgili referans bir kaynak olma yolunda
ilerliyor.
Geleceğin ulaşım araçları olarak gösterilen
elektrikli ve hibrit araçlar, akü ve akü sektöründeki
yeni teknolojiler, enerji depolama sistemleri
ve otomotiv sektörü ile ilgili konuların kaleme
alındığı Blogin, alanına yönelik zengin içeriği ile
dikkat çekiyor.

“Blogin ile hedefimiz sektörümüze yönelik referans
bir kaynak olmak” diyen İnci GS Yuasa Kurumsal
İletişim ve Pazarlama Müdürü Gökçe Yılancıoğlu
Tellici, ‘Blog dünyasına beş yıl önce adımımızı
atarak sektörümüzde bir ilki gerçekleştirdik.
Şirketimizde bilgi paylaşımının önemi ve değeri

Blogin sayesinde daha da gelişiyor. Günümüzde
akü sektörüne yönelik online kaynak bulmak hiç
kolay değil. İnci Akü olarak, kurumsal bloğumuz
‘Blogin’ ile sektörümüze yönelik alternatif bir
kaynak oluşturma hedefiyle çalışmalarımıza
devam ediyoruz” dedi.

Turkey’s first battery blog ‘Blogin’ is 5 years old
The World’s Energy Expert İnci Akü’s Blogin, first of its kind in its industry, is celebrating its 5th
anniversary. Having over 55 thousand visitors every year, Blogin continues taking firm steps
towards becoming a reference source in its sector.
Blogin attracts attention with its rich content on subjects such as electric
and hybrid vehicles that are regarded as the transportation means of
the future, new technologies in batteries and battery industry, energy
storage systems, and automotive industry.
Having started her words with the statement of “our goal with Blogin is
to become a reference source in the industry”, İnci GS Yuasa Corporate
Communication and Marketing Manager, Gokce Yilancioglu Tellici

continued her speech: “We were the first in our industry to take a step into
the world of blogs 5 years ago. The significance and value of information
sharing within our company is improved more with the Blogin. Today it is
not really easy to find online sources in the battery industry. We, as İnci
Akü, continue our works to become an alternative reference source for
our industry with our corporate blog Blogin.”

İnci Akü Otobüsleri Yollarda
‘Kalmayız Yolda Biz, İnci Akü Var’ konsepti ile giydirilmiş 2 adet çift katlı ve
15 adet tek katlı otobüs Aralık ayında yollara çıktı. Marka görünürlüğünü
arttırmak ve tüketiciyle ile görsel olarak da markayı buluşturmayı
amaçlayan İnci Akü, bu yöndeki çalışmalarına devam ediyor.

Dünyanın Enerji Uzmanı İnci Akü’nün ‘Kalmayız
Yolda Biz’ iletişim kampanyası hızla devam
ediyor.

Dünyanın Enerji Uzmanı İnci Akü, Ankara, Antalya, Eskişehir, İzmir ve
İstanbul’daki perakende bayileri ile bir araya geldi.
Türkiye’nin beş farklı ilinde 850’nin üzerinde perakende bayinin katılımı
ile gerçekleştirilen’ İnci Akü Türkiye Perakende Bayi Toplantıları’ yoğun
katılımla gerçekleşti. İnci Akü’nün yeni marka çalışmaları, ulusal ve
uluslararası düzeyde gerçekleştirilen pazarlama ve satış faaliyetleri ile
kurumun yeni yatırımları hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantılara, İnci

İnci Akü is Growing Stronger with its
Retail Dealers!
The World’s Energy Expert İnci Akü came together with its retail dealers
in Ankara, Antalya, Eskisehir, Izmir and Istanbul.
İnci Akü Turkey Retail Dealer Meetings’, organized in five different cities of
Turkey with participation of more than 850 retail dealers, were held with
a large turnout of attendees. İnci GS Yuasa’s senior management staff
also attended to the meetings, where information about İnci Akü’s new
branding works, national and international marketing and sales activities

2 double-decker and 15 single-decker buses wrapped with the ‘We Don’t Get
Stranded on the Road, there is İnci Akü’ concept hit the road in December. İnci
Akü continues its activities in accordance with its purpose to increase the brand
visibility and also to visually introduce the brand to consumers.
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as well as the company’s new investments were shared.
İnci GS Yuasa managers, who initially made presentations, then answered
the questions of the retail dealers, also shared detailed information
about the sector and branding works.

İnci Akü’den üniversitelilere kariyer fırsatı
İnci Akü’nün 2011 yılında başlattığı “Üniversitelerin İncileri” projesinde beşinci dönem tamamlandı. Üniversiteli gençlerin
profesyonel iş hayatıyla tanışmasını sağlayan İnci Akü, gençlerin geleceklerine yatırım yapmalarına katkıda bulunuyor.
Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden
seçilen öğrencileri her yıl ‘Üniversitelerin
İncileri’ eğitim kampında ağırlayan İnci GS
Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, öğrencilere
kişisel gelişime ve iş yaşamına dair eğitimler
vererek onları profesyonel hayata hazırlıyor.
5 yılı geride bırakan ve şimdiye dek 32 öğrencinin
tamamladığı programda, üniversiteden mezun
olduktan sonra İnci GS Yuasa bünyesinde iş

yaşamına başlayan gençler de bulunuyor.
Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim
gören öğrencilerden oluşan ‘İnci Akü Marka
Elçisi” ekibi, üniversite öğrencileri ile marka
arasında uzun vadeli, kalıcı ve değer yüklü
ilişkiler kuruyor. Aynı zamanda bu ekip İnci GS
Yuasa kültürünü, iş yapma şekillerini, çalışma
koşullarını ve yapısını anlatarak gençleri
bilgilendiriyor ve üniversite kapsamında İnci

Akü ile ortak etkinliklere imza atıyor.
‘Üniversitelerin İncileri’ programına katılan
öğrenciler,
çalışanlarla
ve
üst
düzey
yöneticilerle bir araya gelerek onların bilgi ve
tecrübelerinden yararlanma ve paylaşımda
bulunma imkânı elde ediyorlar. İş süreçlerine de
dâhil olan gençler, performans değerlendirme
sistemi ile kişisel performansları konusunda
bilgi sahibi olup kendilerini geliştirebiliyorlar.

Career Opportunity for University
Students at İnci Akü

İnci Akü Buses on the Road
The World’s Energy Expert İnci Akü’s ‘We Don’t Get
Stranded on the Road’ communications campaign is
progressing rapidly.

GS Yuasa üst yönetimi de katıldı.
Gerçekleştirilen sunumlar sonrasında perakende bayilerinin sorularını
cevaplayan İnci GS Yuasa yöneticileri, sektör ve marka çalışmaları
hakkında detaylı bilgi paylaşımında da bulundu.

Initiated by İnci Akü in 2011, the 5th term of the project “Universitelerin İncileri” (Pearls of
Universities) was completed. Helping the young at universities meet with the business
life, İnci Akü helps the young make investments for their future.
Welcoming a selection of students from universities all around Turkey to the

university students and the brand. In addition, this team provides information for

training camp of the “Pearls of Universities” every year, the leading brand of İnci

the young about the İnci GS Yuasa culture, the way it conducts business, working

GS Yuasa, İnci Akü prepares students for the professional life by providing personal

conditions and structures, and hold events jointly with the İnci Akü within the scope

development and business-oriented trainings for them.

of university.

Leaving 5 years behind and having 32 students graduated, the program has also

Students taking part in the ‘Pearls of Universities’ program meet with employees as

young persons who, after graduating from their universities, start their professional

well as top-level managers, thus have an opportunity to communicate with them

life at İnci GS Yuasa.

and benefit from their knowledge and experience. Being involved with business

Consisting of students from different universities across Turkey, “İnci Akü Brand

processes, the young have a chance to learn about their personal performance and

Ambassador” team build long-term, permanent and valued relationships between

improve themselves through the performance assessment system.
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İnci Akü, Türk
basketbolunun köklü
kulüplerinden Tofaş Spor
Kulübü’ne Sponsor Oldu
Sezona hızlı bir başlangıç yapan ve ülkemizi
EuroCup’ta temsil eden Tofaş Spor Kulübü ile
İnci Akü arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.
Dünyanın Enerji Uzmanı İnci Akü, 2017 yılında gerçekleştirdiği sponsorluk
anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Tahincioğlu Basketbol Ligi’ne bu sene
on maçta on galibiyet alarak hızlı bir başlangıç yapan ve şu an ligin ikinci
sırasında yer alan Tofaş Spor Kulübü’nün sponsorları arasında yer alan İnci Akü,
Türk sporuna farklı alanlarda destek vermeye devam ediyor. Ülkemizi bu sene
ilk defa EuroCup’ta temsil eden Tofaş Spor Kulübü, önümüzdeki sene de İnci
Akü’den aldığı güçle Avrupa’da da büyük başarılar hedefliyor.

TEKNOLOJİNİN
AKÜ HALİ
START-STOP AGM
3,5 kat daha uzun ömürlü*

İnci Akü became the sponsor of Tofas Sports Club, one of the
long-established clubs of Turkish basketball
A sponsorship agreement was signed between İnci Akü and Tofas Sports Club, which has made
a fast start to the season and been representing our country at EuroCup.
The World’s Energy Expert İnci Akü has added a
new one to the sponsorship agreements it has
made in 2017. İnci Akü, one of the sponsors of
Tofas Sports Club; which has also made a fast start
to Tahincioglu Basketball League this year and
been platced at the second place of the league
as a result of winning ten victories in ten games;
continues to support Turkish sports in different
fields. Tofas Sports Club which represented
our country for the first time in Eurocup, aims to
achieve great successes also next year in Europe
with the strength it gets from İnci Akü
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GS Yuasa 100 yaşında

Global
liderden
bir asırlık
deneyim
Dünyada lider akü üreticilerinden GS Yuasa, 2018’de 100’üncü yılını kutladı. Hibrid
otomobiller, elektrikli otomobil ve uzay uygulama aküleri konusunda önemli altyapı ve
deneyime sahip GS Yuasa’nın 100’üncü yılı, Japonya’nın Kyoto şehrinde düzenlenen
geleneksel Heian Shrine Beni-Shidare Konseri’yle kutlandı.
Bugün dünya üzerinde 36 şirket ile faaliyetlerini
sürdüren ve dev yapısıyla 13 bin 600’ün üzerinde
çalışana istihdam sağlayan GS Yuasa 100’üncü yılını
kutladı. Kyoto Heian tapınağında her yıl düzenlenen
geleneksel Beni-Shidare konseri etkinliğinin bir gece
öncesi festivalin beş yıldır sponsorluğunu sürdüren
GS Yuasa’nın davetlilerine özel Gagaku sanatçısı
Hideki Togi sahne aldı.
GS Yuasa’nın 100’üncü yıldönümüne İnci Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Ece Elbirlik Ürkmez ile İnci
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök katılım

HER KOŞULDA
EKSTRA DAYANIKLI
FORMUL A
1,5 kat daha uzun ömürlü*

sağladı. Gök, “İnci GS Yuasa olarak ileri teknolojiyle
üreten, bu teknolojiyi transfer eden ve dünyadaki
enerji depolama sorununa çözüm odaklı projeler
geliştiren bir yaklaşım ile sektörümüzün en güvenilir
üreticisi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize
ulaşmamıza Japon ortağımız global akü üreticisi GS
Yuasa’nın asırlık bilgi, birikim ve tecrübesinin de katkı
sağlayacağına inanarak bu yola girdik. İnci GS Yuasa
bu deneyimlerin aydınlattığı yolda Türkiye için değer
üreten bir şirket. Ortaklığımız süresince de bizlere
değer katmaya devam edeceğine eminim” dedi.
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GS Yuasa is 100 years old

DAHA FAZLA

MARŞ

Global leader’s a century-old experience
GS Yuasa, one of the leading
battery manufacturers in the
world, celebrated in 2018
its 100th anniversary. 100th
anniversary of GS Yuasa,
which has a significant
infrastructure and experience
on hybrid and electric and
space application batteries,
was celebrated at the
traditional Heian Shrine
Beni Shidare concert held in
Kyoto, Japan.
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GS Yuasa, which currently continues its
operations with 36 companies all around
the world and provides employment
to more than 13 thousand 600 people
in its megastructure, celebrated its
100th anniversary. One night before the
traditional Beni-Shidare concert organized
every year at Kyoto Heian Shrine, Gagaku
artist Hideki Togi took the stage to honor
the guests of GS Yuasa which has been
sponsoring the festival for five years.
İnci Holding’s Chairman of the Board Nese
Gök, who attended the 100th anniversary
of GS Yuasa along with İnci Holding
Board Member Ece Elbirlik Ürkmez, said:

“We, as Inci GS Yuasa, aim to become
our sector’s most reliable manufacturer
with an approach of producing and
transferring advanced technology as well
as developing solution-oriented projects
for the energy storage problem in the
world. We took this path believing that our
Japanese partner GS Yuasa’s a century-old
knowledge, know-how and experience
would also contribute us to achieve this
goal. Inci GS Yuasa is a company that
produces value for Turkey on this path
lightened by this wide experience. And I
am sure it will continue to add value to us
all the way through our partnership.”

BASMA GÜCÜ
BAKIM
GEREKTİRMEYEN

ÜRÜN
TEKNOLOJİSİ

CA-CA
GÜMÜŞ

KALAY ALAŞIMLI
PLAKALAR

Driftkhana Serisinin
Fragmanı Yayında!

inci Akü'ye

PAMELA
		 ses verdi

İnci Akü ve Volkan Arısoy drift sporunda
Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor!
İnci Akü yeni dönem iletişim kampanyasına
başladı. İnci Akü için hazırlanan ‘Kalmayız
Yolda Biz, İnci Akü Var’ mesajlı radyo reklamını
ünlü şarkıcı Pamela seslendirdi.

Volkan Arısoy, İnci Akü’nün sponsorluk desteği ile drift
sporunda yüksek hedeflere doğru marşa basıyor. İnci Akü,
bu sponsorluğun tanıtım videosu niteliğinde olan ‘Driftkhana’
serisinin fragmanını sosyal medya hesaplarında yayınladı.

Dünyanın Enerji Uzmanı İnci Akü, yeni dönem iletişim kampanyasına başladı. ‘Kalmayız yolda biz, İnci Akü
var’ sözleriyle İnci Akü’nün uzmanlığına dikkat çekilen radyo reklamını ünlü şarkıcı Pamela seslendirdi.
Ürün kalitesiyle birlikte ‘e-garanti’, ‘Alo Akü Hattı-444 5 258’ ve ‘6 Ay Yol Yardım’ gibi hizmetleriyle her zaman
kullanıcının yanında olan İnci Akü, yeni iletişim kampanyasında da ‘İnci Akü Sizi Yolda Bırakmaz’ mesajını veriyor.
Pamela’nın sevilen şarkısı ‘Ayrılamayız Biz’den adapte edilen ‘Kalmayız Yolda Biz’ radyo reklamı; 23 ulusal, 19
yerel radyo kanalında yayınlanacak. İnci Akü’nün yeni dönem iletişim çalışmaları radyoyla da sınırlı kalmayacak.
Kampanya çerçevesinde İnci Akü’nün yazılı, görsel ve dijital medyanın yanı sıra sinema ve outdoor reklamlarıyla
yaşamın her alanında tüketicinin karşısına çıkması hedefleniyor.

Yayınlandığı andan itibaren herkes tarafından olumlu tepkiler
alan ‘Driftkhana’ fragmanı, tüketicide ve drift severlerde
merak uyandırdı.

Driftkhana
Series
Trailer in
on Air!

İnci Akü and
Volkan Arısoy
are breaking a
new ground in
drift sports in
Turkey!

With the sponsorship of İnci Akü, Volkan Arisoy is driving
towards high goals. İnci Akü broadcasted in its social
media accounts the ‘Driftkhana’ series trailer, which is the
introductory video of this sponsorship.
The ‘Driftkhana’ trailer, which started getting positive
reactions as soon as it was published, aroused curiosity in
consumers as well as drift lovers.

Pamela become the
voice of İnci Akü
İnci Akü has started the new period
communication campaign. The popular
singer Pamela performed the “We don’t
get stranded on the Road, there is İnci Akü”
radio commercial prepared for İnci Akü.

The World’s Energy Expert İnci Akü has started its new period communication campaign. The
radio commercial, which draws the attention to İnci Akü’s expertise with the statement ‘We don’t
get stranded on the road, there is İnci Akü”, was performed by the popular singer Pamela. İnci Akü,
who has always been standing by the consumer with its product quality as well as services such as
‘e-warranty’, ‘On-Call Battery Support Line – 444 5 258’ and ‘6 Months Road Assistance’, is giving the
message of “İnci Akü Would Not Ever Leave You on the Road’ in its new communication campaign.
‘We Don’t Get Stranded on the Road” radio commercial, which was adapted from Pamela’s loved
song ‘We Cannot Break Up’, will be broadcasted on 23 national and 19 local radio channels. İnci Akü’s
new period communication activities will not be limited only to radio commercials. Within the context
of campaign, it is aimed that İnci Akü to face the consumers in all areas of life with printed, visual,
digital, movie as well as outdoor advertisements.
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Elektrikli Araç ASFALYA,
İnci Akü ile yola çıkıyor
Dünyanın Enerji Uzmanı İnci Akü, İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde
kurulan elektrikli araç takımı EcoWheels’e sponsor oldu. Takımın ürettiği
ve tamamen elektrikle çalışan araç, enerjisini İnci Akü’den alacak.
İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın
öncü markası İnci Akü, İzmir Ekonomi Üniversitesi
öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından elektrikli
araç tasarlamak ve üretmek amacıyla oluşturulan
EcoWheels takımına sponsor oldu. EcoWheels
takımı tarafından üretilen ve tamamen elektrikle

çalışan “Asfalya”, 21-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında
TÜBİTAK’ın düzenleyeceği “Efficiency Challenge
Electric Vehicle” yarışmasında Kocaeli Körfez
Pisti’nde yarışacak. İnci Akü’nün desteğini arkasına
alan EcoWheels takımı, Shell Eco-Marathon Europe
yarışmasına da katılmayı hedefliyor.

Electric car Asfalya hits the road
The World’s Energy Expert İnci Akü became sponsor for the
with İnci Akü
electric car team EcoWheels established within Izmir Economy
University. And the fully electrically-driven car, which was
developed by this team, will be powered by İnci Akü.
İnci Akü, the leading brand of İnci GS Yuasa, which is the joint subsidiary
of İnci Holding and GS Yuasa, has become sponsor for the team
EcoWheels formed by academics and students at Izmir Economy
University in order to design and manufacture electric cars. The
fully electrically-driven car “Asfalya”, which is designed by the team

EcoWheels, will participate in “Efficiency Challenge Electric Vehicle”
race to be organized on 21 – 27 August 2017 at Kocaeli Korfez Circuit by
the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK).
The team EcoWheels, supported by İnci Akü, aims to race at Shell EcoMarathon Europe as well.

Hafta içi Pazartesi-Perşembe 22:00-01:00 ve Cuma 22:00-00:00 saatleri arasında Best
FM’de ‘Serdar Yayında’ isimli programı ile dinleyicileriyle buluşan Serdar Gökalp, İnci Akü
ile birlikte farklı projelere imza atmaya hazırlanıyor.
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The popular presenter and comedian Ceyhun Yılmaz, has
returned back to radio under the sponsorship of the World’s
Energy Expert İnci Akü. ‘’Ceyhun Yılmaz Show’’, which met
with the audiences at Best FM everyday during 16:0018:00, Radio program broadcasted through the ‘Live Video
Connection’ system.

‘Ceyhun Yılmaz’
Returned Back To
Radio with İnci Akü
Energy!

Bir tugla da inci Akü’den

LÖSEV, “Bir tuğla da sen koy!” kampanyası
kapsamında, Türkiye’nin en donanımlı onkoloji
hastanesini ve Avrupa’nın ilk Onkoloji Kenti’ni
tamamlamak için destek bekliyor. Hastane

İnci Akü Türkiye’nin en çok dinlenen radyo DJ’lerinden biri
olan Serdar Gökalp’in sponsoru oldu.

İnci Akü has become
the sponsor of Serdar
Gokalp, one of Turkey’s
most listened radio DJs.

Ünlü sunucu ve komedyen Ceyhun Yılmaz, Dünyanın Enerji Uzmanı İnci
Akü’nün sponsorluğunda radyoya geri döndü. Hafta içi her gün 16:0018:00 saatleri arasında Best FM’de dinleyiciler ile buluşan ‘’Ceyhun
Yılmaz Show’’, dünyada ilk kez ‘Canlı Görüntülü Bağlantı’ sistemini
kullanan radyo programı gerçekleştirdi.

LÖSEV’in kurumsal destekçisi İnci Akü, ülkemizin en donanımlı
onkoloji hastanesi olması planlanan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin
Hastanesi’nin kurulmasında LÖSEV’i yalnız bırakmadı.

Serdar Gökalp enerjisini
İnci Akü’den alıyor

Serdar Gokalp, who is meeting with his audiences
on the ‘Serdar is on Air’ program broadcasted at
Best FM during Monday-Thursday 22:00 – 01:00
and Friday 22:00 – 00:00, is preparing to carry out
different projects together with İnci Akü.

‘Ceyhun Yılmaz’
radyoya İnci Akü
enerjisiyle döndü!

Serdar Gokalp
Gets His Energy
from İnci Akü

tamamlandığında, lösemili çocuklarda LÖSEV’in
15 senelik birikim ve çabalarıyla ulaştığı yüzde 90
iyileşme başarısının, küçük-büyük tüm lösemi ve
kanser hastalarında da sağlanması amaçlanıyor.

LÖSEV’s corporate sponsor İnci Akü did not leave LÖSEV alone
in foundation of Leukemia Children’s and Adult Hospital, which is
planned to be the most equipped oncology hospital of our country.

A brick added
by İnci Akü

LÖSEV, within the scope of “Add a Brick”
campaign, expects support in order to complete
the most equipped oncology hospital of Turkey
and the first Oncology City of Europe. What is
aimed as soon as the hospital is completed is to

provide the 90 percent success of treatment in
leukemic children, which LÖSEV has achieved
with 15 years of know-how and effort, also to
leukemia and cancer patients from all ages.
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Endüstriyel
aküde
‘Müşteri
Çözümleri’
dönemi
İnci GS Yuasa endüstriyel akü
müşterilerine daha kapsamlı
çözümler sunmak ve servis hızını
arttırmak amacıyla 3 Mayıs’ta
Tuzla’da İnci Battery İstanbul
Teknik Servis Merkezi’ni açtı.
Birçok alanda endüstriyel akü
müşterilerine hizmet verecek
merkez, Türkiye’de bir ilk olma
özelliğini taşıyor.

Bilgi, birikim ve tecrübesiyle ilklere öncülük
eden İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci
GS Yuasa, akü üreticisi olarak sektöründe bir
ilki gerçekleştirdi. Satış sonrası hizmetlerini
geliştirerek “Endüstriyel Akü Müşteri Çözümleri”
departmanını kurdu. Bu departmanın uzantısı

olarak İstanbul Tuzla’da 3 Mayıs’ta hizmete giren
İnci Battery İstanbul Teknik Servis Merkezi’nde;
satış sonrası bakım, akü takip sistemleri kurulum
ve takibi, operasyon maliyetlerinin düşürülmesi
süreçlerinde müşterilere çözüm önerileri
sunulacak.

“Customer Solutions” Era in Industrial Batteries
İnci GS Yuasa opened the İnci Battery Istanbul
Technical Service Center in Tuzla on May 3rd in order
to provide more extensive solutions and increase its
service speed for its industrial battery customers.
The center that will deliver service in many areas
for industrial battery customers is the first of its kind
in Turkey.

30

Pioneering the innovations with its know-how and experience; İnci GS
Yuasa, the joint subsidiary of İnci Holding and GS Yuasa, has developed
After Sales Services and set up the department of “Industrial Battery
Customer Solutions” as the first battery manufacturer to do such a
thing in the sector. At İnci Battery Istanbul Technical Service Center,
which was put in service in Tuzla on May 3rd as an extension of
this department, after-sales maintenance, battery tracking system
installation & follow-up services as well as operational-cost-reducing
solutions will be provided to the customers.

İnci Akü, Malezya’da Büyüyor
Dünyanın dört bir tarafında milyonlarca araç
sürücüsünün tercih ettiği İnci Akü, Malezya
bayileriyle bir araya geldi. Dünyanın Enerji
Uzmanı İnci Akü’nün gelecek hedefleri ve
gelişim planlarını paylaştığı toplantıda,
Start-Stop araçlar için geliştirilen ve Türkiye’de
üretimi yapılan AGM ve EFB serisi akülerin
tanıtımını gerçekleşti.

İnci Holding ve
Japon akü devi GS
Yuasa’nın ortaklığıyla
emin
adımlarla
yoluna devam eden
İnci GS Yuasa’nın
öncü
markası
İnci Akü,
güçlü
distribütör
ağıyla
4 kıtada büyümeye devam ediyor. Malezya’nın Johor kentinde düzenlenen,
İnci Akü bayilerinin ve pazardaki potansiyel bayi adaylarının bir araya geldiği
organizasyonda markanın gelecek hedefleri paylaşıldı. Son teknolojiyle üretilen
ürünlerin tanıtımının yapıldığı toplantıda katılımcılar, özellikle İnci Akü’nün StartStop AGM ve EFB serisi akülerine yoğun ilgi gösterdi.

İnci Akü is Growing in Malaysia
Preferred by millions of drivers all around the world, İnci Akü came
together with its dealers in Malaysia. At the meeting where the goals
and development plans of the World’s Energy Expert İnci Akü were
presented, also AGM and EFB series batteries designed for Start – Stop
vehicles were introduced.
İnci Akü, the leading brand of İnci GS Yuasa, which is
the joint subsidiary of İnci Holding and the Japanese
battery giant GS Yuasa, continues to grow over 4
continents with its substantial distributorship network.
At the event held in Johor, Malaysia; where İnci Akü
dealers and other potential dealer candidates on the

market came together; the future goals of the brand
were shared and the latest technology products
were introduced. Attendees showed great interest
especially to İnci Akü Start – Stop AGM and EFB
series batteries.

İnci Akü, Turquality ile sınırları aşıyor
Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma
programı Turquality’nin akü sektöründeki tek
temsilcisi İnci Akü, ‘Türk malı’ ürünlerini dünya
arenasında tüketiciler ile buluşturuyor.
Türkiye topraklarında doğan ve dünya markası olma hedefine emin
adımlarla yürüyen İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın
öncü markası İnci Akü, Turquality desteğiyle yurtdışı pazarlarda gücüne

güç katıyor. “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” sloganıyla başlayan
dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı Turquality’de
akü sektöründen sadece İnci Akü bulunuyor. Turquality programına 2010
yılında sektöründe ilk kez dâhil olan Dünyanın Enerji Uzmanı İnci Akü,
2015 yılında ikinci 5 yıl için de destek almaya hak kazandı.
2010 yılında “Global Markalaşma Projesi”ni başlatan İnci GS Yuasa,
hedef ülkeler belirleyerek bu ülkelerde tüketici analizleri gerçekleştirdi.
Bu analizlerin çıktıları referans alınarak İnci Akü markasının marka
konumlandırması oluşturuldu. Sektörün önemli oyuncularından İnci GS
Yuasa bugün, 4 kıtada 80’i aşkın ülkeye ‘Türk malı’ ürünlerini ihraç ediyor.

İnci Akü Goes Beyond Bounds with Turquality
The only representative of the battery sector in the Turquality program, the first and only branding program
supported by the state, İnci Akü delivers “Made in Turkey” products to customers around the world.
The leading brand of the İnci GS Yuasa, the joint subsidiary of the İnci
Holding, established in Turkey and moving towards its goal to become
a world brand, and the GS Yuasa, İnci Akü continues to consolidate its
power at foreign markets with the support of Turquality. In the Turquality
program, initiated with the slogan “Creating 10 world brands in 10 years”
and the first and only branding program supported by the state, İnci Akü
is the only company in the battery sector of the program. The world’s
energy expert İnci Akü, which was listed in the Turquality program in its
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own sector for the first time in 2010, earned the right to receive support
from the program for the second 5-year period in 2015.
Exporting “Turkish-made” products to over 80 countries over 4 continents
and one of the important players in its sector and having initiated the
“Global Branding Project” in 2010, İnci GS Yuasa identified target countries
and conducted consumer analyses in those target countries. The outputs
of the analyses were used as reference, and the brand positioning of the
brand İnci Akü was made.

İnci Battery
CeMAT Eurasia’da
Endüstrinin devleri, İstanbul’da CeMAT Eurasia
Fuarı’nda bir araya geldi. Yeni teknolojilerin
damga vurduğu fuar, lojistik, intralojistik ve lojistik
bilişimi teknolojilerini yenilikçi anlayışla tek çatı
altında topladı. CeMAT Eurasia 2017’de yerini alan
İnci Battery, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda
geliştirdiği yeni ürünlerini tanıttı.
Bu yıl 16’ncısı düzenlenen CeMAT Eurasia Fuarı’nda lojistik, intralojistik ve
lojistik bilişim teknolojileri buluştu. İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS
Yuasa’nın endüstriyel akü markası İnci Battery, yenilikçi ürün ve hizmetlerini
sektörün profesyonellerine tanıttı.

The industry giants came together in Istanbul at CeMAT
Eurasia Fair. The fair, marked by new technologies,
gathered the logistics, intra-logistics and logistics
informatics technologies under a single roof with an
innovative understanding. Taking its place at CeMAT
Eurasia 2017, İnci Battery introduced its new products
developed in line with the needs of the sector.

İnci Battery at
CeMAT Eurasia
At the 16th CeMAT Eurasia Fair held this year; logistics,
intra-logistics and logistics information technologies
came together.
İnci Battery, the industrial battery
brand of İnci GS Yuasa, which is the joint subsidiary of
İnci Holding and GS Yuasa, introduced its innovative
products and services to the sector professionals.

İnci Battery ilk kez Stuttgart
Logi-MAT Fuarı’nda
Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen 15’inci
LogiMAT- Uluslararası Dağıtım, Malzeme Taşıma
ve Bilgi Akışı fuarı bu yıl rekor sayıda katılımcının
ziyaretiyle tamamlandı. 50 binden fazla lojistik
uzmanının buluştuğu fuarda, İnci Battery Türkiye’den
katılım gösteren tek akü şirketi oldu.

Lojistik ve enerji sektörünün profesyonelleri Stuttgart’ta düzenlenen
15’inci LogiMAT Fuarı’nda buluştu. Katılımcı sayısı ve sergi alanı
büyüklüğünde geçen seneye göre yüzde 25 artışla kendi rekorunu
kıran LogiMAT Fuarı’na bu yıl ilk kez katılan İnci Holding ve GS
Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın endüstriyel akü markası İnci Battery;
traksiyoner, stasyoner, VRLA AGM akülerini ve endüstriyel müşteri
çözümleri uygulamalarını tanıttı.

İnci Battery’s Debut at Stuttgart LogiMAT Fair
Being held in Stuttgart/Germany; the 15th LogiMAT
– International Trade Fair for Intra-logistics Solutions
and Process Management ended with a recordbreaking number of visitors this year. İnci Battery
was the only battery company from Turkey that
participated in the fair where more than 50 thousand
logistics experts came together.

Professionals of the logistics and energy sectors came together at
the 15th LogiMAT Fair held in Stuttgart. İnci Battery, the industrial
battery brand of İnci GS Yuasa, participated as the joint subsidiary
of İnci Holding and GS Yuasa for the first time this year in LogiMAT
fair; which broke its own record by a 25% increase in the number
of participants and exhibition area size when compared to the
previous year; promoted its traction, stationary, VRLA AGM
batteries and industrial customer solutions applications.
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inci Akü’den
MOSKOVA
Çıkarması

Dünyanın Enerji Uzmanı İnci Akü, bu yıl 21’incisi
düzenlenen uluslararası MIMS Automechanika Moskova
fuarında yeni nesil ürünlerini tüketiciler ile buluşturdu.
Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality’nin akü
sektöründeki tek temsilcisi İnci Akü, ‘Türk malı’ ürünlerini dünya arenasında
tüketicilerle buluşturdu. İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın İnci Akü
markası ile katıldığı uluslararası MIMS Automechanika Moskova fuarı, 21-24 Ağustos
tarihleri arasında Moskova Expo Center’da gerçekleşti. 40 ülkeden, bini aşkın firmanın
katıldığı fuar, bu yıl kapılarını 21’inci kez açıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen on
binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, İnci Akü’nün Start-Stop aküleri büyük ilgi gördü.

İnci Akü
was in
MOSCOW
İnci Akü, being the only representative in the battery sector of Turquality;
which is the first and the only state-sponsored branding program of the
World; continues to introduce its ‘Turkish-made’ products to consumers
in the world arena. MIMS Automechanika Moscow Fair; to which İnci
Holding’s and GS Yuasa’s joint subsidiary İnci GS Yuasa has participated,

The World’s Energy Expert
İnci Akü introduces its
new generation products
to consumers at the 21st
international MIMS
Automechanika Moscow Fair
organized this year.

takes place on August 21-24 at Moscow Expo Center. Hosting more than
one thousand companies from 40 countries, the fair opens its doors this
year for the 21st time. At the fair welcoming ten thousands of visitors
coming from all around the world, İnci Akü’s Start-Stop batteries attract
great interest.

İnci Akü,
Automechanika Dubai’de
Dünya otomotiv endüstrisinin en önemli fuarlarından biri olan Automechanika
Dubai, 15’inci kez kapılarını açtı. 7-9 Mayıs’ta Dubai World Trade Center’da
gerçekleşti fuara 25 ülkeden sektör devi şirketler katıldı. Türkiye akü
sektörünün ihracat lideri İnci GS Yuasa’nın, İnci Akü markasıyla yer aldığı
fuara 25 ülkeden sektör devi şirketler katıldı.

İnci Akü at
Automechanika
Dubai

Otomotiv
endüstrisinin
en
önemli
fuarlarından biri olan Automechanika
Dubai’nin 15’incisi bu yıl 7 – 9 Mayıs
tarihlerinde Dubai World Trade Center’da
gerçekleşti. 25 ülkeden katılımcının yer

One of the most important fairs in the global automotive industry,
Automechanika Dubai opened its doors for the 15th times.
Sector-leading companies from 25 countries participated in the fair,
which was held at the Dubai World Trade Center on 7–9 May. Turkish
battery sector’s export leader İnci GS Yuasa took part in the fair with its
brand İnci Akü.
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aldığı fuar bu yıl da binlerce ziyaretçiye ev
sahipliği yaptı. Türkiye’nin en değerli akü
markası ünvanını taşıyan ve sektörünün
Turquality kapsamındaki tek markası olan
İnci Akü’nün standı fuarda büyük ilgi gördü.

15th Automechanika Dubai, one
of the most important fairs of the
automotive industry, was held at
the Dubai World Trade Center on
7-9 May this year. The fair, in which
exhibitors from 25 countries had
participated, hosted thousands

of visitors again this year. Holding
the title of the most valuable
battery brand of Turkey and
being the only brand in its sector
supported within the Turquality
program, İnci Akü’s stand at the
fair attracted great attention.

Dünyanın
1 numaralı
motosiklet
aküsü Yuasa
Türkiye’de

Automechanika
İstanbul’da İnci
Akü Farkı!
Türkiye ve Avrupa’nın en prestijli otomotiv
endüstrisi fuarlarından biri Automechanika
İstanbul, 6-9 Nisan tarihlerinde İstanbul
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleşiyor. Türkiye’nin en değerli
akü markası ve sektörünün Turquality
kapsamındaki tek markası olan İnci Akü,
Start-Stop AGM ve Start-Stop EFB serisi
ürünlerini sektör oyuncularıyla buluşturuyor.
Otomotiv yan sanayi sektörünü her yıl bir araya
toplayan Automechanika İstanbul Fuarı, 6-9
Nisan tarihleri arasında İstanbul TÜYAP fuar
merkezinde sektörün önde gelen firmaların
katılımı ile gerçekleşti. Sektörün ticaret ve bilgi
platformu olmayı amaçlayan Automechanika
İstanbul’da, Türkiye’nin en değerli akü markası ve
sektörünün Turquality kapsamındaki tek markası
olan İnci Akü, Automechanika İstanbul’a bugüne
kadar ki en büyük standı ile katılım gösterdi.
İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS
Yuasa’nın öncü markalarından İnci Akü’nün,
yeni mottosu olan “Dünyanın Enerji Uzmanı”

teması temel alınarak hazırlanan standında, tüm
ürünleri ziyaretçileriyle buluştu. Standının bir
bölümünü sadece Start-Stop AGM, Start-Stop
EFB ve Geliştirilmiş Taksi Aküsü sistemlerine
ayıran İnci Akü, 6 Nisan saat 18.00’de fuar
alanında bir kokteyl düzenleyerek İnci Akü bayii
ve distribütörlerinin katılımıyla markanın gelecek
hedeflerini ve gelişim planlarını paylaştı.
İnci GS Yuasa Farkı
İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan
Elbirlik “Türkiye ve Avrupa pazarında değerli bir
yeri olan Automechanika İstanbul Fuarı, yeni iş

One of the most prestigious automotive industry fairs in Turkey
and Europe, Automechanika Istanbul will be held at Istanbul
TUYAP Fair and Congress Centre on 6 – 9 April. Turkey’s most
valuable battery brand and the sector’s only brand holding the
Turquality certificate, İnci Aku will exhibit its Start-Stop AGM and
Start-Stop EFB series products to the sector’s actors.
Bringing together the members of the automotive
sub-industry sector every year, Automechanika
Istanbul Fair will be held at Istanbul TUYAP Fair
Centre with the participation of the leading
companies of the sector on 6 – 9 April. Turkey’s
most valuable battery brand and the sector’s only
brand holding the Turquality certificate, İnci Aku
will be participating with its largest stand ever
so far to Automechanika Istanbul that aims to
serve as the sector’s commercial and information
platform.
İnci Holding and GS Yuasa subsidiary İnci GS
Yuasa’s one of the leading brands, İnci Aku
exhibits all its product range to customers
and consumers at its new stand designed in
accordance with the theme of its new motto “The
World’s Energy Expert”. Allotting a section of its
stand exclusively for Start-Stop AGM,
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fırsatları yaratabilecek kişilerle bir araya gelme
olanağı açısından önemli bir iletişim platformu.
Yenilikçi yapımızı zamanın ve sektörün
ihtiyaçlarına en hızlı ve en kaliteli şekilde cevap
vererek sürdürüyoruz. İnci Akü markamızın
yeni mottosunu ve söylemlerimizi tüketici ile
buluşturmanın heyecanı içindeyiz” dedi. Fuarda
İnci GS Yuasa ekibine Japon çalışanlar da eşlik
etti. GS Yuasa ortaklığı ile Japon teknolojisini
yerel ve uluslararası pazardaki tecrübesiyle
buluşturan İnci GS Yuasa her zaman daha iyiyi
hedefliyor.

İnci Akü’s Distinctive
Appearance at
Automechanika
Istanbul!

Start-Stop EFB, and Improved Taxi Battery
systems, İnci Aku held a cocktail party in the fair
centre at 18.00 on 6 April, welcoming İnci Aku
dealerships and distributors and sharing the
brand’s goals and development plans with them.
İnci GS Yuasa’s Distinction
İnci GS Yuasa Managing Director Cihan
Elbirlik said, “Automechanika Istanbul Fair
that has a valuable place in the Turkish and
European market is an important platform
for communication in terms of meeting up
with persons who can provide new business
opportunities. We maintain our innovative
structure by offering solutions in the quickest
and the top quality way to the needs of the
time and the sector. We are excited to bring our
brand İnci Aku’s new motto and ideas together

with the consumer.” The Japanese employees
also accompanied the İnci GS Yuasa team at the
fair. Combining the Japanese technology with
the local and international experience as the
partnership with GS Yuasa, İnci GS Yuasa aims to
get better always.

İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa,
motosikletlerin gücüne güç katıyor! Yuasa
motosiklet aküleri, 22-25 Şubat 2018 tarihleri
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nin ev sahipliği
yaptığı Motobike 2018 İstanbul Fuarı’yla birlikte
Türkiye pazarına giriş yaparak tüketiciler ile
buluştu.
İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik,
“Türkiye’de motosiklet pazarı hızla büyüyor. Şu

anda Türkiye’de 3 milyondan fazla motosiklet
trafikte. Kur ve vergi artışına rağmen İstanbul’da
önemli bir motosiklet kullanımı var. Marmara’yı
bölge olarak Ege ve Akdeniz izliyor. Oldukça
hareketli bir pazar. İş ortağımız GS Yuasa’nın 100 yılı
aşan tecrübesini, kendi deneyim ve tecrübemizle
birleştirerek Türkiye’deki motosikletlere enerji
sağlayacağız ve sektöre yenilik ve dinamizm
katacağız” dedi.

Yuasa motosiklet aküsü,
Motobike 2018 İstanbul fuarı
ile birlikte Türkiye pazarına
giriş yaptı. Dünya akü
devi GS Yuasa ortaklığıyla
sektöre hareket getirdiklerini
belirten İnci GS Yuasa İcra
Kurulu
Direktörü
Cihan
Elbirlik, “Türkiye’nin büyüyen
motosiklet pazarına güçlü
Japon markası Yuasa ile yenilik
ve dinamizm katacağız” dedi.

The world’s #1 motorcycle battery
Yuasa is in Turkey
Appeared at Motobike 2018 Istanbul, Yuasa motorbike batteries has made its entry into the Turkish
market. Expressing that they excited the sector with their partnership with the world’s battery giant
GS Yuasa, the Managing Director of İnci GS Yuasa, Cihan Elbirlik, “With the powerful Japanese brand,
we will bring innovation and dynamism to Turkey’s growing motorcycle market.”

İnci Holding and GS Yuasa
subsidiary İnci GS Yuasa
add power to the power of
motorbikes! Entering into
the Turkish market, Yuasa
motorbike batteries welcomed
visitors at Motobike 2018
Istanbul held at the Istanbul
Expo Center between 22 and 25
February 2018.
İnci GS Yuasa Managing Director
Cihan Elbirlik, “Turkey’s motorbike
market is growing rapidly. There
are over 3 million motorbikes in
traffic in Turkey today. There is an

important percent of motorbike
use in Istanbul despite increase
in currency and tax. In this
respect, the Marmara Region
is followed by the Aegean and
Mediterranean Regions. It is such
a dynamic market. Combining
GS
Yuasa’s
over-100-year
experience with our own
experience and accumulation
of knowledge, we will provide
energy
for
motorbikes
and bring innovation and
dynamism to the sector in
Turkey.”

İnci Akü, Sosyal Medya’da da En
Başarılı Marka
Dünyanın Enerji Uzmanı İnci Akü, Social Brands Türkiye tarafından gerçekleştirilen ‘Sosyal
Medyayı En Başarılı Kullanan Markalar’ endeksi 2017 genel sonuçlarına göre “Otomotiv Yan Sanayi”
sektörünün en başarılı markası oldu.

BoomSocial’ın istatistiksel sosyal medya verilerine dayalı olarak
ölçümlenen ve Social Brands Türkiye tarafından her ay açıklanan
‘Sosyal Medyayı En Başarılı Kullanan Markalar’
araştırması 2017 genel sonuçlarına göre, İnci Akü
sosyal medyada gerçekleştirdiği etkin çalışmalar
ile ‘Otomotiv Yan Sanayi’ sektörünün en başarılı
markası oldu.
İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa’nın
öncü markası İnci Akü’nün sosyal medya yönetim
tarzının fark yarattığını belirten İnci GS Yuasa
Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Gökçe
Yılancıoğlu Tellici, “Sosyal medya aracılığı ile
tüketicilerimiz bizlerle fikir, öneri ve düşüncelerini

paylaşabilme olanağı buluyor. Sosyal medya bizim için sadece bir reklam
mecrası değil. Biz sosyal medyaya her zaman tüketicilerimizle karşılıklı
konuşabildiğimiz ve ilişkilerimizi güçlendirdiğimiz
bir mecra olarak bakıyoruz. Bugün bu başarımızın
altında yatan en temel etken, sosyal medyayı
yönetim şeklimizi diğer tüm mecralarınkinden
ayırmamız, sosyal medya kanallarını da kendi
içerisinde bölümlememiz ve bu kanalların
gerçeklerine uygun hareket etmemizdir. Örneğin
müşteri ilişkileri yönetimimizi Facebook, Twitter
ve Instagram’ın ayrışan dinamiklerine uygun hale
getirdik. Bu alandaki tavrımızla sektöre öncülük
ediyoruz” dedi.

İnci Akü is the Most Successful Brand
also in Social Media
According to the general results of 2017 ‘Most Successful Social Media Brands’ index applied by
Social Brands Turkey; the World’s Energy Expert İnci Akü has been found to be the most successful
brand of the “Automotive Supply Industry” category.

According to 2017 general results of the ‘Most Successful Social Media
Brands’ research, which is conducted based on BoomSocial’s statistical
social media data and announced every month by Social Brands Turkey;
İnci Akü, thanks to its effective works in social media, has been found
to be the most successful brand of the ‘Automotive Supply Industry’
category.
Stating that the social media management style of İnci Akü, the
leading brand of İnci Holding’s and GS Yuasa’s joint subsidiary İnci
GS Yuasa, has been making a difference; İnci GS Yuasa Corporate
Communication and Marketing Manager Gökçe Yılancıoğlu Tellici
said: “Through the social media, our consumers find the opportunity
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to share their ideas, suggestions and opinions with us. Social media is
not only an advertisement medium. We always see the social media as
an environment where we can mutually talk with our consumers and
strengthen our relationships. The key factor underlying our success
today is how we distinguish our way of management of the social media
from that of all the other media; segment the social media channels also
among themselves and act in accordance with the realities of these
channels. For example; we made our customer relations management
suitable with differentiating dynamics of Facebook, Twitter and Instagram.
Our attitude in this field makes us the leader of the sector.”
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Manisalı Bir Japon

KOJIRO SHIBATA

‘‘Hobilerimden bir tanesi evde yemek pişirmek.

Türk yemeklerini
çok sevmeme rağmen zaman zaman Japon mutfağını özlüyorum
ama süpermarketlerde doğru malzemeleri bulmak hayli zor oluyor.
Yine de çoğu zaman bir çözüm, örneğin tarifime dair yenilikçi bir
fikir buluyorum ve Japonya’da yediğim tadın tam olarak aynısını
elde ediyorum.”
IGYA: Sayın Bay Shibata, öncelikle röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için
teşekkürler. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Mr.SHIBATA: Yuasa şirketine 1997 tarihinde katıldım. Üniversitede
öğrenciyken, profesyonel bir motosiklet sürücüsü olmak istiyordum.
Ancak bu hayli zor bir şey olduğu için, motosiklet sektöründe faaliyet
gösteren bir şirkette çalışmayı seçtim. Yuasa tüm motosiklet sürücüleri
için oldukça güçlü bir isim.
İlk işim Japonya’da traksiyoner akü satışıydı ve 2005 yılına kadar forklift
aküsü işinde görev aldım. 2005’de, uluslararası otomotiv akü satışına
transfer edildim ve 2008’den 2013 yılına kadar Reading, Pensilvanya’daki
Yuasa Battery Inc. Amerika için çalıştım. Japonya’ya geri döndüğümde
Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa’daki satışlardan sorumluydum.
Aynı zamanda, IGYA’ya atanana kadar sorumluğu olduğum başka bir alan
da uluslararası strateji planlamasıydı.
IGYA: Bu yoğun çalışma temposunda kendinize zaman ayırabiliyor
musunuz? Hobileriniz veya özel ilgi alanlarınız var mı?
Mr.SHIBATA: Hobilerimden bir tanesi evde yemek pişirmek. Türk
yemeklerini çok sevmeme rağmen zaman zaman Japon mutfağını
özlüyorum ama süpermarketlerde doğru malzemeleri bulmak hayli zor
oluyor. Yine de çoğu zaman bir çözüm, örneğin tarifime dair yenilikçi bir
fikir buluyorum ve Japonya’da yediğim tadın tam olarak aynısını elde
ediyorum. Hayalim, iş arkadaşlarımla birlikte sadece Japon yemeklerinin
sunulduğu bir ev partisi yapmak ama bunun için daha çok pratik yapmam
lazım.
IGYA: Türkiye’yi ve İzmir’i nasıl buldunuz? Türk ve Japon kültürleri arasında
benzerlikler olduğunu düşünüyor musunuz?
Mr.SHIBATA: İzmir’deki yaşantımdan oldukça memnunum. Kültür farklı
ama insanlar oldukça nazik. Bazen sokakta veya mağazalarda dille ilgili
birtakım zorluklar yaşıyorum ancak her zaman bana yardım edecek birisi
oluyor.
IGYA: Türkiye’de yaşarken mücadele etmenizi gerektiren sorunlar veya
durumlar var mı?
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Mr.SHIBATA: Mücadele etmek zorunda kaldığım şeylerden biri Türk
yemekleri. Çok lezzetliler. Bu yüzden sürekli kilo alıyorum ama kendimi
de her şeyin tadına bakmaktan alıkoyamıyorum.
IGYA: Akü sektörüne de biraz değinmek istiyorum. Akü sektörü ile ilgili
olarak 2018 yılı ve önümüzdeki beş sene içinde neler öngörüyorsunuz?
Sizce bizi ne tür değişimler bekliyor?
Mr.SHIBATA: Enerji depolama çözümleri, gelecek yüzyılın en önemli
konularından biri. Gün geçtikçe birçok alternatif ve yeni teknoloji ortaya
çıkıyor, bu yüzden geleceği görebilmek için sürekli yakın takipte olmalıyız.
Sürdürülebilirlik, satın alınabilirlik ve çevresel duyarlılık bağlamında
kurşun asit akü baki kalacaktır ancak yeni geliştirme çalışmaları
olmaksızın ayakta kalmamız mümkün değil.
Günümüzün kurşun asit aküleri dışarıdan aynı görünüyor ancak
gerçekte onlarca yıl öncekilerle karşılaştırıldıklarında, üretim teknolojileri
açısından birçok farklılık mevcut. Akünün niteliği ne olursa olsun; sadece
mühendislik çalışmaları yapanlar değil, IGYA
bünyesinde yer alan tüm departmanlar daima
yeniliğe odaklanmalıdır.
IGYA: Son olarak; genç meslektaşlarınıza
kariyer yaşamlarında başarılı olmaları için
neler önerirsiniz?
Mr.SHIBATA: Lütfen kendinize bir
hedef belirleyin ve bu hedefe
ulaşmak için kararlı olun.
Eğer bir şey yapmak
istiyorsanız
ve
bunu
başarmak
için
çok
çalışırsanız, mutlaka bir
yolunu bulursunuz.

A Japanese Man in Manisa
KOJIRO SHIBATA
‘‘One

of my hobbies is cooking at home. I love Turkish food but
sometimes I miss Japanese cuisine but it is very difficult for me to
find proper ingredients at supermarkets. However I always end up
finding solutions, For example an innovative idea, in my recipe and
create exactly same taste that I eat in Japan. ‘‘

IGYA: Dear Mr. Shibata, first of all thank you for accepting our interview
request. Can you please tell us a little bit about yourself?
Mr.SHIBATA: I joined Yuasa corporation in 1997. When I was a college
student, I wanted be a professional motorcycle rider. But it was too
difficult then I chose a company in the motorcycle industry. Yuasa is very
strong name for all motorcycle riders.
My first job was traction battery sales in Japan and until 2005 I was in
the forklift battery business. In 2005 I was transferred to International
automotive battery sales and from 2008 to 2013, I worked for Yuasa
Battery Inc. America at Reading Pennsylvania.
When I came back to Japan my responsibility was sales in Africa, North
& South America, and Europe. On the same time I also had responsibility
for international strategy planning until my appointment at IGYA.
IGYA: Are you able to spare some time for yourself in this busy work
tempo? Do you have any hobbies and special interests?
Mr.SHIBATA: One of my hobbies is cooking at home. I love Turkish
food but sometimes I miss Japanese cuisine but it is very difficult for
me to find proper ingredients at supermarkets. However I always end
up finding solutions, For example an innovative idea, in my recipe and
create exactly same taste that I eat in Japan. My dream is making home
party with Japanese full course with my colleagues but I will need more
practice.
IGYA: How did you find Turkey and İzmir? Do you think there are similaritites
between Turkish and Japanese cultures?
Mr.SHIBATA: I am really comfortable with my life in Izmir. The culture is
different but people are very kind. Sometimes I have some difficulty with
language in the street or shops but somebody always help me for sure.
IGYA: Did you have any matters or situations you struggled with, while
living in Turkey?
Mr.SHIBATA: One thing I am struggling is Turkish food. It is too good. So I
am putting on more weight but I cannot keep myself from tasting.

IGYA: I would also like to touch a little bit on the battery sector. How do
you see the battery sector in 2018 and over the next five years? What kind
of changes await us?
Mr.SHIBATA: Energy storage solution is one of world’s biggest issues for
next century. A lot of alternative and new tecnologies are coming so we
need to keep our eyes on it for our future vision.
From the sustainability, affordability and environmental point of view
lead acid battery will continue but without new development we cannot
survive.
Today’s lead acid battery looks all the same but in reality there are many
differences in terms of production technologies compared to the ones
decades ago.
Regardless chemistry of battery, all departments in IGYA should always
keep innovation in mind, not only in the engineering fields but also in all
departments.
IGYA: Finally, do you have any recommendation for our young colleagues
to be succesful on their career path?
Mr.SHIBATA: Please find your goal and keep a strong will to make it
happen. If you have a will to do something try hard to achive, you will
find a way to go.
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Doğa Rutkay
Blogin'e
Konuk Oldu
Sektöründe bir ilk olarak beş yıl önce hayata geçen ve yıllık 55 binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaşan
İnci Akü’nün kurumsal bloğu ‘Blogin’, farklı konukları ağırlamaya devam ediyor.

IGYA: Peki Rutkay Aziz’in kızı olmak nasıl bir duygu?
Muhteşem bir duygu. Şimdi bana hep yıllarca dediler; işte
ünlü bir babanın kızısın, ne zorluklarını çekiyorsundur, ne
zordur vesaire. Ben de dedim ki ben bunun zorluklarını tabi ki
yaşadım. Çünkü büyük bir markanın çocuğusunuz. Dolayısıyla
hayata 1-0 yenik başlıyorsunuz. Çünkü herkes sizi babanızla
kıyaslamaya başlıyor. A bu, o adamın kızı. Ama babası öyle,
ama babası şöyle, ama o böyle. Fakat güçlü bir kimliğin olduğu
zaman, karakterli bir yapın olduğu zaman bu sorun ortadan
kalkıyor. Ben dezavantajı her zaman avantaja çevirdim. Aslına
bakarsanız babamın kıymetini her zaman bildim, ondan bir
şeyler öğrendim, her şeyi babama danıştım. Şimdi böyle bir
profile bakınca aslında ne kadar şanlısıyım diyorum.
IGYA: Rutkay Aziz’in kızı olmak ile ilgili herhangi bir baskı hissettiniz
mi?

Çocukluğumdan
beri en büyük
hayalim iyi bir
arabaya binmekti
IGYA: Öncelikle tekrardan teşekkür ediyoruz
vakit ayırdığınız için bu temponuzda.
Ben teşekkür ederim. Seve seve,
IGYA: Bize biraz Doğa Rutkay’dan bahseder
misiniz? Nasıl tanımlarsınız, birkaç kelime ile
sizi özetlemek istersek?
Hayatı, yaşamayı ve insanları seven, tüm derdi
kendiyle olan, paylaşımcı, üretken, mutlu olmak
için yaşayan ve karşındakini mutlu etmeyi seven
bir insanım. Basit, sıradan bir canlıyım.

IGYA: Ekrandaki Doğa Rutkay ile sosyal
medyadan takip ettiğimiz Doğa Rutkay
arasında neredeyse hiçbir fark yok.
Özel hayatım tabii ki var ama genel olarak ekran
ile sosyal medyadaki Doğa arasında fark yok.
Bu konuda şöyle düşünüyorum; sosyal medya
bana hiçbir zaman hükmetmeyecek. Ben sosyal
medyaya hükmedeceğim.
Sosyal medya kişinin televizyonu, kişinin gazetesi
diye düşünüyorum. Yani benim özel dergim gibi
orası, yayınım, ekranım gibi. 7/24 açık ve kendimi
en doğru şekilde ifade edebildiğim bir yer. Biri
beni eleştirirse ben oradan cevap verebilirim, biri
beni yanlış tanımlarsa ben oradan doğrusunu
söyleyebilirim, biri benimle ilgili hakikat
içermeyen bir haber yaparsa en doğru şekilde
oradan cevap verebilirim. Dolayısıyla orası benim
bir uzvum gibi. Doğru kullanıldığı zaman, terbiye
içinde kullanıldığı zaman muhteşem bir şey.

Blogin’s guest:
Doğa Rutkay
Doğa Rutkay, the loved member of
‘Güldür Güldür’ tv show, was hosted
by Blogin, the corporate blog of the
World’s Energy Expert İnci Akü.
‘Blogin’, İnci Akü’s corporate blog that was first launched five
years ago as the first of its kind in the sector and afterwards
reached an annual amount of visitors exceeding 55 thousand,
continues to host different guests.
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Hiç hissetmedim. Babamın öyle bir yapısı yoktu zaten. Benim babam
baskıcı, otoriter, dediğim dedik, maço bir adam hiçbir zaman değildi.
Benim babam, benim özgürlüğüme, kişiselliğime çok önem veren
bir adamdı. O yüzden de ben bu konuda çok şanslı olduğumu
düşünüyorum.
IGYA: Oyunculuğa başlama hikayenizden bahseder misiniz?
Ankara Sanat Tiyatrosu babamın tiyatrosuydu. Dolayısıyla şu an
sizin izlediğiniz bütün ustalar o tiyatronun oyuncularıydı. Onların
hepsi benim abim, ablamdı. Orası benim oyun atölyem gibi bir şeydi.
Ben Ankara Sanat’ta büyüdüm. Babamın koyduğu bütün oyunları,
babamın yönettiği bütün oyunları izleyerek, sahnedeki provalarda
dekorlar yapılırken oralarda dolaşarak, sahnedeki tüm kostümleri
giyip, danslar ederek büyüdüm. Dolayısıyla benim zaten başka bir
şansım yoktu. Tiyatronun içinde doğmuş bir çocuktum.
Hiçbir zaman babamın tiyatrosu var, ben nasıl olsa oyuncu olurum

deyip çalışmamazlık yapmadım. Tam aksine konservatuara gideceğim
diye inat ettim.
Yüzlerce insanın içinden sınav kazanıp, yani herkesin o inandığı,
babası soktu dediklerinin tam tersini yaparak, babamın hiç istemediği
bir şekilde – babam konservatuara girmemi istemiyordu, yani
tiyatrocu olmamı istemiyordu, sorduğum zaman “ Doğacım çok
yıpranırsın, çok acı çekersin” diyordu - ben ona inat olsun diye gizli
gizli konservatuara girdim ve kazandım. Ondan sonra zaten – şimdi az
evvel mesela; konservatuar hocalarımdan biri Can Gürzap içerideydi.
Sordum ona; “İlk beni gördüğünüz zamanı hatırlıyor musunuz?” diye.
“Nasıl unutabilirim” diyor. Yani çok severek yapıyordum, okula çok
severek gidiyordum.
IGYA: Yani geçmişteki hocalarınızla bağı koparmıyorsunuz?
Hiç koparmıyorum. Hepsi başımın tacı yani.
IGYA: Biyografinizde birçok dizi, tiyatro vb. filmler var. Ama bir
tanesi benim çok dikkatimi çekti. “Dersimiz Atatürk“ filminde Latife
karakterini canlandırmışsınız. Atatürk’e bir filmde bile olsa bu kadar
yakın olabilmek nasıl bir duyguydu?
Ben bu duyguyu çok daha önceden tatmıştım.
Çünkü babam “Cumhuriyet” ve “Kurtuluş” filmlerinin
Atatürk’üydü.
Orada da Latife’nin kız kardeşini
oynamıştım. Dolayısıyla zaten Atatürk’e yakın
olmuştum.
Ayrıca söylemem gerekir ki babamın üzerine ‘Atatürk’
karakterini daha iyi canlandıran birini tanımam. Eğer
ukalalık olacaksa da söylerim. Atatürk’ü canlandıran
diğer tüm karakterlerde hep bir maske vardır. Benim
babam bu fiziği ile ‘Atatürk’e hiç benzememesine
rağmen sadece saçını sarıya boyatıp, mavi lens
takarak yıllarca bir Atatürk şan’ı yürüttü o filmlerle. O
yüzden ben bir tek onu sayarım.
IGYA: Dizi, tiyatro, film, sunuculuk gibi aslında
birçok kimliğiniz var. Hangisi sizde bir adım
öne çıkıyor? Hangisi için “bunu daha severek
yapıyorum” diyorsunuz?
Genel olarak hepsini bir bütün olarak görüyorum.
Oyunculuk yaptığında çok farklı, masa programı
yaparken çok farklı şekilde besleniyorsun.
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Birisinde dinliyorum, gözlemliyorum, birisinde ezberliyorum, eğleniyorum. Ben hepsini beslendiğim farklı alanlar olarak görüyorum ama
tiyatro hepsinden bir adım önde denilebilir.
IGYA: Güldür Güldür nasıl gidiyor?
Harika gidiyor. Show TV’de beşinci yılımızı doldurduk. Reyting sonuçları da oldukça iyi geliyor. Karşımızda çok baba diziler olmasına rağmen genel olarak 6’ncı, 7’nci sıralarda oluyoruz.
IGYA: Güldür Güldür’ün bu başarısını neye bağlıyorsunuz?
Samimiyet. Tamamen samimiyet. Evde izledikleri tipleri, gelip kuliste
veya provada görseler, derler ki “aaa bunlar aynı ya.” Gerçekten çok
samimi ve birbirini çok seven bir ekibiz. Dolayısıyla herkes birbirini
koruyup kolluyor ve bu da ekrana yansıyor. Güldür Güldür’deki en
ufak birimden en yüksek birimine kadar herkes birbirine çok açıktır
ve herkes işini çok büyük bir aşkla yapıyor. Bunun içerisine bir de akıllı
yazarlar girince sonuç kaçınılmaz oluyor.
IGYA: Tiyatro ile Güldür Güldür farkını nasıl yorumlarsınız?
Tiyatroda aylarca prova süresi vardır, orada canlandırdığın bir metin
için aylarca uyku uyumazsın. Biz ise burada bir günde tip çıkartabiliyoruz. Tabi ki bu daha zor, onu da söyleyeyim. Ama bu bir tiyatro oyunu değil. Seyirci Güldür Güldür’e giderken tiyatro oyununa geliyorum
gibi bir rahatlıkta olduğunu zannetmiyorum. Güldür Güldür bir Şov.
Yani seyirci şov izlemeye geliyor. Tek ortak yönü, evde seyretmiyor
da bilet alıp geliyor. Tiyatro ve şov izlemek arasında farklar mutlaka ki
var. Örneğin tiyatroda bir klasik izlemek, çok ustaların oynadığı oyunlar izlemek çok başka şeyler tabi.
IGYA: Peki Doğa Rutkay’ın araçlarla arası nasıldır? Araçlar hayatınızda sadece bir ulaşım vasıtası olarak mı yer kaplar?
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Hayır, arabam benim her şeyimdir. Çocukluğumdan beri en büyük
hayalim çok iyi bir arabaya binmekti. Babamın hala arabası yoktur,
annem arabadan hiç hoşlanmaz. Ben de toplu ulaşım kullanırım ama
benim hayalim hep heybetli bir arabam olmasıydı. Araçlara çok ilgim
vardı. Paramı kazandığımda kendime aldığım ilk şey bir araba oldu.
Çok güdük bir hayal gibi ama tek istediğim buydu.
IGYA: Aracınızı siz mi sürüyorsunuz yoksa şoförünüz mü var?
Aracımı hep kendim sürerim, asla şoför kullanmadım. Eşimden dolayı şoförüm olmasına rağmen şoförü hiç tercih etmedim. Kesinlikle
şoför kullanamayan bir insanım evet. Arabamı ben kullanmak isterim.
Araba, yalnız kaldığım en mükemmel alan benim için. Ağlamamı da
gülmemi de öfkemi de her şeyini arabasında yaşayan bir araba bağımlısıyım, gerçekten.
IGYA: İnci Akü’yü daha önce duydunuz mu?
Tabi canım. Türkiye’nin en bilinen akü markalarından bir tanesi.
IGYA: İnci Akü olarak Türkiye’de hayata geçirdiğimiz ve ilk olan
444 5 258 ‘Alo Akü’ hattımız var. Bu hizmet hakkında ne düşünüyorsunuz?
Araştırdığım kadarıyla sadece İnci Akü kullanıcılarına değil tüm kullanıcılara hizmet veriyor bu hat. Bu yönden çok başarılı. Akü veya araç
ile ilgili böyle bir referans kanalın olması her zaman işi kolaylaştırır.
Hayatı yollarda geçen biri olarak bu girişiminden dolayı tüm İnci Akü
ailesini kutluyorum.
IGYA: Çok teşekkür ederim, bu kadar sıkışık bir zamanda bize zaman ayırdınız.
Ben teşekkür ederim, rica ederim. Sevgiler,

Rumen Güzelini
Ziyaret
Bükreş 1857 yılında, gazlı
sokak
aydınlatmasının yapıldığı ilk şehir oldu.
Bugünse akıllı şehir olma gayretiyle
teknoloji ve moderniteye öncelik veriyor.
Giderek daha “akıllı şehir” olurken dinginliği
ve keyfi de elden bırakmıyor. Cişmigiu’da
yürüyüş yapmak, köprüleri geçmek ve
kiralık teknelerle gezintiye çıkmak tüm
sıkıntılı ruh hâllerinin en basit devası. Biraz
eski görünmekle birlikte tıpkı Bükreş gibi
Tineretului’nin de kendine has bir cazibesi
yok değil. Güzel ve sakin bir doğayla çevrili
parkı yürüyerek ya da bisikletle keşfetmek
mümkün.
Herastrau’ysa
ziyaretçileri
büyüklüğüyle
büyülüyor.
Bu
parkta
gezinmekse yakın çevresindeki bölge
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Bucharest

Bükreş:

Bükreş bize göre Romanya’nın en güzel şehri.
Koca bir düzlüğe yayılan, iki yakasına görkemli
binaların dizildiği geniş bulvarları ve Dambotiva
Nehri’yle eşsiz rotalar vaat ediyor. Harika parklar,
müzeler ve leziz yemekler de cabası...

nedeniyle oldukça keyifli.
Çevredeki
konsolosluk
binaları ve müzelerle Kiseleff
Yolu, Bükreş’in en sakin
vahalarından biri. Herastrau
Parkı Romanya’daki en ünlü
müzelerden birini ziyaret
etmek için de doğru adres.
“Seyahat
konusunda
en çok keyif aldığın şey
ne?” diye sorsalar, hiç
düşünmeden “Doğa ya da
tarih değil, insanlar.” derim.
Sadece evlerine bakarak
bile bir ulusun kültürüne,
değerlerine dair birçok şey
öğrenebilirsiniz. Dimitrie Gusti Köy Müzesi
bazıları XVII. yüzyıldan kalma farklı yerel
mimari tarzlardaki evleri sergiliyor. Bu
evleri görebildiğim için kendimi şanslı
sayıyorum çünkü keşfetme fırsatı
bulamadığım uzak bölgelerle de bu
sayede görsel bir bağ kurabildim ve
ilk fırsatta oralara da gitmek istedim.
Kullanılan ahşap çeşidine, renge ve
veranda yapısına göre çeşitlilik gösteren
evlerde veya açık havada keyifli
saatler geçirebilir, kelime tekrarlarıyla
Rumencenizi geliştirebilir ve çoğu
evde bulunan kedilerle oynayabilirsiniz.
El
yapımı
hediyelik
eşyalar
gezilerin
en
güzel yadigârları. Gerek
müzede gerekse özel
dükkânlarda, kitapçılarda
ve sık sık düzenlenen
fuarlarda birçok hediye
alternatifi
bulacaksınız.
Rengârenk yün çantalar,
opinci adı verilen son
derece
pratik
deri
ayakkabılar,
ie
adlı
ketenden yapılan ve her
bölgenin kendine özgü
deseniyle süslenen yerel
bluzlar, ekonomik olduğu
kadar zarif de görünen kil
işleri ve dekoratif ahşap
ürünler gibi parçalar

Romanya’yı yansıtan tarihî bölgelerin
kültürlerine tanıklık ediyor.
Zafer Takı’nın altından yürüyüp Piata Victoriei
ve Piata Romana’yı geçerek Piata Unirii’ye
uzanan yol boyunca ilerlerken geleneksel
kırsal atmosferin yerini geleneksel kent
görünümüne bıraktığını göreceksiniz. Tüm
bu büyük meydanlar, önemli buluşma
noktaları ve görülecek yapılar Eski Şehir’in
zarif ve dar sokaklarında sizi bekliyor.
Romanya’nın başkentine mesafeli duranlar
bile buranın bambaşka bir güzelliğe sahip
olduğunu kabul etmekten kendilerini
alamıyorlar.

Bucharest was the first city to boast
gas street lighting in 1857. Today,
similarly, it prioritizes technology and
modernity on the journey to becoming
a smart city. However, it doesn’t stop
being a city of tranquility and pleasure.
Cişmigiu can simply take away any bad
moods; walking the alleys, crossing
the bridges, and steering your rental
boat around are some of the handiest
remedies. Despite feeling a bit dated,
Tineretului has a peculiar charm, just
like Bucharest itself; the nature is still as
beautiful as it is relaxing, both by foot
and by bicycle. Herăstrău will impress
you by its size. Its exploration will be
even more rewarding because of the
area in the city that it neighbors. Kiseleff
Road with its adjacent embassies and
museums may well be one of those
oases of tranquility in the metropolis.
Herăstrău Park is also the perfect
base to discover one of the most
representative museums in Romania.
If I am ever asked about the aspects
of traveling that I enjoy most, I am able
to reply in the blink of an eye that it is
not the nature or the history… but the
people. One can learn a great deal
on the culture and values of a nation
when examining households. Dimitrie
Gusti Village Museum displays houses
built in local architecture; some are
very old, even dating from the 17th
century. I considered myself lucky to
have seen them because I could feel a
connection to the remote regions that
I hadn’t had the opportunity to explore

- and I was this way encouraged to
head there. The houses differ by colors,
by the type of wood used, by the
structure of the porch and delightful
hours can be spent in the outdoors,
enriching one’s Romanian vocabulary
through word repetitions, occasionally
accompanied by a playful in-house
cat. Handmade souvenirs are always
something to cherish. You will find
some here, but also at specialized
shops, bookstores, and frequent fairs
organized throughout Romania. There
are colorful woolen bags, practical
opinci (leather peasant shoes), delicate
ie (Romanian blouses made of linen
and using different patterns for the
various regions of the country), and

inexpensive but exquisite pottery and
wood decorations, which also act as
a cultural statement for the historical
parts of Romania that they represent.
Traditional rural makes the transition
to traditional urban, when you pass
the Triumphal Arch; make your way
through Piaţa Victoriei, Piaţa Romană,
and arrive to the end of your route in
Piaţa Unirii. All these are big squares
and important meeting places and
landmarks in Bucharest and the latter
has you close to the delicate narrow
streets of Old Town. Even the most
fervent belittlers of the Romanian
capital abandon their fight and admit
that this is a whole different ball game.

Bucharest:
Visiting the
Romanian Beauty
I think Bucharest is the loveliest city in Romania.
Spanning a vast flatland, Bucharest offers a
unique travel experience with its wide boulevards
lined with spectacular structures and Dambotiva
River in addition to wonderful parks, museums
and delicious cuisine.
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