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Dear Stakeholders,

CİHAN ELBİRLİK
IGYA İcra Kurulu Direktörü
IGYA Managing Director

We are already half-way through 2019, following a most
successful 2018. The batteries we have been producing
at our ever stronger firm are now powering automobiles
in more than 80 countries on 6 continents. Motivated by
this fact, we are continuing our efforts to truly earn our title,
‘the power expert of the world’, with the excitement and
enthusiasm we had on the first day.
We are at this junction, thanks to your major efforts.
Last year, we celebrated the 34th anniversary of our
incorporation. On the fourth year of our partnership with
GS Yuasa, thanks to the synergy we have developed, we
continue to take an active part in the development of the
power storage technologies of today and the future.

Değerli paydaşlarımız,
Başarılarla dolu 2018’i geride bırakıp 2019’u yarıladık bile. Her
geçen gün daha da güçlenen şirketimizde ürettiğimiz aküler bugün
6 kıtada 80’in üzerinde ülkede otomobillerin kalbinde dünyayı
dolaşıyor. Bu motivasyonla, ‘Dünyanın enerji uzmanı’ unvanımıza
layık olmak için çalışmalarımızı ilk günkü heyecanla ve hevesle
sürdürüyoruz.
Sizlerin büyük emekleriyle bugünlere geldik. Geçtiğimiz yıl
kuruluşumuzun 34’üncü yılını kutladık. GS Yuasa ile ortaklığımızın
dördüncü yılında yarattığımız sinerji sayesinde bugünün ve
geleceğin enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesinde aktif rol
oynamaya devam ediyoruz.
2018’in sonunda 50 milyonuncu otomotiv akümüzü üretim
bandından indirmenin gururunu yaşadık. 34 yılda ürettiğimiz
akülerle, 50 milyon aracın kalbine girdik.
2019’a hızlı bir giriş yaparak üçüncü akü fabrikamızın açılışını
gerçekleştirdik. Yıllık beş milyon adet olan otomotiv aküsü üretim
kapasitemizi 7 milyon adete çıkarıyoruz. Yeni fabrikamızda ileri
teknoloji start/stop araç aküleri ile otomotiv ana sanayi tedarikçileri
için en yüksek kalite standartlarında yeni nesil aküler üretecek,
sektörün geleceğine ışık olacağız.
Yine bu yıl Türkiye’nin gururu İnci Akü’nün yeni ürün serisini ve
konvansiyonel ürün gamında üstün performanslı yeni ürünü Maxim
A’yı pazara sunmanın mutluluğunu yaşadık. Yüksek enerji ihtiyacına
sahip üst segment araçlar için tasarlanan yeni ürünümüz Maxim
A, iki kat daha uzun ömür ve 20 kat daha fazla marş basma gücü
sağlarken, yenilenen ürün serimiz şimdi Japon teknolojisiyle daha
çok enerji, daha çok güç sunuyor.
Elbette geldiğimiz noktayı kendimiz için nihai hedef olarak
görmüyoruz. Yurt içinde 80 ana bayi, 200’e yakın Enerji Uzmanı, 3
bin 500 perakende satış noktası ve 300 yetkilendirilmiş servisimiz
ile kocaman bir aileyiz ve hep birlikte daha gidecek çok yolumuz
olduğunun farkındayız.
Bugün bulunduğumuz konumda emeği bulunan, büyük bir
fedakarlık ve adanmışlıkla çalışan arkadaşlarıma, siz değerli
paydaşlarımıza ve iş ortaklarımıza, katkıları için teşekkür ediyorum.
Gelişimimizi ve büyümemizi sürdüreceğimiz, birçok başarı elde
edeceğimiz, yeniliklerimizle sektöre liderlik edeceğimiz nice
yıllarımız olmasını diliyorum.

By the end of 2018, we experienced the pride of taking the
50 millionth car battery off our production line. We found our
way into the heart of 50 million vehicles, with batteries we
have produced through 34 years.
And we took a fast start of the year 2019, and opened our
third battery plant. We are increasing our automotive battery
production capacity to 7 million units, from its current level of
five million. Our new plant will produce high-tech start/stop
car batteries and the next-gen batteries to meet the highest
quality standards for primary automotive suppliers, guiding
the way for the sector’s future.
Again, this year brought us the joy of introducing the new
product series of İnci Akü, the pride of Turkey, as well
as Maxim A, the new high-performance product in the
conventional product range. Designed for top segment
vehicles which require high levels of power, Maxim A lasts
twice as long and offers 20 times higher starting power,
whereas the new product series offer even more power and
energy with the help of Japanese technology.
Of course we are not content with what we have achieved
so far. We are huge family with 80 primary dealers
throughout the country, approximately 200 Power Experts,
3,500 retail outlets, and 300 authorized service stations, and
we are well aware of the long journey ahead of us all.
I would like to voice my gratitude for my colleagues who
have contributed immensely to our current position and
who work with great devotion and dedication, as well as for
you, our valuable stakeholders and business partners, for all
your contributions. I hope to see many years where we will
maintain our development and growth, achieve numerous
successes, and lead the sector with our innovations.

Dear Stakeholders,
I would like to note our ever increasing satisfaction with the
strategic cooperation we have established, and the pride
we feel for the achievements we had on the fourth year of
our partnership with İnci Akü, one of the leading names in
Turkey’s battery sector.

HİROFUMİ UMETANİ
IGYA İcra Kurulu Direktör Vekili
IGYA Deputy Managing Director

We are about the end of the first half of the year, and we
are enjoying the rise of İnci GS Yuasa on the ‘Top 1000
Exporters of Turkey’ survey by the Exporters Assembly of
Turkey. This year, İnci GS Yuasa registered a huge jump
in the rankings, climbing 54 spots to the 199th place. This
performance is proof once again of the wisdom of the
partnership deal GS Yuasa entered into in the region, with its
target of growth.
We are well aware of Turkey’s strategic position, and its
young and productive force. We have been putting our best
with our partner, to make utmost use of these advantages.
The energy arising out of the cooperation between the
two great firms is spreading around from the Aegean, to
the wider world. Two distinct cultures from two sides of the
globe are laying down the seeds for a friendship to serve as
a model for the business world, in the Aegean, the land of
peace. We are proud of our achievement.
As you know, GS Yuasa’s operations in Japan comprise of
batteries, power supply systems, lighting equipment, and
other electrical devices. Today, not only the use of energy,
but also the technologies for its storage appear in an ever
diverse range. In this context, we are elated to share the
experience GS Yuasa accumulated through a century, its
pioneering efforts in technology, and its R&D activities, with
Turkey. We are developing the best technologies, and we
continue to offer them for the safety and comfort of people,
based on the foundations of our corporate policy rising on
the foundations of “Innovation and Growth’.
We opened up our new plant on the fourth year of our
partnership. Now, our foundations are stronger than
ever. I am confident of many successes to come with our
partnership to last many years.
We are aware of our responsibility as firms which lead
their respective industries. We will be working harder
and producing more and more with our awareness
of our responsibility to ourselves, our shareholders
and stakeholders, and the wider world. For, that is the
prerequisite of leadership.

Değerli paydaşlarımız,
Türkiye’de akü sektörünün önde gelen markalarından İnci Akü ile
ortaklığımızın dördüncü yılında elde ettiğimiz başarıların gururuyla,
kurduğumuz stratejik iş birliğinden duyduğumuz memnuniyetin her
geçen gün arttığını belirtmek isterim.
Yılın ilk yarısını tamamladığımız şu günlerde İnci GS Yuasa’nın
Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ‘İhracatta ilk
1000 Firma Araştırması’nda listesindeki yükselişinin mutluluğunu
yaşıyoruz. İnci GS Yuasa bu yıl büyük bir sıçramayla listede
54 basamak birden atlayarak 199’uncu sıraya yerleşti. Bu
performans, büyüme hedefiyle bölgeye adım atan GS Yuasa’nın,
gerçekleştirdiği ortaklığın ne kadar doğru tercih olduğunu bir kez
daha kanıtladı.
Türkiye’nin stratejik konumunun, genç ve üreten gücünün
farkındayız. Bu avantajları en iyi şekilde değerlendirmek için
ortağımızla dört yıldır tüm gücümüzle çalışıyoruz. İki büyük şirketin
iş birliğinden doğan enerji, Ege’den dünyaya yayılıyor. Dünyanın
iki ucundan iki farklı kültür barış toprağı Ege’de, iş hayatına örnek
olacak bir dostluğun temellerini atıyor. Başardığımız işten gurur
duyuyoruz.
Bildiğiniz gibi GS Yuasa’nın Japonya’daki faaliyetleri piller, güç
kaynağı sistemleri, aydınlatma ekipmanları ve diğer elektrikli
cihazlardan oluşuyor. Günümüzde enerji kullanımına ek olarak
enerji depolama teknolojileri giderek çeşitleniyor. Bu doğrultuda
GS Yuasa’nın asırlık birikimini, teknolojik alandaki öncü çalışmalarını
ve Ar-Ge faaliyetlerini Türkiye ile paylaşmaktan mutluluk
duyuyoruz. “İnovasyon ve Büyüme” olarak konumlandırdığımız
kurumsal politikamızın temelinden yola çıkarak en yeni teknolojileri
geliştiriyor, insanların emniyeti ve konforu için kullanıma sunmaya
devam ediyoruz.
Ortaklığımızın dördüncü yılında yeni fabrikamızın açılışını
gerçekleştirdik. Temellerimiz artık daha sağlam. Uzun yıllar
süreceğine emin olduğumuz ortaklığımızda ulaşacağımız çok fazla
başarı olduğuna inanıyorum.
Sektör lideri şirketler olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz.
Kendimize, ortaklarımıza, paydaşlarımıza ve dünyaya duyduğumuz
bu sorumlulukla daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Çünkü
liderlik bunu gerektirir.
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TÜRK-JAPON
ORTAKTAN EGE’DE
YENİ FABRİKA
İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa, ortaklığının dördüncü
yılında 120 milyon TL’lik yatırımla Manisa’daki üçüncü fabrikasını faaliyete
aldı. Ortaklığının ilk 5 yılı için belirlediği 250 milyon TL’lik yatırım hedefine
dördüncü yılında ulaşan firma, kapalı üretim alanını 47 bin metrekareye,
otomotiv akü üretim kapasitesini de yıllık 7 milyon adede çıkardı.

Türkiye’de otomotiv tedarik sanayinin
köklü firması İnci Holding ile dünya akü
devi Japon GS Yuasa‘nın iştiraki İnci
GS Yuasa, yeni akü fabrikasının açılışını
gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, Manisa Valisi
Ahmet Deniz, İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer, Japonya’nın
Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima ve
Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu
Hisao Nishimaki’nin de katıldığı törende
Türk ve Japon ortaklar fabrikanın açılışını
yaptı.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde
temelleri Eylül 2017’de atılan ve 18 bin
metrekaresi kapalı olmak üzere toplam
98 bin metrekarelik bir alana inşa edilen

dev fabrika, 120 milyon TL’lik yatırımla
hayata geçirildi. Bu yatırımla, toplam
kapalı üretim alanı yüzde 63 artışla 47
bin metrekareye ulaşan İnci GS Yuasa,
5 milyon olan yıllık otomotiv akü üretim
kapasitesini de 7 milyon adede çıkardı.
34 yılda 50 milyonuncu aküyü banttan
indiren İnci GS Yuasa, Türkiye’de
ürettiği akülerin yaklaşık yüzde 60’ını
6 kıtada 80’in üzerinde ülkeye ihraç
ediyor. Yeni fabrikada, ileri teknoloji
start/stop araç aküleri ile otomotiv
ana sanayi tedarikçileri için en yüksek
kalite standartlarında yeni nesil aküler
üretiliyor.
Yeni fabrikanın tam kapasite devreye
alınmasıyla birlikte bölge istihdamına

Fabrikanın açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretim hattından
çıkan aküleri imzaladı.
Having attended the opening of the plant, Mustafa Varank, the Minister of Industry and
Technology, signed the batteries coming out of the production line.
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Manisa Organize Sanayi
Bölgesi’nde temelleri Eylül
2017’de atılan ve 18 bin
metrekaresi kapalı olmak üzere
toplam 98 bin metrekarelik bir
alana inşa edilen dev fabrika,
120 milyon TL’lik yatırımla
hayata geçirildi.
katkısını da yüzde 25 artıracak olan
İnci GS Yuasa, ortaklığının ilk 5 yılı için
belirlediği 250 milyon TL’lik yatırım
tutarına dördüncü yılında ulaştı.
Törene katılan Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, İnci GS Yuasa
üçüncü akü fabrikasının, Türk - Japon
işbirliğinin dikkat çekici örneklerinden
biri olduğunu söyledi. Varank; “Japonya
ile dostluğumuz uzun yıllara dayanır.
Bu dostluğu üretim, yatırım ve ticaretle
perçinliyoruz” dedi. Varank, “Türk Japon ortaklığında faaliyete geçen
yeni fabrikanın önemini şöyle anlattı:
“Burada ileri teknoloji araç aküleri ve
otomotiv ana sanayi tedarikçileri için
en yüksek kalitede yeni nesil aküler
üretilecek. Üretimin yüzde 60’ını yurt
dışına ihraç edilmesi planlanıyor. Hem
üretimdeki teknoloji yoğunluğu hem de
oluşturduğu dış ticaret hacmi açısından
bu ve benzeri yatırımların çoğalmasını
arzu ediyoruz. Bunun için de yatırımcıyı
ve üreticiyi aktif şekilde desteklemeye
devam ediyoruz. İnci GS Yuasa da
sunulan bu imkanlardan faydalanan
bir şirket. Burası akü sektörünün ilk
Ar-Ge merkezine 10 yıldır ev sahipliği
yapıyor. Üniversiteler ve STK’larla işbirliği
içinde çalışarak yenilikçi fikirleri katma
değeri yüksek, rekabetçi ürünlere
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dönüştürüyor. Sanayici dostlarımızdan
beklentimiz, sunduğumuz teşvikleri
bu şekilde değerlendirip, üretime ve
istihdama odaklanmalarıdır. Ülkemizde
üretim yapan yerli ya da yabancı kim
olursa olsun, bizim için önemlidir ve
tüm imkanlardan eşit şekilde faydalanır.
Çünkü Türkiye’de üretim yapan herkes
bizim için yerlidir. Türkiye olarak
yönümüz; katma değerli üretim ve
nitelikli istihdamdır. Bu hedefe doğru
adımlar atmaya ve politikalar üretmeye
devam edeceğiz.”

OSAMU MURAO: DÜNYANIN
HİZMETİNDEYİZ

NEŞE GÖK: DÜNYA MARKASI OLMA
YOLUNDAYIZ

CİHAN ELBİRLİK: ENERJİ DEPOLAMA
SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNİ TAYİN
EDİYORUZ

Fabrika açılışında konuşan İnci Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök,
Türkiye ve Japonya’dan iki köklü şirketin
ortaklığının dördüncü yılı olduğunu
hatırlatarak, “Kökleri tarihe, dalları
geleceğe uzanan iki büyük şirketin
temsilcileri olarak karşınızdayız. Bizi
bugün el ele, omuz omuza karşınıza
getiren en önemli şeyin tecrübelerimiz
ve değerlerimiz olduğuna inanıyorum”
dedi.
Gök hizmete giren fabrikanın, iki ülke
arasındaki sürdürülebilir iş birliğinin
kanıtı olduğunu söyledi. Gök, “Biz
üretmeyi sevdik, Ege’de, Türkiye’de taş
üstüne taş koymanın değerini bildik.
Bu topraklardan kazanıp, bu topraklara
yatırım yapmayı görev edindik.
Bugün Manisa’da üretilen akülerimizi,
jantlarımızı dünyada 6 kıtada 100’den
fazla ülkeye ihraç etmenin gururunu
yaşıyoruz” diye konuştu.

GS Yuasa Başkanı Osamu Murao
da Türkiye’de yepyeni bir yatırımı
dünyanın hizmetine sunmaktan gurur
duyduklarını söyledi. “Dört yıldır Türk
ortağımız İnci Holding ile yakın ilişki
içinde ortak sinerjiyle çalışıyoruz” diyen
Murao, “GS Yuasa’nın ‘inovasyon ve
büyüme’ felsefesiyle tüm İnci GS Yuasa
çalışanlarının yeteneklerini yanımıza
alarak daha büyük başarılar elde
edeceğimize eminim” mesajı verdi.

Türk ve Japon konukları ağırlayan
İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü
Cihan Elbirlik, “Türkiye’nin köklü
kurumlarından İnci Holding ve asırlık
deneyimiyle Japon akü devi GS Yuasa
ortaklığındaki yeni yatırım çok şey
ifade ediyor. En önemlisi bugün açılışını
gerçekleştirdiğimiz, sektörümüzün en
teknolojik fabrikasıyla enerji depolama
sektörünün geleceğini tayin ediyoruz.
Sektörünün teknoloji lideri şirketimiz dün
olduğu gibi bugün de trendleri yakından
takip ederek, ülkemizi dünya liginde
temsil edecek” dedi.

Elbirlik sözlerine şöyle devam etti:
“Dünyanın enerji uzmanı unvanımıza
layık olmak için çok çalışıyor, ortaklığımız
sayesinde her gün kültürümüzü
geliştiriyor, yeni şeyler öğreniyor,
değerlerimizi katlayarak çoğaltıyor
ve birlikte büyüyoruz. Bugün İnci GS
Yuasa olarak ürettiğimiz akülerimizin
yüzde 60’ı dünyanın 80’den fazla
ülkesine ihraç ediyoruz. 120 milyon
TL’lik yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni
fabrikamızla yıllık 5 milyon olan akü
üretim kapasitemizi 7 milyona çıkardık.
Fabrikamız tam kapasite devreye
alındığında bölge istihdamına katkımız
yüzde 25 artacak. Yeni fabrikamızda
ileri teknoloji start/stop araç aküleri ile
otomotiv ana sanayi tedarikçileri için en
yüksek kalite standartlarında yeni nesil
aküler üretecek, sektörün geleceğine
ışık olacağız.”
Konuşmaların ardından Bakan Varank,
Türk ve Japon ortaklarla birlikte
bereketli kazançlar dileyerek kurdeleyi
kesti. İnci Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Neşe Gök ile GS Yuasa Başkanı
Osamu Murao dostluğu ve barışı
temsilen fabrikanın bahçesine zeytin
ağacı ve sakura dikti.

Fabrika açılışında konuşan İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Neşe Gök, Türkiye ve Japonya’dan iki köklü şirketin ortaklığının
dördüncü yılı olduğunu hatırlatarak, “Kökleri tarihe, dalları
geleceğe uzanan iki büyük şirketin temsilcileri olarak karşınızdayız.
Bizi bugün el ele, omuz omuza karşınıza getiren en önemli şeyin
tecrübelerimiz ve değerlerimiz olduğuna inanıyorum” dedi.
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TURKISH-JAPANESE
PARTNERSHIP’S
NEW PLANT IN THE
AEGEAN
İnci GS Yuasa, the joint venture of
İnci Holding and GS Yuasa, opened
up its third plant in Manisa, with
an investment of TRY 120 million,
in the fourth year of the firms’
partnership. Having achieved the
TRY 250 million investment target
set for the first 5 years of the
partnership, as early as the fourth
year, the enterprise increased its
indoors production area to 47,000
square meters, and its automotive
battery production capacity to 7
million pieces per year.
Established as a joint venture between
İnci Holding, an established name in the
automotive supply industry of Turkey,
and global car battery giant, Japanese
GS Yuasa, İnci GS Yuasa opened up its
new car battery plant. The Turkish and
Japanese partners opened the plant
with a ceremony attended by Mustafa
Varank, the Minister of Industry and
Technology, Ahmet Deniz, the Governor
of Manisa, Tunç Soyer, the Metropolitan
Mayor of İzmir, Akio Miyajima, Japan’s
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Ambassador to Turkey, and Hisao
Nishimaki, Japan’s Consul General in
İstanbul as well.

As the new plant becomes fully
operational, İnci GS Yuasa will see
its contribution to local employment
numbers rise by 25 percent. The
firm achieved the TRY 250 million
investment target set for the first 5 years
of the partnership, as early as the fourth
year.

The huge plant the foundations of which
were laid in September 2017, covering
an area of 98,000 square meters in
Manisa Organized Industrial Zone, with
an indoors space of 18,000 square
meters, was built with an investment
Attending the ceremony, Mustafa
of TRY 120 million. The investment
Varank, the Minister of Industry and
increased the indoors production
Technology, said that the third car
area of İnci GS Yuasa by 63 percent,
battery plant of İnci GS Yuasa is among
to 47,000 square meters, while its
the significant examples of Turkishautomotive battery production capacity
Japanese cooperation. Varank said
grew from 5 million per year to 7 million.
“Our friendship with Japan has a long
Having produced
history. And we
its 50 millionth
are reinforcing
The huge plant the foundations that friendship
car battery in its
of which were laid in with production,
corporate history
September 2017, covering investment and
of 34 years, İnci
an area of 98,000 square trade.” Varank had
GS Yuasa exports
meters in Manisa Organized the following to
approximately
Industrial Zone, with an say to describe
60 percent of
the batteries
indoors space of 18,000 square the significance
it produces in
meters, was built with an of the new
Turkey, to more
investment of TRY 120 million. plant opened
than 80 countries
through a Turkish
on 6 continents.
- Japanese
The new plant
cooperation
produces high-tech start/stop car
“Here high-tech car batteries and the
batteries and the next-gen batteries to
next-gen high quality batteries for
meet the highest quality standards for
primary automotive suppliers will be
primary automotive suppliers.
produced. 60 percent of its production
is intended to be exported abroad.
We really hope similar investments will
grow in numbers, given the technology
intensity in production, and the foreign
trade volume they foster. That is why
we continue to provide active support
to the investors and producers. İnci GS
Yuasa is among the firms which make
use of the opportunities provided. For
10 years now, this place has been home
to the first R&D center of the car battery
industry. Working in cooperation with the
universities and NGOs, it develops high
added-value and competitive products
out of innovative ideas. We expect our
industrialist friends to make good use of
the subsidies we offer, and to focus on
production and employment. Regardless
of the passport of the investor, the
producers in Turkey are important
for us, and they get equal access to
any facilities and support on offer.
For, anyone engaged in production in
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Turkey is a local in our eyes. At Turkey,
we are looking forward to value added
manufacturing and quality employment.
And we will be continuing to take steps
and develop policies towards that goal.”
NEŞE GÖK: WE ARE ON TRACK TO
BECOMING A GLOBAL BRAND
Speaking at the plant opening
ceremony, Neşe Gök, the Chairperson
of the Board of Directors of İnci Holding,
reminded that this was the fourth year
of the partnership between the two
well-established firms from Turkey and
Japan, and added “we are here as
representatives of two great firms the
roots of which extend through history,
while the branches reach out to the
future. I believe our experiences and
values are the most important assets
bringing us together before you.”
Gök said that the plant just opened was
proof of the sustainable cooperation
between the two countries. Gök added
“We are in love with production; and we
know the value of building things up in
the Aegean, in Turkey. We made it our
duty to earn our living on these lands,
and invest back into these lands. Today,
we are proudly exporting the batteries
and wheels we produce in Manisa, to
more than 100 countries on 6 continents
all around the globe.”
OSAMU MURAO: WE ARE AT THE
SERVICE OF THE WORLD
GS Yuasa’s President, Osamu Murao, in
his turn, noted their pride in launching
a brand new investment in Turkey, to
serve the wider world. Stating “for four
years now, we have been working
closely in significant synergy with our
Turkish partner, İnci Holding”, Murao
added “I am confident that, armed with
GS Yuasa’s ‘innovation and growth’
philosophy, all İnci GS Yuasa employees
will achieve ever greater successes
based on their talent.”
CİHAN ELBİRLİK: WE SHAPE
THE FUTURE FOR THE ENERGY
STORAGE INDUSTRY
Hosting the Turkish and Japanese
guests, İnci GS Yuasa’s Managing
Director, Cihan Elbirlik said “The new

investment by one of the established
enterprises of Turkey, İnci Holding,
and the Japanese car battery giant
boasting a century of experience, GS
Yuasa, means a lot. Perhaps the most
important point to note is that, through
the most advanced plant of our industry
we are opening today, we shape the
future for the energy storage industry.
Our firm, which is the technology
leader in the industry, will keep a close
eye on the trends as it has always did,
and will represent Turkey in the global
world of business.”

Following the speeches, Minister
Varank cut the ribbon wishing plentiful
earnings with Turkish and Japanese
partners. Neşe Gök, the Chairperson of
the Board of Directors of İnci Holding,
and GS Yuasa’s President, Osamu
Murao planted an olive tree and
sakura in the gardens of the factory, to
represent friendship and peace.
Having attended the opening of the
plant, Mustafa Varank, the Minister of
Industry and Technology, signed the
batteries coming out of the production
line.

Elbirlik continued his words:
“We work hard to be worthy of our title
‘the power expert of the world’, and
ever develop our culture, learn new
things, multiply our values, and grow
together through the partnership we
have. Today we export 60 percent
of the batteries we produce at İnci
GS Yuasa to more than 80 countries
all around the globe. The new plant
we built with an investment of TRY
120 million raised our car battery
production capacity from 5 million units
per year, to 7 million. Once the plant
reaches full capacity, our contribution
to employment in the region will
grow by 25 percent. Our new plant
will produce high-tech start/stop car
batteries and the next-gen batteries to
meet the highest quality standards for
primary automotive suppliers, guiding
the way for the sector’s future.”

Speaking at the plant opening
ceremony, Neşe Gök, the
Chairperson of the Board of
İnci Holding, reminded that
this was the fourth year of the
partnership between the two
well-established firms from
Turkey and Japan, and added
“We are here as representatives
of two great firms the roots of
which extend through history,
while the branches reach out
to the future. I believe our
experiences and values are the
most important assets bringing
us together before you.”
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GENÇKEN GEREKİRSE
ÜZERİNE PARA VEREREK
ZAHMET ÇEKİN
İnci GS Yuasa’nın İcra Kurulu Direktör Vekili Hirofumi Umetani’yi ve İnci GS Yuasa ile başlayan
Türkiye’ye yolculuk hikâyesini dinledik. Umetani’ye göre parlak gelecek oturup öylece bizi
bekleyen bir şey değil... Mutluluğumuz için onu gidip kendimiz bulmalıyız.

Sevgili Umetani, bize kendinizden
bahsedebilir misiniz?

IGYA’daki herkesle çalışmaktan dolayı
da her gün mutluluk duyuyorum.

1967 yılında Kobe’de doğdum ve
Kobe’de büyüdüm. Çocukluğumdan
beri geleneksel eski moda Japon
düşünme şeklini tercih etmedim; batının
ileri düşünce şeklini sevdim. Farklı
yaklaşımları ve başkalarından farklı
düşünmeyi sevdim.

Her zaman söylediğim gibi, bana göre
parlak bir gelecek oturup öylece bizi
bekleyen bir şey değil. Kendimiz ve
ailemizin mutluluğu için onu gidip
kendimiz bulmalıyız.

Ortaokul ve lise yılarında, kauçuk topla
oynanan bir tenis türü olan yumuşak
tenise bayılıyordum. Sadece Asya
Bölgesi’nde oynanan bu tenis dalında
takımın kaptanıydım ve takımımız Kobe
şehrinde şampiyonluk kazandı. Liderliği
o zamanlar öğrendiğimi düşünüyorum.
Üniversitede pek çalışmadım. Hiç de
iyi bir öğrenci modeli değildim. Diğer
yandan kendimi yarı zamanlı bir işe
verdim ve “verimlilik”, “konsantrasyon”,
“yönetim” ile “eğlenmek” gibi kavramları
öğrendim.
Yuasa’ya 1991 yılında katıldım ve
Kurşun-Asitli aküler alanında şu ana
kadar tek bir firmada çalıştım. Çalışma
arkadaşlarımın gözünde “güçlü liderlik”,
“ödün vermeme”, “sonuç odaklılık” ve
“bilinen Japon imajından farklı olma” gibi
kavramlarla eş tutulduğumdan eminim.
Bunun arkasında, GS Yuasa Japonya’nın
bir temsilcisi olarak onur duyarak
büyük bir sorumluluk üstlenmiş olmam
yatmaktadır. Elimizden gelenin en iyisi
yaparak IGYA’yı geliştirmeliyiz.
Ekim 2015’te faaliyete başlayan IGYA, üç
yıl yedi ayı geride bıraktı ve ekipmanlara
büyük yatırımlar yaptı, yeni bir tesis
kurdu ve satışlarımız da iyi gidiyor.
Tüm bunların çalışanlarımızın çabaları
sonucunda olduğuna inanıyorum ve
onları gerçekten takdir ediyorum. Ayrıca,
10 İGYAMAG

Hepimiz bir olup, yüksek bir
motivasyonla elimizden gelenin en iyisini
yapalım ve “en güvenilir şirket” olalım.
Daha önce hangi ülkelerde çalıştınız?

bana çok nazik yaklaşmaları sonucu
Türkiye’ye kısa sürede alışmam mümkün
oldu.
Türkler ve Japonlar arasındaki
benzer özelliklerin “çok çalışmak”
ve “başkalarına nazik davranmak”
olduğunu düşünüyorum. “Aileye çok
değer vermek” de benzer özelliklerden
biridir.
Aileniz Japonya’da mı? Onlar
Türkiye’yi ziyaret ettiler mi?
Manisa ve İzmir’de zamanınızı nasıl
geçiriyorsunuz?

1996 ve 2000 yılları arasında Yuasa ve
EXIDE in Reading, Pensilvanya, ABD’nın
Eşim ve kızım Japonya’da yaşıyor.
bir ortak girişimi olan Yuasa Exide
Şimdiden Türkiye’yi üç kez ziyaret ettiler.
Araştırma ve Geliştirme Merkezinde
Türkiye’nin çok güzel bir yer olduğunu
müdür, 2008
söylediler ve
ve 2013 yılları
Türkler ve Japonlar arasındaki burayı gerçekten
arasında
benzer özelliklerin “çok sevdiler.
Guangdong
Artık alışveriş
Yuasa’da başkan
çalışmak” ve “başkalarına merkezlerine ya
yardımcısı ve
nazik davranmak” olduğunu da farklı herhangi
başmühendis
düşünüyorum. “Aileye çok bir yere gitmek
olarak çalıştım. Bu
değer vermek” de benzer için İzmir raylı
deneyimlerden
özelliklerden biridir. ulaşım sistemi
edindiğim
IZBAN’ı ve
üzere, Japon
taksileri kendileri
yaklaşımının,
kullanabiliyorlar.
Amerikan yaklaşımının ve Çin
Hafta sonları neler yapıyorsunuz?
yaklaşımının iyi taraflarını sunmaya
çalışıyorum.
Arkadaşlarımla Kuşadası’nda golf
oynuyorum, Alsancak’ta dolaşıp alışveriş
Türkiye’ye alışmanız ne kadar zaman
yapıyorum. Diğer bir deyişle, istediğim
aldı? Türk ve Japon kültürleri arasında
şeyleri yapıyorum.
benzerlikler olduğunu düşünüyor
musunuz?
Türkiye’de en sevdiğiniz yer neresi?
Bu iyi bir soru. Benim için tamamen farklı
İzmir’e bayılıyorum. Burası kentsel bir
bir ortam olduğundan buna alışmam
yerleşim yeri ve benim şehrim Kobe’ye
üç ayımı aldı. Bu zaman içinde sanki
benziyor. Burası bir liman kenti ve
her gün hız treninde gidiyormuşum gibi
hemen yakınlarında dağlar yükseliyor.
hissettim.
Ayrıca geniş doğasıyla Manisa da harika
bir yer.
Türk halkına teşekkür borçluyum,
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seviyorum. Saatler, Havai gömlekleri
ve Ray-Ban güneş gözlükleri gibi klasik
ürünler de ilgimi çekiyor.

En beğendiğiniz Türk yemeği hangisi?
Tavuk ve et şiş kebaplarını seviyorum.
Türk birasını da çok seviyorum.
Yoğun iş temponuz arasında kendinize
boş zaman ayırabiliyor musunuz?
Hobileriniz ve özel ilgi alanlarınız var mı?
Temel olarak eve döndüğümde iş
havasından çıkıyorum ve hafta sonlarının
keyfini çıkartıyorum. Golf oynamayı
seviyorum. Ayrıca film seyretmeyi de
çok seviyorum. Özellikle 007 serileri,
Görevimiz Tehlike, Yıldız Savaşları
gibi aksiyon ve bilim kurgu filmlerini
seviyorum. Genellikle tiyatroya gidiyorum
ve büyük ekrandan seyrediyorum ve
sonra mavi ışın diskleri alıp kendi ev
tiyatromda bunların keyfini çıkartıyorum.
Ayrıca Baba ve Rocky gibi en
sevdiğim klasik filmleri de pek çok kez
seyrediyorum. Rock’n Roll müziğini de
tıpkı çocuklar gibi yüksek sesle dinlemeyi

WHEN YOU ARE
YOUNG, WHY DON’T
YOU GET HARDSHIPS
EVEN THOUGH
BUYING
We listened Inci GS Yuasa Deputy
Managing Director Hirofumi
Umetani and his trip to Turkey, which
started with Inci GS Yuasa. He states
that a bright future is not something
that is waiting for us. For happiness,
We should go and get our happines
ourselves.
Dear Mr. Umetani, can you please tell
us about yourself?
I was born in Kobe in 1967 and grew
up in Kobe. Since I was a child, I did not
prefer Japanese traditional old-fashioned
thinking, I liked advanced Western
thinking. I liked different approaches and
way of thinking from others.
12 İGYAMAG

Sektörümüz hakkında da bir soru
sormak isteriz. Global trendlerin ve
gelişmelerin otomotiv sektörü üzerinde
önemli etkileri var. Nesnelerin interneti,
dijitalleşme, akıllı ulaşım sistemleri ve
elektrikli araçlar gibi pek çok gelişme
otomotiv sanayisinin geleceğini
yeniden çizecek. Otomotiv sektörünün
2019 ve sonrasında nasıl değişim
göstereceğini düşünüyorsunuz?
Her şeyden önce takip eden yorumların
kişisel fikirler olduğunu belirtmeliyim.
Bildiğiniz gibi OE müşterileriyle iş
yapıyoruz ve onlarla yakın bir ilişkimiz
var. Başlangıç ve bitiş oranlarının 2019
ve sonrasında artacağı aşikâr. AGM’nin
EFB’ye kayma yönünde bir görüntüsü
var ancak benim fikrime göre hala talep
bulunuyor. Süreç içerisinde kurşun asitli
aküler açısından daha uzun yaşam ömrü
ve daha üstün elektrik performansı daha
fazla teşvik edilecek. IGYA olarak OE
müşterileriyle ilişkileri yakınlaştırmamız
ve taleplerine ve OE trendlerine
zamanında yanıt vermemiz ve sadece
Japonya’nın GS Yuasa teknolojisine
dayalı olmadan IGYA teknik ekibiyle yeni
ürünler geliştirmemiz de bizim için önemli
olacaktır. Bu aynı zamanda bir ürün olarak
AFM’ye güç kazandırmaktadır.

Diğer yandan EV’lerin sayısının ve
özellikle Li-iyon akülerin sayısının artacağı
da aşikâr; ancak altyapının geliştirilmesi
zaman alacak. Önce hibritler ve fişe takılı
hibritler artacak ve bu nedenle kurşun
asitli aküler dışındaki aküler için GS Yuasa
teknolojisinden tam destek sağlamayı
isteyeceğim.
Son olarak kariyer yollarında
başarılı olmaları için genç çalışma
arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz var mı?
Genç insanların odaklanıp üzerinde çok
çalışacakları bir konuları olmasının çok
önemli ve güzel olduğunu düşünüyorum.
Japonya’da şöyle bir deyiş vardır:
“Gençken gerekirse üzerine para vererek
zahmet çekin!”
Gençlere işlerinde veya özel hayatlarında
zorluklar varsa, pes etmemelerini ve
olumlu düşünerek ellerinden gelenin en
iyisini yapmalarını öneriyorum. Bu şekilde
davranarak daha fazla motive olabilirler.
Zira, yüksek motivasyon bence en önemli
şeydir. Kendimin de bu pozisyona yüksek
motivasyonum sayesinde geldiğime
inanıyorum.
Ayrıca onlara şunu da söylemek
isterim; genç olmak güzel bir şey, hatta
mükemmel. Genç olmak demek bir sürü
imkana sahip olmak demektir.
Benim de kalbim genç. Ho-Ho-Ho

When I was junior high and high school
student, I was crazy about Soft Tennis
(Asian region only). I was captain of the
team and our team got champion in
Kobe city. I think that I learned leadership
from that time. When I was university
student, I did not study hard. I was not
good model student at all. On the other
hand, I focused on part time job and
learned “efficiency”, “concentration”,
“management” and “have fun”.

going well. I believe that all this is a result
of the efforts of our employees and I
really appreciate them. I am also happy
to be able to work with everyone of IGYA
every day.

In 1991 I joined Yuasa and till now I work
for one company regarding Lead-Acid
battery. I think that my Turkish workmates
image of me is surely “strong leadership”,
“no compromise”, “results-oriented”
and “different from ordinary Japanese
image”. Behind that, now I have a large
responsibility as a representative of GS
Yuasa Japan with my honor. We need to
do our best and improve IGYA.

Everyone with high motivation, do our
best together and let’s become a “most
reliable company”.

IGYA, started in October 2015, has
undergone three years and nine months,
has huge invested in equipment,
constructed a new plant, and our sales

As I always say, it will be repeated, but I
will say it again. I think that “A bright future
is not something that is waiting for us. For
you and your family’s happiness, I believe
that “We must go get it ourselves.”

Which countries have you worked
before?
From 1996 to 2000, I worked as manager
of Yuasa Exide R&D center which was a
joint venture between Yuasa and EXIDE
in Reading, Pennsylvania, USA. I also
worked in China as vice president and
chief engineer at Guangdong Yuasa from
2008 to 2013. From these experiences,
I am trying to introduce good parts
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of Japanese way, American way and
Chinese one.
How long did it take for you to get
used to Turkey? Do you think there
are similarities between Turkish and
Japanese cultures?
That’s a good question. As it was a
completely different environment, it took
me three months to get used to it. During
this time, I felt like I was riding a roller
coaster every day.
Thank you for Turkish people, they were
very kind to me which makes me to get
used to Turkey in a short time.
I think that similar characteristics between
Turkish and Japanese are “working
hard” and “being kind to others”. Also,
“cherishing the family very much” is the
one of the similarities.
Is your family in Japan? Have they
visited Turkey? How do you spend your
time in Manisa and İzmir?
My wife and daughter lives in Japan. They
have already visited Turkey three times.
They said that Turkey is very beautiful
place and they really like it. Now they
can use IZBAN (Urban rail transit system
in İzmir) and taxis themselves to go to
shopping malls or wherever they want to
go.
What do you do on weekends?
Play golf with my friends at Kuşadası,
hanging out in Alsancak and shopping. In
other words, I am doing what I want to do.
Where is your favorite place inTurkey?
I love Izmir. It’s urban, and it’s similar
to my city Kobe. It is a port town and
has mountains near. Also Manisa is a
wonderful place with full of nature.
What is your favorite Turkish food?
I like chicken and beef sis kebabs. I also
love Turkish beer a lot.
Are you able to spare some time for
yourself in this busy work tempo? Do
you have any hobbies and special
interests?
Basically, when I return to home, switch
off work mode and enjoy weekends.
I like playing golf. I also love watching
movies. I especially like action and
science fiction movies, such as 007

series, Mission Impossible, Star wars, etc.
Usually, I go to theater and watch with big
screen and then buy blue-ray discs and
enjoy it at my home theater. In addition,
I watch my favorite old classic films such
as Godfather and Rocky many times. I
also like to listen to Rock’n Roll music
with loud sound as just like kids. Also I
am interested in vintage goods such as
watches, Hawaiian shirts and Ray-Ban
sunglasses.
We would also like to ask a question
about our sector. Global trends
and developments have important
implications for the automotive sector.
Many developments such as internet
of objects, digitalization, intelligent
transportation systems and electric
vehicles will re-draw the future of the
automotive industry. How do you think
the automotive sector will change in
2019 and beyond?
First of all, I should mention that below
comments are personal opinions. As
you know we have business with OE
customers and have a close relationship
with them. It is obvious that the proportion
of start and stop will increase in 2019 and
after. And AGM has an image of shift to
EFB, but I think there is still demand. As a
matter of course, with regard to Lead-Acid
battery, longer life and higher electrical
performance will be promoted more and
more. It is important for us as IGYA to
make the relationship with OE customers
closer and to respond in a timely for their
demands and trends of OE, not relying
only on Japan’s GS Yuasa technology,
but developing new products by IGYA
technical team. This also gives strength to
the AFM as a product.
On the other hand, it is obvious that the
number of EVs, mainly Li-ion batteries, will
increase, but it will take time to develop
the infrastructure, hybrids and plug-in

Hirofumi Umetani, Nisan 2019’a kadar
başkanlığını yürüttüğü Japonya İzmir
Kültürler Arası Dostluk Derneği’yle sık
sık bir araya geliyor.
Hirofumi Umetani often meets with İzmir
Japanese Association which he chaired
until April 2019.

hybrids will increase first, so for batteries
other than Lead-Acid battery, I would
like to get full support from GS Yuasa’s
technology.
Finally, do you have any
recommendation for our young
colleagues to be successful on their
career path?
I think that if young people who have
something to focus on and work on it very
hard, that is very important and beautiful.
In Japan, there is a proverb saying,
“When you are young, why don’t you get
hardships even though buying.”
If my young colleagues have difficulties
with their job or life, I recommend them
to not give it up and do their best with
positive thinking which will make them
more motivated. High motivation is the
most important thing which helped me to
be in this position.
I can also tell them; it’s good to be young,
that’s excellent. Being young has full of
possibilities.
I am also young at heart. Ho-Ho-Ho
Best regards,

I think that similar
characteristics between Turkish
and Japanese are “working
hard” and “being kind to
others”. Also, “cherishing
the family very much” is
the one of the similarities.
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SEKTÖRÜNÜN
TEKNOLOJİ LİDERİ

34 YAŞINDA
Akü sektörünün lider firmalarından İnci GS Yuasa, Japon akü devi GS
Yuasa ile ortaklığının 4’üncü, kuruluşunun 34’üncü yıldönümünü İzmir’de
düzenlenen törenle kutladı. İnci GS Yuasa ailesinin bir araya geldiği
törende 10, 20 ve 30 yıllık çalışanlara kıdem ödülleri verildi.
Yeni yaşında 50 milyonuncu aküsünü
banttan indirmenin gururunu yaşayan
akü sektörünün lider markalarından
İnci GS Yuasa, GS Yuasa ile ortaklığının
4’üncü, kuruluşunun 34’üncü yılını
İzmir’de çalışanları ve ortaklarıyla kutladı.
İnci GS Yuasa ailesinin buluştuğu
gecede İnci Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Neşe Gök, İnci GS Yuasa İcra
Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik ve İnci GS
Yuasa İcra Kurulu Direktör Vekili Hirofumi
Umetani çalışanlara seslendi.
ELBİRLİK: SÜRDÜRÜLEBİLİR, GÜÇLÜ
İŞ BİRLİĞİ
İnci GS Yuasa’nın 34’üncü yılında,
deneyim ve teknolojiyi birleştirerek
yol aldığını belirten İnci GS Yuasa İcra
Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, enerji
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sektörünün büyük bir hızla dönüştüğünü
söyledi. İnci GS Yuasa’nın İzmir’de,
Türkiye’de ve dünyada sektörüne
öncülük eden şirketlerden biri olduğunu
vurgulayan Elbirlik şöyle konuştu:
“Sektörünün global devlerinden
Japon ortağımız GS Yuasa’nın asırlık
bilgi, birikim ve tecrübesinden de
yararlanarak Türkiye’de sektörün
teknoloji ve hizmet lideri olarak başarıları
çoğaltmaya devam ediyoruz.”
UMETANİ: LİDERLİK BİZİM İŞİMİZ
İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktör
Vekili Hirofumi Umetani, “Ortaklığımızın
3’üncü yılında 50 milyonuncu akümüzü
üretim bandından indirdik. 50’nci yılımız
için belirlediğimiz hedef, 150 milyon
akü üretmek. Bu noktada en büyük

güvencemiz ve desteğimiz 2019 yılında
hizmete alacağımız 3’üncü fabrikamız
olacak. Güçlü ortaklığımız sayesinde
yatırımlarımızla büyümeye devam
ediyoruz. Dünyanın lider kuruluşlarından
olmanın verdiği sorumlulukla daha
çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz
ve dünyanın enerji depolama lideri
pozisyonumuzu pekiştireceğiz. Her
zaman söylediğim gibi bence parlak
gelecek bizi bekleyen bir şey değil.
Benim inancıma göre onu gidip biz
almalıyız” dedi.
GÖK: 67 YILDIR TÜRKİYE İÇİN
ÜRETİYORUZ
İnci GS Yuasa’nın ortaklığının 4’üncü,
kuruluşunun 34’üncü yaşını kutlayarak
sözlerine başlayan İnci Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök,
“Bugün İnci Holding olarak yeni
açılacak olan akü tesisimiz ile birlikte 8
üretim tesisimizde toplam üretimimizin
yüzde 65’ini 100’den fazla ülkeye ihraç
eden bir konuma geldiysek bunda
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her bir çalışanımızın emeği büyük!
Bölgemizden tüm dünyaya ihracat
yapan, ürünleri tüm dünyayı dolaşan
bir şirket olarak hem Ege’nin hem de
ülkemizin gelişimi için çalışıyoruz. Daha
çok üretip daha çok katkı sağlayacağız.
Bu doğrultuda şirket vizyonumuzu da
‘Geleceğin iş alanlarında, uluslararası

yatırımlarla, şirket değerini katlayarak
yeni nesillere aktarıyoruz’ olarak
yeniledik” dedi.

TECH-LEADER OF
THE INDUSTRY IS
NOW 34

“Making use of a century of knowledge
and experience our Japanese partner
GS Yuasa, which ranks among the
global giants of the sector, we intend
to achieve further successes as the
technology and services leader of the
industry in Turkey.”

İnci GS Yuasa, one of the leading
names in the car battery sector,
celebrated the 4th year of its
partnership with Japanese car
battery giant GS Yuasa, and
the 34th anniversary of its
incorporation, with a ceremony
held in İzmir. The event bringing
the İnci GS Yuasa family together
saw employees who completed
their 10th, 20th and 30th years
with the firm receive seniority
awards.
Proud to produce its 50 millionth
car battery this year, İnci GS Yuasa,
one of the leading names in the car
battery industry, celebrated the 4th
anniversary of its partnership with
GS Yuasa, and the 34th anniversary
of its incorporation, in İzmir, with its
employees and partners.
Bringing the İnci GS Yuasa family
together, Neşe Gök, Chairperson of
the Board of Directors of İnci Holding,
Cihan Elbirlik, the Managing Director of
İnci GS Yuasa, and Hirofumi Umetani,
the Deputy Managing Director of İnci
GS Yuasa, addressed the employees.

Törende, İnci Holding ve GS Yuasa
iştiraki İnci GS Yuasa’da 10, 20 ve 30
yılını dolduran çalışanlara kıdem ödülleri
verildi. İnci GS Yuasa ailesi 34’üncü yaş
günü pastasını hep birlikte kesti.

UMETANI: LEADERSHIP IS WHAT
WE DO
Hirofumi Umetani, the Deputy Managing
Director of İnci GS Yuasa said “in the 3rd
year of our partnership, we completed
the production of the 50 millionth car
battery. Our goal for our 50th year is to
produce 150 million car batteries. The
3rd plant we will be opening in year 2019
will provide us the security and support
we need in this context. Thanks to our
strong partnership, we continue to grow
with our investments. We will be sharing
ever more, producing ever more with the
responsibility that befalls on one of the
leading enterprises worldwide, and we
will certainly reinforce our position as the
energy storage leader of the world. As I
have always said, I think a bright future is
not an absolute destiny. I am convinced
that we should reach out for it.”
GÖK: WE HAVE BEEN PRODUCING
FOR TURKEY, FOR 67 YEARS NOW

Neşe Gök: “Bugün İnci Holding
olarak yeni açılacak olan akü
tesisimiz ile birlikte 8 üretim
tesisimizde toplam üretimimizin
yüzde 65’ini 100’den fazla
ülkeye ihraç eden bir konuma
geldiysek bunda her bir
çalışanımızın emeği büyük!

her words by celebrating the third year
of the partnership and the 34th year
of İnci GS Yuasa’s establishment said,
“Today, as İnci Holding, we are able to
export to more than 100 countries, 65
percent of our overall production at
8 manufacturing plants, including the
one we will be opening. And certainly
each and every one of our employees
played a huge part in this! As a firm that
engages in exports from our region to
the whole world, with products reaching
out to every corner of the world, we are
working hard for the development of the
Aegean region as well as our country.
We will produce and contribute even
more. For this purpose, we redefined
our corporate vision as ‘We multiply
and pass on to future generations the
company’s value through international
investments in the business of the
future’”.
The ceremony saw the employees
who completed 10, 20, and 30 years
of tenure with İnci GS Yuasa, the joint
venture between İnci Holding and GS
Yuasa, receive awards for all those
years. Then, the whole İnci GS Yuasa
family cut the birthday cake for its 34th
year.

Neşe Gök, the Chairperson of the Board
of Directors of İnci Holding, who started

ELBİRLİK: SUSTAINABILITY, ROBUST
COOPERATION
Noting how İnci GS Yuasa proceeds
on its 34th year, with a combination
of experience and technology, Cihan
Elbirlik, the Managing Director of İnci
GS Yuasa, said that the energy sector
is undergoing a rapid transformation.
Underlining the fact that İnci GS Yuasa
is among the companies leading the
business in İzmir, Turkey, and the wider
world, Elbirlik added:
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50
MİLYON

ARACIN KALBİNDE
Akü sektörünün teknoloji lideri olan İnci GS Yuasa’nın üretimi 50 milyon
adete ulaştı. Firmanın 50 milyonuncu otomotiv aküsü, Manisa Organize
Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen törenle üretim bandından indirildi.
Dünyanın enerji uzmanı olarak, bugünün ve geleceğin enerji depolama
teknolojilerinin geliştirilmesinde aktif rol oynadıklarını vurgulayan İnci
GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “34 yılda 50 milyon akü
üreterek, 50 milyon aracın kalbine girdik. Hedefimiz 50 yılda 150 milyon
aküye ulaşmak” dedi.
Bugün 6 kıtada 80’in üzerinde ülkeye
en gelişmiş akü çözümlerini sunan İnci
GS Yuasa, akü üretiminde 50 milyon
adede ulaştı. Firmanın 50 milyonuncu
otomotiv aküsü, Manisa Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki fabrikasında gerçekleşen
törenle üretim bandından indirildi.
CİHAN ELBİRLİK: 50 YILDA 50
MİLYON ARACIN KALBİNE GİRDİK
İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü
Cihan Elbirlik, “Enerji sektörü büyük
bir dönüşümün eşiğinde. Dünya
nüfusunun 2050’ye kadar 2 milyar daha
artması ve global enerji ihtiyacının da
yaklaşık iki katına çıkması bekleniyor.
Bu perspektiften bakınca, enerjiyi
depolayabilmek sürdürülebilir iş
modellerinin temel eşiği oldu diyebiliriz.

Elbirlik: “34 yılda 50 milyon
akü üreterek, 50 milyon
aracın kalbine girdik.
Hedefimiz 50 yılda 150
milyon aküye ulaşmak.”
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Biz de 34 yıllık tecrübemizden ve
bilgi birikimimizden aldığımız güçle,
teknolojiyi yakından takip ediyor,
dünyadaki trendleri izliyoruz. Dört yıl
önce imza attığımız ortaklığımızla daha
şimdiden birçok başarıya imza attık.
Japon ortağımız global akü üreticisi
GS Yuasa’nın asırlık bilgi, birikim

ve tecrübesini de yanımıza alarak
Türkiye’de sektörün teknoloji ve hizmet
lideri olarak yolumuza devam ediyoruz.
Bugün de 50 milyonuncu akümüzü
üretim bandından indirmenin gururunu
yaşıyoruz. Tüm dünyaya ihracat yapan,
ürünleriyle dünyayı dolaşan bir şirket
olarak hem ülkemizin hem de Ege’nin
gelişimi için çalışıyoruz. Dünyanın enerji
uzmanı olarak, bugünün ve geleceğin
enerji depolama teknolojilerinin
geliştirilmesinde aktif rol oynamaya
devam ediyoruz. 34 yılda 50 milyon
akü üreterek, 50 milyon aracın kalbine
girdik. Hedefimiz 50 yılda 150 milyon
aküye ulaşmak” dedi.
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FURUKAWA: TÜRKİYE İÇİN DEĞER
ÜRETİYORUZ
Ortaklığa imza attıkları 2015 yılından
beri her zaman mükemmel bir işbirliği
içerisinde olduklarını vurgulayan GS
Yuasa Başkan Yardımcısı Akio Furukawa,
“İnci Holding ile gerçekleştirdiğimiz

ortaklık süresince yeni ürünler
geliştirmek, üretim verimliliğimiz ve
kalitemizi geliştirmek için çok çalıştık.
Tüm başarılarımızda olduğu gibi bugün
de 50 milyonuncu akünün üretim
bandından inmesinde İnci GS Yuasa’nın
başarısına katkıda bulunan İnci Holding
ve İnci GS Yuasa çalışanlarına desteği

için sizlerin huzurunda teşekkürlerimi
sunmak isterim. 100’er yıllık tarihleriyle
birleşen Japon Akü ve Yuasa
şirketlerinden bize miras kalan 200
yıllık bilgi birikimimizi Türkiye’deki
müşterilerimizin ihtiyacını karşılamak
için İnci GS Yuasa’ya aktarmaya devam
edeceğiz” dedi.

knowledge accumulated through 34
years, we are keeping a close eye on
technology as well as the global trends.
With the partnership deal we stroke
three years ago, we already achieving
great successes. Making use of a century
of knowledge and experience our
Japanese partner global battery producer
GS Yuasa, we proceed on our track
towards success as the technology and
services leader of the industry in Turkey.
And today, we are proud of taking the
50 millionth product off the production
line. As a firm that engages in exports to
the whole world, with products reaching
out to the wider world, we are working
hard for the development of the Aegean
region as well as our country. As the
energy expert of the world, we continue
to play an active part in the development
of the power storage technologies of
today and the future. We found our way
into the heart of 50 million vehicles, with
50 million batteries we have produced
through 34 years. Our goal is to reach to
the 150 million car batteries figure by our
50th year.”

FURUKAWA: WE ARE GENERATING
VALUE FOR TURKEY

AT THE HEART OF 50
MILLION VEHICLES
The tech-leader of the car battery
industry, İnci GS Yuasa produced
its 50 millionth product. The 50
millionth car battery produced
by the firm was taken off the
production line with a ceremony
held at the Industrial Zone of
Manisa. Underlining the active part
they take in the development of the
power storage technologies of today
and the future, as the energy expert
of the world, Cihan Elbirlik, İnci GS
Yuasa’s Managing Director said “by
producing 50 million car batteries
in 34 years, we took our place at
the heart of 50 million vehicles. Our
goal is to reach to the 150 million car
batteries figure by our 50th year.”
Offering most advanced car battery
solutions to more than 80 countries on 6
continents, İnci GS Yuasa now produced
the 50 millionth battery of the enterprise.
The 50 millionth car battery produced by
the firm was taken off the production line
with a ceremony held at the plant in the
Organized Industrial Zone of Manisa.
CİHAN ELBİRLİK: IN 50 YEARS, WE
FOUND OUR WAY INTO THE HEART
OF 50 MILLION VEHICLES
Cihan Elbirlik, İnci GS Yuasa’s Managing
Director said “the energy sector is on
the brink of a huge transformation. The
global population is expected to grow
by 2 billion before the year 2050, with
the global energy need doubling in the
meantime. Based on this perspective,
we can place energy storage at the
foundation of any sustainable business
model. Armed with the experience and

Underlining the perfect cooperation
they had since 2015, the year in which
the partnership deal was signed, Akio
Furukawa, the Vice President of GS
Yuasa said “through the partnership we
had with İnci Holding, we worked a lot
to develop new products, improve our
productivity, and to increase our quality
levels. Today, as the 50 millionth battery
is coming out of the production line, I
wish to extend my gratitude before all
of you, to the employees of İnci Holding
and İnci GS Yuasa, for their contributions
in all achievements of İnci GS Yuasa. We
will continue to channel our effectively
200 hundred years of experience, which
combines a century of history of both
Japanese Battery and Yuasa culminating
in the merger, to İnci GS Yuasa, to meet
the needs of our customers in Turkey.”
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İNCİ AKÜ AUTOMECHANIKA İSTANBUL’DA
ÜSTÜN PERFORMANSLI YENİ ÜRÜNÜ MAXIM A’YI TANITTI

İNCİ AKÜ ŞİMDİ JAPON TEKNOLOJİSİYLE
ÇOK DAHA ENERJİK ÇOK DAHA GÜÇLÜ
Türkiye ve Avrupa’nın en prestijli otomotiv endüstrisi fuarlarından biri olan Automechanika İstanbul, 4-7 Nisan
tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Dünyada 50 milyon aracın kalbinde yer alan
İnci Akü, konvansiyonel ürün gamında üstün performanslı yeni ürünü Maxim A’yı ve yenilenen ürün serilerini ilk
kez Automechanika İstanbul fuarında lanse ederek sektörün hizmetine sundu.
Otomotiv ve otomotiv tedarik sanayi
sektörünü her yıl bir araya getiren
Automechanika İstanbul Fuarı, 4-7
Nisan tarihleri arasında İstanbul TÜYAP
Fuar Merkezi’nde sektörün önde gelen
firmalarının katılımı ile açıldı. İnci GS
Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, fuarda
konvansiyonel ürün gamında üstün
performanslı, iki kat daha uzun ömürlü
ve yüzde 20 daha fazla marş basma
gücüne sahip yeni ürünü
Maxim A’yı pazardaki
potansiyel
müşterileri ve
sektörün
ileri

gelenleri ile buluşturdu. Start/Stop ve
konvansiyonel araç aküleri olmak üzere
her iki ürün ailesini de yenileyen İnci
Akü, fuara özel hazırladığı standında,
teknoloji liderliğini, üretim uzmanlığını ve
yenilikçi yaklaşımını yansıtan ürünlerini
yeni imajıyla Automechanika İstanbul’da
sergiledi.
ÜÇ YILDA 40 MİLYON TL’LİK AR-GE
YATIRIMI
İnci GS Yuasa olarak her yıl
cirosunun yaklaşık yüzde 2’sini
Ar-Ge çalışmalarına ayırdıklarını
ve geçtiğimiz üç yılda yaklaşık
40 milyon TL’lik Ar-Ge yatırımı
yaptıklarını belirten İnci GS Yuasa
İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik,
“Sektörümüzün teknoloji lideri
olarak Ar-Ge yatırımlarımıza
hız kesmeden devam
ediyoruz. Ortaklığımızın
dördüncü yılında
gerçekleştirmeyi
hedeflediğimiz 250
milyon TL’lik yatırımın
yüzde 50’sini
teknoloji yatırımı için
kullanıyoruz” dedi.
Elbirlik sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Japon ortaklığın
gücüyle, yeni açılacak
fabrikalarımız, son
teknolojimiz ve ilk
günkü enerjimizle
dünyanın dört
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bir yanındaki milyonlarca araca enerji
veren İnci Akü’nün yeni ürün serisini
bugün sizlere sunmaktan gurur
duyuyorum. İleri teknolojiyle üreten, bu
teknolojiyi transfer eden ve dünyadaki
enerji depolama sorununa çözüm
odaklı projeler geliştiren bir yaklaşımla
sektörümüzün en güvenilir üreticisi
olmayı hedefleyerek çıktığımız bu yolda
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın ilk
meyvesi olan yeni İnci Akü serisini ve
yepyeni ürünümüz Maxim A’yı satışa
sunuyoruz. Daha güçlü performansları
ve daha enerjik tasarımlarıyla yeni
ürünlerimiz raflarda yerini alacak.”
ALTI KITADA 80’İN ÜZERİNDE
ÜLKEYE İHRACAT
“Kuruluşumuzun 34’üncü yılında hala ilk
günkü heyecan ve hevesle ‘Dünyanın
Enerji Uzmanı’ unvanımıza layık olmak
için çalışıyoruz” diyen Elbirlik, şunları
söyledi:
“Altı kıtada 80’in üzerinde ülkeye ihracat
yapan, 50 milyon aracın kalbinde yer
alan bir şirket olarak hem geleceğin
araç teknolojilerine hem de günümüzün
çok hızlı gelişen ihtiyaçlarına çözüm
üretiyoruz. Başka Türkiye olmak üzere
tüm dünyanın enerji depolamadaki
öncelikli adresi olmaya devam
edeceğiz.”

Elbirlik: “Sektörümüzün
teknoloji lideri olarak ArGe yatırımlarımıza hız
kesmeden devam ediyoruz.
Ortaklığımızın dördüncü yılında
gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz
250 milyon TL’lik yatırımın
yüzde 50’sini teknoloji
yatırımı için kullanıyoruz.”
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İNCİ AKÜ INTRODUCED ITS NEW HIGHPERFORMANCE PRODUCT MAXIM A AT
AUTOMECHANIKA İSTANBUL

İNCİ AKÜ NOW
HAS MORE POWER,
MORE ENERGY
WITH JAPANESE
TECHNOLOGY
One of the most prestigious
automotive trade shows of
Turkey and the wider Europe,
Automechanika İstanbul took start at
İstanbul TÜYAP Fair and Convention
Center, to last between the 4th
and 7th of April. İnci Akü, who has
its batteries in 50 million vehicles
worldwide, has now launced its new
high-performance product in the
conventional products category,
Maxim A, as well as its refreshed
product series, for the first time at
Automechanika İstanbul, for the
service of the industry.
Bringing the automotive and supply
industries together, this year’s
Automechanika İstanbul Trade Show
covering 4-7 April, was opened at
İstanbul TÜYAP Trade Show Center with
the participation of leading firms of the
industry. İnci Akü, the leading brand
of İnci GS Yuasa, presented Maxim
A, its new high-performance product
offering twice the product life and 20
percent higher starting power in the

conventional product range, to potential
customers in the market, as well as
the leading names of the industry.
Having refreshed both product families,
serving Start/Stop and conventional
vehicles, İnci Akü, exhibited at its special
booth based on its new image, the
products reflecting its leadership in
technology, expertise in production, and
innovative attitude, on the occasion of
Automechanika İstanbul.
TRY 40 MILLION OF R&D
INVESTMENTS IN THREE YEARS
Noting that İnci GS Yuasa channels
approximately 2 percent of its annual
turnover to R&D activities each year, and
had engaged in approximately TRY 40
million worth of R&D investments during
the past three years, Cihan Elbirlik, İnci
GS Yuasa’s Managing Director said
“we are never cutting back on our
R&D investments, as the technology
leader of our industry. We are using
50 percent of the TRY 250 million
investment figure we plan for the fourth

year of our partnership, for technology
investments.”
Elbirlik then added the following: “I am
proud to present you the new product
series of İnci Akü, powering millions
of vehicles around the globe, with the
strength of the partnership with the
Japanese our new plants to be opened,
advanced technologies, and the
excitement we had since the first day.
On this journey we embarked on with
the goal of becoming the most reliable
producer of our industry, with an attitude
developing solution-focused projects
for the energy storage problems the
world faces, producing with advanced
technology and then applying and
transferring that technology, we now
launch the new İnci Akü series and
Maxim A as our brand new product
as the first fruits of our efforts. Our
new products will be available for
purchases soon, with their ever stronger
performance and energetic designs.”
EXPORTS TO MORE THAN 80
COUNTRIES ON SIX CONTINENTS
Elbirilk said “on the 34th anniversary of
our incorporation, we are still working with
the excitement and enthusiasm we had
since day one, to be worthy of the title ‘the
power expert of the world’” and added:
“As a firm exporting to more than
80 countries on six continents, with
products at the heart of 50 million
vehicles, we are developing solutions to
fast-changing requirements of today, as
well as for the vehicle technologies of
the future. We will continue to serve as
the primary supplier of energy storage
solutions of Turkey as well as the wider
world.”
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TÜRKİYE’NİN
EN ÇOK DEĞER
KAZANAN İLK BEŞ
MARKASINDAN BİRİ

biri olmaya hak kazanan İnci Akü, listede
77’nci sıraya yükseldi.

Brand Finance tarafından
hazırlanan ‘Türkiye’nin En Değerli
Markaları’ araştırmasının 11’incisi
açıklandı. Uluslararası marka
değerlendirme kuruluşunun
araştırmasına göre İnci Akü, yüzde
53’lük bir değer artışıyla bu yıl
Türkiye’de en çok değer kazanan
5 markadan 1’i olarak listede 77’nci
sıraya yükseldi.

‘Türkiye’nin En Değerli Markaları’
arasında bir kez daha yer almanın gurur
verici olduğunu belirten İnci GS Yuasa
Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü
Gökçe Yılancıoğlu Tellici, “Birçok alanda
bizi gururlandıran başarılara imza
atıyoruz ancak ‘Türkiye’nin En Değerli
Markaları” arasında yer almayı işimizi
doğru yaptığımızın en büyük göstergesi
olarak görüyoruz. Bu yılın sonuçlarını
öğrendiğimizde bizi gururlandıran
bir diğer konu ise geçtiğimiz yıla
oranla yüzde 53’lük değer artışımızla
Türkiye’de en çok değer kazanan ilk 5
marka içinde yer almamız oldu. Marka
iletişimi üzerine çalışmalarımız, tüketici
odaklı yaklaşımımız ve geliştirdiğimiz
yeni teknolojilerimizle otomotiv aküsü
sektörünün lideri olma hedefimize emin

Uluslararası bağımsız marka
değerlendirme şirketi Brand Finance,
markaların gücünü ve değerini ortaya
koyan ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları’
listesini açıkladı. İnci GS Yuasa, İnci Akü
markasıyla bu yıl da sektörünün öncü
markalarından biri olarak listede yerini
aldı. Yüzde 53’lük artışla geçen yıla göre
en çok değer kazanan ilk 5 markadan

ONE OF TOP 5
TURKISH BRANDS
IN TERMS OF VALUE
GROWTH
The 11th iteration of the ‘Most
Valuable Brands of Turkey’ survey
by Brand Finance is recently
announced. According to the
research by the international brand
assessment institution, İnci Akü
achieved a value growth of 53
percent, and rose to the 77th place
in the rankings for Turkey, as one of
the top 5 brands in terms of value
growth.
An international independent brand
assessment firm, Brand Finance recently
announced the ‘Most Valuable Brands
of Turkey’ providing an analysis of the
power and value of brands. İnci GS
Yuasa once again took its place on the
list, as one of the leading brands in its
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BU LİSTEDE YER ALMAK
İŞİMİZİ DOĞRU YAPTIĞIMIZIN
GÖSTERGESİDİR

sector. Ranked among top 5 brands in
terms of value growth over the previous
year, registering an increase of 53
percent in value, İnci Akü rose to the
77th spot in the overall rankings.
OUR POSITION ON THIS LIST IS
PROOF THAT WE ARE DOING THE
RIGHT THINGS
Noting their pride for the placement
once again among the ‘Most Valuable
Brands of Turkey’, Gökçe Yılancıoğlu
Tellici, İnci GS Yuasa’s Corporate
Communications and Marketing
Manager said “we are registering
proud achievements on many fronts;
however our placement among the
‘Most Valuable Brands of Turkey’ is, in
our view, the most important indicator
of our success in doing the right things.
Another point that made us even more
proud upon learning the results for this
year was our position among the top
5 brands registering the highest value

adımlarla ilerliyoruz. Bugün itibariyle 6
kıtada 80’in üzerinde ülkeye en gelişmiş
akü çözümlerini sunarken, Türkiye’de
İnci Akü markamızla sektörümüzün
teknoloji ve hizmet lideriyiz. Yenilikçi
bakış açımızla hem günümüz ihtiyaçlarını
en üst seviyede karşılamaya, hem de
geleceğin teknolojisini takip ederek
kendimizi sürekli geliştirmeye devam
edeceğiz” dedi.
Brand Finance tarafından yapılan
araştırma sonuçlarına göre 2018 yılında
'Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey
100' listesindeki markaların toplam
değeri 27,5 milyar doları buldu.

growth in Turkey, with a value increase
of 53 percent over the previous year’s
figures. We are taking confident steps
towards our goal to become the car
battery industry’s leader with our efforts
on brand communications, customerfocused perspective, and the new
technologies we develop. Currently we
offer the most advanced car battery
solutions to more than 80 countries on
6 continents, and we are the technology
and services leader in our sector in
Turkey, with our İnci Akü brand. Armed
with an innovative perspective, we
will continue to exhaustively meet the
requirements of the day, all the while
keeping an eye on the technologies of
the future, and engaging in continuous
development.”
According to the results of Brand
Finance’s study, in year 2018, the
total value of the brands in the ‘Most
Valuable Brands of Turkey-Turkey 100’
list approaches to 27.5 billion dollars.
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MAXIM A İLE
YELKENLER FORA
İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci Akü, ana bayi
temsilcileriyle yelken yarışı yaptı. İnci Akü’nün Japon
teknolojisiyle yenilenen ürün serileri temasıyla
oluşturulan takımlarla, Leo, Pantera, Gorilla, Taurus ve
Sentor olarak gruplara ayrılan katılımcılar Bodrum’da
hem yelken eğitimi aldılar hem de yarıştılar.

İnci GS Yuasa, Türkiye’deki İnci Akü ana bayilerine
konvansiyonel ürün gamında üstün performanslı yeni ürünü
Maxim A Gorilla’yı ve yenilenen ürün serilerini Bodrum’da
tanıttı. İnci Akü’nün konvansiyonel ürün gamında üstün
performanslı, iki kat daha uzun ömürlü ve yüzde 20 daha fazla
marş basma gücüne sahip yeni ürünü Maxim A Gorilla ile yeni
ürün serisinin tanıtıldığı toplantıdan sonra İnci Akü ekipleri
arasında yelken yarışı düzenlendi. Orak Koyu’nda yelkenli
eğitimi alan bayiler, Çökertme koyuna kadar yarıştılar. Gruplar
halinde teknelere dağılan İnci Akü bayileri bir gün boyunca
süren yelken yarışında denizcilik konusundaki becerilerini
sergiledi. Karaya ilk ulaşan üç tekneye başarılarından dolayı
tebrik plaketleri verildi. Tüm katılımcılara madalya dağıtılan

kutlamada konuşan İnci GS Yuasa Kurumsal İletişim ve
Pazarlama Müdürü Gökçe Yılancıoğlu Tellici, “Bu yarışı, İnci
Akü ana bayileri ile ayırılmaz bir takım olduğumuzu vurgulamak
için yaptık. Hep birlikte aynı denizdeyiz, birlikte yelken açtıkça
güçlüyüz. Dünyanın en köklü sektör devlerinden biri olarak
biliyoruz ki; takım olursak başarı eninde sonunda bizimdir.
İnci GS Yuasa olarak spor ile eğlenceyi ve takım olma ruhunu
yaşayacağımız birçok güzel günde bir arada olmayı diliyoruz”
dedi.

FULL SAIL WITH MAXIM A
İnci Akü, the leading brand of İnci GS Yuasa, had a
sailing race with its major dealers’ representatives.
The participants grouped under the names Leo,
Pantera, Gorilla, Taurus and Sentor, around the theme
of İnci Akü’s product series refreshed with Japanese
technology, both received sailing training and got the
chance to race.
İnci GS Yuasa, introduced its new high-performance product
in the conventional products range, Maxim A Gorilla, as well as
its refreshed product series to its primary dealers, at an event
organized in Bodrum. İnci Akü’s new high-performance product
offering twice the product life and 20 percent higher starting
power in the conventional product range, Maxim A Gorilla, as
well as the new product series were introduced at the meeting,
followed by a sailing race between İnci Akü teams. Having
received sailing training in Orak Cove, the dealers then raced to
Çökertme Cove.

Having jumped aboard the boats in groups, İnci Akü dealers
exhibited their seafaring skills through the one-day-long
sailing race. The first three boats to reach the land were given
congratulating plates to commemorate their achievements.
Speaking at the event where all participants were given medals
to remember the day, Gökçe Yılancıoğlu Tellici, İnci GS Yuasa’s
Corporate Communications and Marketing Manager said “we
organized this race to emphasize what an inseparable team we
are with the primary dealers of İnci Akü. We are all sailing the
same sea, so the closer we stay the stronger we will be. As one
of the most established names in this industry worldwide, we are
well aware that as solid team, we will inevitably achieve success.
As İnci GS Yuasa, we hope to get together on many enjoyable
occasions to experience fun and team spirit through sports.”
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HEDEF 2020’DE
PAZAR LİDERLİĞİ
İnci Akü, 2-4 Mayıs Bodrum Ramada Resort Otel’de ana bayi temsilcileriyle relansman
toplantısı için bir araya geldi. Dünyada 50 milyon aracın kalbinde yer alan İnci Akü,
konvansiyonel ürün gamında üstün performanslı yeni ürünü Maxim A’yı ve yenilenen
ürün serilerini ana bayi temsilcilerine tanıttı.
İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci
Akü, konvansiyonel ürün gamında
üstün performanslı, iki kat daha uzun
ömürlü ve yüzde 20 daha fazla marş
basma gücüne sahip yeni ürünü Maxim
A’yı ana bayi temsilcilerine tanıttı. Start/
Stop ve konvansiyonel araç aküleri
olmak üzere her iki ürün ailesini de
tamamen yenileyen İnci Akü, teknoloji
liderliğini, üretim uzmanlığını ve yenilikçi
yaklaşımını yansıtan ürünlerinin yeni
imajıyla ilgili de bayilerini bilgilendirdi. 35
ana bayi temsilcisinin katıldığı etkinlikte
eğitimci, yazar ve iletişim uzmanı Dr.
Şaban Kızıldağ, ‘İletişimin hayatımızdaki
yeri’ temalı bir konuşma gerçekleştirdi.
ELBİRLİK: DÜNYANIN DÖRT BİR
YANINDA MİLYONLARCA ARACA
ENERJİ VERİYORUZ
Toplantıda konuşan İnci GS Yuasa İcra
Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “Japon
ortağımızın gücüyle, son teknolojimiz ve
ilk günkü enerjimizle İnci Akü’nün yeni
ürün serisini bugün sizlere sunmaktan
gurur duyuyorum. İleri teknolojiyle
üreten, bu teknolojiyi transfer eden ve
dünyadaki enerji depolama sorununa
çözüm odaklı projeler geliştiren bir
yaklaşımla müşterilerimiz, çalışma
arkadaşlarımız, iş ortaklarımız,
tedarikçilerimiz ve çevremiz için en
güvenilen enerji depolama şirketi
olmayı hedefleyerek çıktığımız bu yolda
sizlerin de desteğiyle basamakları
hızla tırmanmaya devam ediyoruz”
dedi. Elbirlik sözlerine, “İnovasyona
22 İGYAMAG

verdiğimiz değer ile Japon teknolojisini
bir araya getirdik. Kalite standartlarımızı
yükselterek yatırımlarımızı artırdık. Japon
ortağımızın bilgi birikimini yanımıza
alarak gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge
çalışmalarımızın ilk meyvesi olan İnci Akü
serisini ve yepyeni ürünümüz Maxim A’yı
satış sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Değişen dünya trendlerine adapte
olarak daha da güçlendik. Bildiğiniz
gibi daha güçlü performansları ve daha
enerjik tasarımlarıyla yeni ürünlerimiz
raflarda yerini alıyor. Dünyanın dört bir
yanındaki milyonlarca araca enerji veren
İnci Akü, sizlerden aldığı güçle daha
nice başarılar elde edecek. Her zaman
belirttiğim gibi gücünüze ve gücümüze

inanıyoruz. Artık hedefimiz pazar
liderliği” dedi.
TELLİCİ: HEDEFİMİZ 2020’DE BİNEK
AKÜ PAZARINDA LİDER OLMAK
İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci
Akü’nün Ar-Ge yatırımları ve üretim
teknolojisinin gücüyle teknolojide
sektöre öncülük ettiğini vurgulayan
İnci GS Yuasa Kurumsal İletişim ve
Pazarlama Müdürü Gökçe Yılancıoğlu
Tellici, “İnci Akü’nün yenilenen ürünleri
Şimdi Japon teknolojisiyle daha çok
enerji, daha çok güç sunuyor”. 2015
- 2019 yıllarına baktığımızda her yıl
pazarın üzerinde büyüyerek pazar
payımızı başarılı şekilde arttırıyoruz.
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Sizlerden aldığımız destekle, gücümüzle,
enerjimizle, güçlü bir şekilde geliyoruz.
Hedefimiz 2020’de binek akü pazarında
liderlik koltuğuna oturmak” dedi.
Toplantıda İnci Akü’nün geliştirdiği
“e-garanti” uygulaması, ‘Sadakat
Programı’ ve yol yardım desteği gibi
sektörünün ilk ve tek uygulamalarına
örnek gösterilen çalışmalar da detaylı
olarak anlatıldı. Yeni dönem projelerin
yanı sıra ‘Neden İnci Akü satmalıyım?’
konusuna da yer verildi. İki gün süren
etkinlik Bodrum’da yelken aktivitesi
sonrasında gerçekleştirilen gala
gecesiyle sona erdi.

2020 TARGET:
MARKET
LEADERSHIP
İnci Akü met the representatives
of its main dealers for the relaunch
event taking place at Bodrum
Ramada Resort Hotel on 2-4 May.
İnci Akü, who has its batteries in
50 million vehicles worldwide,
presented its new high-performance
product in the conventional products
category, Maxim A, as well as its
refreshed product series, to the
representatives of its main dealers.
İnci Akü presented Maxim A, its new
high-performance product offering
twice the product life and 20 percent
higher starting power in the conventional
product range, to the representatives
of its primary dealers. Having refreshed
both product families, serving Start/
Stop and conventional vehicles, İnci
Akü, exhibited the products reflecting
its leadership in technology, expertise
in production, and innovative attitude,
based on its new image. The event
attended by the representatives of 35
primary dealers saw an address by
educator, author and communications
expert Şaban Kızıldağ (Ph.D.) on ‘the role
of communications in our lives’.
ELBİRLİK: WE ARE POWERING
MILLIONS OF VEHICLES ALL
AROUND THE GLOBE
Speaking at the event, Cihan Elbirlik,
İnci GS Yuasa’s Managing Director said

“I am proud to present İnci Akü’s new
product series today, with the power
of our Japanese partner, our advanced
technology, and the excitement we
have since our first day. On this journey
we embarked on with the goal of
becoming the most reliable energy
storage solutions provider in the eyes
of our customers, colleagues, business
partners, suppliers and the communities,
with an attitude developing solutionfocused projects for the energy
storage problems the world faces,
producing with advanced technology
and then applying and transferring that
technology, we are continuing our climb
upwards with your support.” Elbirlik then
added “we combined our emphasis on
innovation with Japanese technologies.
We increased our quality standards and
made larger and larger investments.
The first fruits of our R&D activities
implemented with the accumulated
knowledge of our Japanese partner,
the launch of our new İnci Akü series
and our brand new product Maxim A
bring us joy. We are stronger than ever,
through adaptation to the changing
trends of the world. You are probably
aware that our new products are
available for purchase, with their ever
stronger performance and energetic
designs. Powering millions of vehicles
around the world, İnci Akü will only
achieve more and more success with
the strength you give. As I have noted
on multiple occasions we believe in your

strength, in our strength. Now, our goal
is to assume the market leadership.”
TELLİCİ: OUR GOAL IS SECURING
THE MARKET LEADERSHIP IN CAR
BATTERIES IN YEAR 2020
Gökçe Yılancıoğlu Tellici, İnci GS
Yuasa’s Corporate Communications
and Marketing Manager, stated that İnci
Akü, the leading brand of İnci GS Yuasa,
based on the R&D investments and the
strength of its production technologies,
is the technology leader of the sector.
She said that, “İnci Akü’s renewed
products offer even higher energy and
power, now with Japanese technology.
Looking at the period 2015-2019, it is
clear that we have been increasing
our market share through growth rates
above the industry average. With your
support, our strength, our energy, we
are proceeding confidently. Our goal is
to secure the market leadership in car
batteries in year 2020.”
The meeting saw detailed presentation
of model projects which are the first and
only examples available in the sector,
such as the ‘e-warranty’ app, ‘Loyalty
Program’, and roadside assistance
services’ developed by İnci Akü. In
addition to the projects developed for the
coming period, the question ‘Why should
I sell İnci Akü?’ was also discussed in
depth. The two-day event culminated in
a gala dinner to follow the sailing activity
organized in Bodrum.
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‘KAIZEN
PAYLAŞIMLARI’NIN
İLGİ ODAĞI
İnci GS Yuasa, kalite alanında geliştirdiği ‘KutuKapak Yapışma Probleminin Azaltılması’ ve üretim
verimliliği alanında geliştirdiği ‘COS-F Verimliliğinin
Arttırılması’ projeleriyle Makina Mühendisleri Odası
İzmir şubesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen
Kaizen Paylaşımları’nda ilgi odağı oldu. İnci GS
Yuasa’nın iki projesi de Kobetsu Kaizen Projesi olarak
değerlendirildi.
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Endüstri-İşletme
Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu tarafından bu yıl 5’incisi

CENTER OF ATTENTION AT
“KAIZEN SHARES” EVENT
At the “Kaizen Paylaşımları” (Kaizen Shares) event
organized by the İzmir branch of the Chamber of
Mechanical Engineers for the 5th time this year, İnci
GS Yuasa has become the center of attention with
two projects namely the project for ‘Minimizing the
Problem of Cap’s Sticking to Box’ in the area of quality
and the project for ‘Increasing COS-F Efficiency’ in the
area of production efficiency… Both projects of İnci GS
Yuasa has won the title of Kobetsu Kaizen.
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düzenlenen Kaizen Paylaşımları etkinliğinde 33 firmadan
98 proje Kaizen çalışmalarını sergileme ve diğer katılımcılar
ile görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı. Kaizen
Paylaşımları’nda kalite alanında geliştirdiği ‘Kutu-Kapak
Yapışma Probleminin Azaltılması’ ve üretim verimliliği alanında
geliştirdiği ‘COS-F Verimliliğinin Arttırılması’ projeleriyle
katılan İnci GS Yuasa’nın çalışmaları ‘Kobetsu Kaizen’ olarak
değerlendirildi. 5’inci Kaizen Paylaşımları programı kapsamında
2 gün boyunca etkinlikler sürerken etkinlik sonunda tüm proje
sahiplerine katılım sertifikaları takdim edildi.

The event organized by the Industry-Operation Engineers
Branch Commission of the İzmir Chamber of Mechanical
Engineers is the fifth in a row and gave the opportunity to
participants to display their Kaizen (Change for Better) projects.
In total 33 companies participated to the event with a total
of 98 projects. The event also provided the participants with
networking opportunities during when they exchanged views.
The event which is inspired by the Japanese way of doing
business awarded İnci GS Yuasa with ‘Kobetsu Kaizen’ with
its project for ‘Minimizing the Problem of Cap’s Sticking to
Box’ in the area of quality and project for ‘Increasing COS-F
Efficiency” in the area of production efficiency.“. At the
end of the two day long fifth “Kaizen Paylaşımları” event all
participants were given certificates of participation.
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MAXIM A
DUBAİ’DE
İnci Akü, konvansiyonel ürün
gamında üstün performanslı yeni
ürünü Maxim A’yı ve yenilenen
ürün serisini otomotiv sektörünün
dev firmalarının bir araya geldiği
Automechanika Dubai Fuarı’nda
tanıttı.
Dünya otomotiv sanayinin dev firmaları,
bu yıl da Automechanika Dubai
Fuarı’nda buluştu. Farklı ürün gruplarının
yer aldığı fuarda İnci Akü, yeni nesil
araçlara yönelik uzun ömürlü ve yenilikçi
ürünleriyle ilgi odağı olmayı başardı.
Türkiye akü sektörünün ihracat lideri
İnci GS Yuasa’nın İnci Akü markasıyla
yer aldığı fuarda, konvansiyonel
ürün gamında üstün performanslı, iki
kat daha uzun ömürlü ve yüzde 20
daha fazla marş basma gücüne sahip
yeni ürünü Maxim A tanıtıldı. Start/
Stop ve konvansiyonel araç aküleri
olmak üzere her iki ürün ailesini de
tamamen yenileyen İnci Akü, teknoloji

MAXIM A IN DUBAI
İnci Akü introduced its newly
launched products at the
Automechanika Dubai Fair which
brings together the giants of
automotive world. The fair provided
İnci Akü with the opportunity to
present the new high performing
product Maxim A which is in the
conventional range and its upgraded
product range.
The international giants of the automotive
world have once again gathered at
Automechanika Dubai Fair. İnci Akü
has once again become the center of
attention at the fair thanks to its durable
and innovative products. İnci GS Yuasa,
the leading battery exporter of Turkey,
has attended the fair with its İnci Akü
brand and presented Maxim A, the newly
developed high performing conventional
product with two times longer life and
20% more CCA. Renewing completely
both product series, namely Start/Stop

liderliğini, üretim uzmanlığını ve yenilikçi
yaklaşımını yansıtan ürünlerinin yeni
imajıyla ilgili ziyaretçilerini bilgilendirdi.
ELBİRLİK: ÜLKEMİZİ DÜNYA LİGİNDE
TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ
İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü
Cihan Elbirlik, “Japon ortağımızdan
aldığımız güçle, yeni açılan fabrikamız,
son teknolojimiz ve ilk günkü enerjimizle
dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca
araca enerji veren İnci Akü’nün yeni
ürün serisini dünya otomotiv sanayinin
dev firmalarını bir araya getiren bu
önemli fuarda tanıtmanın gururunu
yaşıyoruz.
Sektörümüzün teknoloji lideri olarak ArGe yatırımlarımıza hız kesmeden devam
ediyoruz. 200 milyon TL’lik yatırımla
hayata geçirdiğimiz yeni fabrikamızda,

and conventional vehicle batteries, İnci
Akü had the opportunity to introduce the
visitors the new image of its new products
that reflects its leadership in technology,
expertise in production and innovative
approach.
ELBİRLİK: BEST REPRESENTION
OF OUR COUNTRY IN THE WORLD
LEAGUE
Cihan Elbirlik, Director of İnci GS Yuasa’s
Executive Board says “We gained
strength from the partnership we built
with our Japanese partner. This helped us
to set up a new plant. We are equipped
with latest technology and a motivation
from day one in order to power millions of
vehicles across the world. We are proud
to introduce İnci Akü to other giants of the
automotive world also attending this very
important fair.
We are the leader in our sector in terms
of technology which is the result of our
determination to invest more in R&D

ileri teknoloji araç aküleri ile otomotiv
ana sanayi tedarikçileri için en yüksek
kalite standartlarında yeni nesil aküler
üretiyor, sektörümüzün en teknolojik
fabrikasıyla enerji depolama sektörünün
geleceğini tayin ediyoruz.
Türkiye akü sektörünün teknoloji ve
inovasyon lideri olarak, uluslararası
kurumları bir araya getiren ve sektör
açısından büyük öneme sahip olan
Automechanika Dubai Fuarı’nda
markamızın gördüğü ilgiden memnunuz.
Otomotiv sektöründe Orta Doğu'nun
en büyük fuarı olma niteliğini taşıyan bu
fuarda yer almak ve Japon teknolojisiyle
güçlenen performansları ve daha
enerjik tasarımlarıyla yeni ürünlerimizi
ziyaretçilerle buluşturmak bizim için son
derece önemli. Ülkemizi gururla temsil
etmeye devam edeceğiz” dedi.

programs. The plant is the creation of an
investment worth 200 million Turkish liras.
The plant not only produces cutting edge
vehicle batteries but also high quality
new generation batteries for the main
industrial automotive sector providers.
This plant is equipped with a technology
that is unmatched in Turkey where we
write the future of the energy storage
industry.
İnci Akü is the leader of technology and
innovation in the Turkish battery industry.
We are very satisfied with the attention
we received at Automechanika Dubai Fair
attended by international organizations.
The fair which is the largest of its kind
in the Middle East is, in our mind, is very
important for our industry. İnci Akü is
proud to be able to take part in this fair
where it had the opportunity to introduce
its new range of products featuring
stronger performance and energetic
designs of the Japanese technology. We
will continue to be the proud torchbearer
of our country.”
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AKUT’UN
ENERJİSİ
İNCİ AKÜ’DEN
Dünyanın enerji uzmanı İnci Akü, Ataşehir’de bulunan AKUT İstanbul
Kürşat Avcı Lojistik Merkezi’nde gerçekleştirilen imza töreniyle AKUT’un
enerji sponsoru oldu. İnci Akü, AKUT’a ait tüm araçların akü ihtiyacını
karşılayacak.

1996 yılından beri Türkiye ve yurt
dışında canlı hayatı kurtarmak için
faaliyetlerde bulunan AKUT’un enerji
sponsoru oldu. İnci Akü, sponsorluk
kapsamında ‘Afetlere Hazırlık’, ‘Temel
Yangın’, ‘Arama Kurtarma Tahliye’, ‘Olay
Yeri Yöneticisi’ ve ‘Enkaza Yaklaşma
ve Beton Operasyonları’ eğitimlerini
AKUT’tan almanın yanı sıra, sponsorluğu
bir adım öteye taşıyarak İnci GS Yuasa
kurtarma ekibini kurmayı hedefliyor.

almaya özen gösteriyoruz. En önemli
önceliklerimizden biri çalışanlarımızın
sağlığı ve güvenliğidir. Kısa zamanda
anlaşmamızı bir adım öteye taşıyacak
ve ‘İnci GS Yuasa Kurtarma Ekibi’
kurulmasına yönelik bir proje
kurgulayacağız” dedi.

İnci Akü ve AKUT arasındaki sponsorluk
için düzenlenen imza töreni AKUT’un
Ataşehir’de bulunan Kürşat Avcı Lojistik
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tören
sonrasında AKUT Yönetim Kurulu
Başkanı Recep Şalcı tarafından İnci
GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan
Elbirlik’e AKUT Lojistik Merkezi tanıtıldı
ve AKUT teknik ve işgücü potansiyeli
hakkında bilgi aktarımında bulunuldu,
başarıları ve kabiliyetleri hakkında bilgi
verildi.

Gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik
gibi değerleri benimseyen AKUT olarak
başta arama-kurtarma faaliyetleri olmak
üzere afet ve kazalara yönelik nasıl
önlem alınacağı, neler yapılacağına
dair yetişkinlere ve çocuklara yönelik
eğitimler de verdiklerini belirten
AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep
Şalcı, “AKUT olarak geçmişte yapmış

ELBİRLİK: AKUT GİBİ ÖNEMLİ
TOPLUM KURULUŞLARINI
DESTEKLEMEYİ ÖNEMSİYORUZ
Her zaman çalışanlar ve şirket olarak
sosyal sorumluluk bilinci ile topluma
faydalı olmayı hedeflediklerini belirten
İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü
Cihan Elbirlik, “AKUT gibi önemli
toplum kuruluşlarının yanında olmayı ve
desteklemeyi önemsiyoruz. Anlaşmamız
kapsamında 2020 yılının sonuna kadar
AKUT’un tüm araçlarının aküsünü temin
edeceğiz. Enerji sponsorluğumuzun yanı
sıra iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini de
AKUT’tan alacağız. İnci GS Yuasa olarak
iş güvenliğini her zaman gündemimizde
tutuyor, tüm eğitimlerimizi en iyilerinden
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ŞALCI: ALACAĞIMIZ HER DESTEK
ÜLKEMİZ VE BİZİM İÇİN ÇOK
ÖNEMLİDİR

olduğumuz çalışmaların tecrübesi ve
gururu ile önümüzdeki süreçte çok
daha başarılı işlere imza atmak en
temel hedefimizdir. AKUT, Türkiye’nin
en güvenilir kurumlarından biri olarak
Türkiye’de ve dünyada doğal ve
insan kaynaklı afetlerde uluslararası
standartlara uygun, deneyimli ve özverili
ekipleriyle, acil durumlarda müdahale
etmeye ve hayat kurtarmaya devam
edecektir. Bu zorlu yolda alacağımız
her destek bizim için çok değerli
ve önemlidir. İş dünyasının saygın
şirketleri arasında yer alan İnci Akü’ye;
başarılı çalışmamızı devam ettirmek
için bir vesile olacak anlaşmamız ve
sosyal sorumluluk bilinciyle bizlere
verdikleri destek için İnci GS Yuasa
İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik’e
teşekkürlerimizi sunarız” dedi.
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SEARCH & RESCUE
TEAM AKUT
POWERED BY
İNCİ AKÜ
İnci Akü as the world’s leading
energy expert has initiated a
sponsorship program to support
AKUT, an emergency research
and rescue organization. The
sponsorship was established
during a signing ceremony that
took place at the Logistics Center
of AKUT located in Ataşehir district
of İstanbul. İnci Akü started to
provide batteries for all the vehicles
of AKUT.
İnci Akü, the leading brand of İnci
GS Yuasa, has become the energy
sponsor of AKUT, which functions as
an emergency search and rescue
organization since 1996 both in Turkey
and abroad. As part of the sponsorship
agreement İnci Akü will receive trainings
from AKUT in areas that include “Disaster
Preparedness”, “Basic Fire”, “Search
and Rescue Evacuation”, “Scene
Management” and “Approaching a
Wreckage and Concrete Operations”.
Furthermore AKUT will establish a special
rescue team for İnci GS Yuasa.
The sponsorship signing ceremony
organized with the participation of
İnci Akü and AKUT has taken place
at the Logistics Center of AKUT in the
Ataşehir district of İstanbul. Following the
ceremony, Akut Board Chairman Recep
Şalcı guided a tour of the AKUT Logistics
Center for Cihan Elbirlik, Director of İnci
GS Yuasa’s Executive Board. Mr Elbirlik
was given a briefing about the technical
and work force of AKUT which had many
successful operations thanks to their
capabilities.
ELBİRLİK: WE ATTRIBUTE GREAT
VALUE IN SUPPORTING IMPORTANT
SOCIAL ORGANIZATIONS SUCH AS
AKUT
Mr. Elbirlik said that the company and
its employees aim to be useful for the
society with an awareness of social
responsibility. Mr. Elbirlik said: “We

attribute importance to our cooperation
with important social organizations such
as AKUT. As part of our sponsorship
agreement we will provide batteries for all
of AKUT’s vehicles by 2020. Furthermore
our employees shall receive trainings
from AKUT on occupational health
and safety as part of the sponsorship
agreement.
Occupational safety is always on the
agenda of İnci GS Yuasa and we are
determined to provide our employees
with a training offered by organizations
that are outstanding in their respective
fields. Occupational health and safety of
our employees are paramount for our
company. We are determined to take
our agreement to another phase in the
near future by developing a project for
establishing İnci GS Yuasa’s own Rescue
Team.
ŞALCI: EVERY SUPPORT WE
RECEIVE IS VERY IMPORTANT FOR
OUR COUNTRY AND US AS AN
ORGANIZATION
According to the information given by
Akut Board Chairman Recep Şalcı, AKUT
embraces a humanitarian approach

that does not expect any returns for its
efforts. He says that the group provides
trainings for adults and children on how
to act and what measures to take in
emergency situations such as accidents
or disasters. Mr. Şalcı continued to say:
“We have been operating in emergency
situations for a long time. We are proud
of our past, and with the experience we
have we are determined to continue to
do more works with success. AKUT is
one of the most trusted organizations
in Turkey. Our emergency operations
in Turkey and abroad are up to the
international standards. We provide help
for man-made or natural disasters. Our
dedicated and experienced teams will
continue save lives under all emergency
situations. Every support we receive on
this challenging path is very valuable and
important. The agreement we reached
with İnci Akü will help us in our efforts
to continue our operations successfully.
We are well aware that İnci Akü is one
of the respected companies in the
business world. We would like to take
this opportunity to thank Cihan Elbirlik,
Director of İnci GS Yuasa’s Executive
Board, for the support they have given
which is driven by a sense of social
responsibility.
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FOÇA’DA
BAHAR PİKNİĞİ

İnci GS Yuasa, gelenekselleşen
bahar pikniğini bu yıl da çalışanları ve
aileleriyle birlikte Foça’da Hanedan
Beach’de düzenledi. Gerçekleşen
etkinlik canlı langırt, çocuk atölyeleri,
halat çekme, köprü kurma, çuval yarışı,
dev jenga, dev twister, anne baba
çocuk denge oyunu, tavla turnuvası gibi
yarışmalarla renklendi.

İnsan kaynağının en önemli sermaye
olduğunu vurgulayan İnci GS
Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan
Elbirlik, “Şirketimizde bizi biz yapan
değerlerimizi belirlemek üzere katılımcı
bir kültürle yarattığımız Şirket Kültürü
Rehberi’nde de yer aldığı üzere, ‘Pozitif
Yaklaşım’ en önemli değerlerimizden
biri. İşimizi keyifli hale getirmek,
tutkuyla çalışmak, işimize ve birbirimize
bağlanmak, güçlü yönlerimizin daha
fazla farkına varmak, işimizde yapıcı
olmak ve zorluklardan güçlenerek
çıkmak için pozitif yaklaşım anlayışını
benimsiyor ve uyguluyoruz. Şirketimiz
bünyesinde kurduğumuz işte eğlence
yaklaşımı sayesinde, iş ortamında veya iş

ortamı dışında düzenlenen masa tenisi,
tavla, sinema günleri, bahar piknikleri,
kuruluş yıldönümü yemekleri, yöresel
yemek günleri, outdoor akitiviteleri
gibi organizasyonlarla çalışanlarımızın
iş yerindeki dostlukları pekiştiriyoruz.
Bu sayede verimliliği artırıyoruz. Çünkü
biliyoruz ki birbirini seven ve güvenen
insanların birbiriyle olan iletişimleri
güçlenirken, takım çalışmaları da artıyor.
Birbirine güvenen ve destek olan hem
sosyal hem iş arkadaşları daha verimli
çalışmaları da beraberinde getiriyor”
dedi.

İNCİ GS YUASA
WELCOMES SPRING

building, gunnysack race, giant jenga,
giant twister, parent/child balance game
and backgammon.

İnci GS Yuasa’s traditional spring
picnic took place in the Foça district
of İzmir at the Hanedan Beach with
the participation of 1200 guests.
The activity was marked by various
competitions attended by İnci GS
Yuasa employees and their families
who had great fun.

Cihan Elbirlik, Director of İnci GS Yuasa’s
Executive Board, said that they regard
the company’s human resources as its
most valuable asset. He continued to say
that: “With the involvement of all the work
force of the company we have developed
a Company Culture Guidebook in order
to define the values of the company.
According to our guidebook “Positive
Approach” is one of our core values.
The positive approach we embrace in all
our efforts and works has many aspects
that include having a pleasing work,
work with passion, dedicate ourselves
to each other and to our work, become
aware of our strengths, be constructive

and learn from challenges. Our way of
working is powered by a sense fun which
features some aspects to strengthen
the friendship between our employees.
As part of this approach we put
together table tennis and backgammon
tournaments both at work and out of
office. We also organize cinema days,
spring picnics, anniversary meals,
traditional food days and other outdoor
activities. This helps us to improve
efficiency.

İnci GS Yuasa’nın geleneksel bahar
pikniği etkinliği bu yıl da Foça
Hanedan Beach’de bin 200 kişinin
katılımıyla gerçekleşti. Çeşitli
yarışmalarla renklenen etkinlikte
İnci GS Yuasa’nın çalışanları
aileleriyle keyifli bir gün geçirdi.

İnci GS Yuasa organized its traditional
spring picnic at the Hanedan Beach in
the Foça district of İzmir attended by
company employees and their families.
Guests have taken part in many activities
and competitions including table football,
children workshops, tug of war, bridge
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Because we are well aware that when
people like and trust each other they
have stronger interaction paving the way
for a better team work. Work becomes
more efficient when colleagues support
and trust each other socially and
professionally.
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BURSA
BULUŞMASI
Akü sektörünün lider firmalarından
İnci GS Yuasa, Bursa’daki perakende
satış noktalarıyla bir araya geldi.
İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü
Cihan Elbirlik, “3 bin 500 perakende
satış noktasıyla, müşterilerimizi
markalarımızla buluşturmanın
gururunu yaşıyoruz” dedi.
Firmanın yeni dönemde “Neden İnci
Akü?” sorusuna verilen cevaplardan
oluşturduğu mesajları satış noktalarıyla
paylaştı. İnci GS Yuasa, Bursa’da faaliyet
gösteren perakende satış noktalarıyla
Bursa Ramada Otel’de buluştu. 120
perakende satış noktasından temsilcilerin
katıldığı toplantıda, İnci GS Yuasa’nın
satış ve pazarlama ekipleri İnci Akü’nün
sektöründe öncülük yaratan uygulamaları
hakkında bilgiler verdi.
Toplantıda perakende satış noktalarına
İnci Akü’nün geliştirdiği “e-garanti”
uygulaması, ‘Sadakat Programı’ ve yol
yardım desteği gibi sektörünün ilk ve
tek uygulamalarına örnek gösterilen

SALES NETWORK
MEETS IN BURSA
İnci GS Yuasa as one the leading
companies in the battery business
has organized a meeting in Bursa to
meet representatives of retail sale
points. Cihan Elbirlik, Director of İnci
GS Yuasa’s Executive Board said
that: “We are proud with our sales
network which contains 3500 retail
sale points where our customers
could enjoy the advantages of our
brands.”
In order to guide us in the next stages
of our business activities we have
conducted a customer survey titled “Why
İnci Akü?”and shared its results with our
sales points. İnci GS Yuasa, has organized
a gathering at Bursa Ramada Hotel with
the attendance of representatives of retail
sales points based in Bursa. Attended
by representatives of a total of 120 retail
point of sales, the meeting provided an
opportunity for İnci GS Yuasa’s sales and

çalışmaları detaylı olarak anlatıldı.
Sektörünün teknoloji lideri İnci Akü’nün
Türkiye’nin değer kazanan ilk 5 markası
arasında yer aldığının vurgulandığı
sunumda, ilk ve tek nano kristal
teknolojisiyle üretilen akü gibi çevre ve
teknoloji alanlarında yürüttükleri yenilikçi
faaliyetleri perakende satış noktalarıyla
paylaşılırken, yaygın yetkili servis ağı ve
avantajlı tüketici kampanyalarıyla ilgili de
bilgi verildi.
ELBİRLİK: GÜCÜNÜZE VE GÜCÜMÜZE
İNANIYORUZ
İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan
Elbirlik toplantıda yaptığı konuşmada
“Bugün 3 bin 500 perakende satış
noktasıyla müşterilerimizle markalarımızı
buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.
Müşterilerimizin ilk tercihi olma, çevre ve
iş sağlığı güvenliği koşullarını sağlayarak
yüksek kalitede ürün ve kusursuz
hizmet sunma, işimizi adalet ve şeffaflık
çerçevesinde yönetme politikalarımız

marketing teams to share information
about İnci Akü’s market-leading practices.
Representatives of sales points were
briefed about some of İnci Akü’s marketleading applications and practices
including “e-warranty”, “Loyalty Program”
and road assistance. All these are the
first and only features offered by a
company operating in this field. İnci Akü
is the leading force in the battery industry
in terms of use of technology. During a
presentation participants were briefed
about how İnci Akü is one of 5 fastest
growing brands thanks to its innovative
projects such as environment friendly
nano-crystal battery. Participants were
also briefed about a wide authorized
service network and promotional sales
campaigns.
ELBİRLİK: IN YOUR AND OUR POWER
WE TRUST
During his keynote speech Cihan Elbirlik,
Director of İnci GS Yuasa’s Executive
Board said that: “We are proud with

doğrultusunda sizlerin de desteğiyle
akü sektörünün teknoloji lideri olarak
yolumuza devam ediyoruz. Müşterilerimiz,
çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız,
tedarikçilerimiz ve çevremiz için en
güvenilen enerji depolama şirketi olma
vizyonuyla sektörün lider markalarından
biri olarak bulunduğumuz konumu
siz değerli iş ortaklarımıza borçluyuz.
Gücünüze ve gücümüze inanıyoruz” dedi.
Toplantı soru-cevap bölümünün ardından
akşam yemeğiyle son buldu.

our sales network of 3500 retail sale
points where our customers could enjoy
the advantages of our brands.” We are
determined to continue to be the first
choice of customers and to produce high
quality products to ensure environmental
protection and occupational safety.
Thanks to your support, we shall continue
to offer flawless services as part of our
efforts to conduct business in line with
our policies based on fairness and
transparency. Your support means that
we continue to lead the battery industry
in terms of use of advanced technology.
Our vision is to become the most trusted
energy storage company not only in
the eyes of our customers, colleagues,
partners and suppliers but also in terms
of environmental protection. We are well
aware of the importance of your support
on this path without which could we be
the leading force in the battery world. In
your and our power we trust.”
The gathering was concluded after a
Q&A and a meal.
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YUASA AKÜLERİNİN
DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜ
BRİSA’DA
İnci Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci GS Yuasa, Yuasa markalı starter
akülerinin distribütörlüğü için Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’yla
anlaştı. Yapılan anlaşmaya göre Yuasa aküler Brisa’nın Türkiye’deki
1.400’e yakın noktasında satışa sunuldu. Ayrıca bu anlaşmayla birlikte
Brisa’nın Otopratik markalı akülerini de İnci GS Yuasa üretmeye başladı.
Akü sektörünün lider firmalarından
İnci GS Yuasa, Türkiye lastik sektörü
lideri Brisa ile otomotiv sektörüne
fayda sağlayacak bir anlaşma imzaladı.
Anlaşmaya göre; Türkiye'de 1.400’e yakın
satış noktası ve hizmet inovasyonlarıyla
son kullanıcıya değer katan Brisa,
Yuasa markalı starter akülerinin Türkiye
pazarındaki yetkili distribütörü oldu. Aynı
zamanda İnci GS Yuasa, Brisa’nın yenilikçi
hızlı bakım ve servis mağaza zinciri
Otopratik markası için de akü üretimi
gerçekleştiriyor.
ELBİRLİK: İŞ İLİŞKİLERİMİZ EN
DEĞERLİ SERMAYEMİZ
Türkiye lastik sektörünün lideri Brisa
ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin her
iki taraf için de önemli kazanımlar
sağlayacağını vurgulayan İnci GS Yuasa
İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik,
“Bugün itibariyle 6 kıtada 80’in üzerinde
ülkeye en gelişmiş akü çözümlerini
sunarken, Türkiye’de sektörümüzün
teknoloji ve hizmet lideri olarak
yolumuza devam ediyoruz. Her zaman
destek hizmetlerimizle kullanıcının
yanında durmaya özen gösteriyoruz.
Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz
iş birliği ile Türkiye pazarında satışa
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sunduğumuz dünyanın lider akü
markalarından biri olan Yuasa aküsü,
Brisa distribütörlüğünde 1.400’e yakın
satış noktasında tüketiciye ulaşıyor ve
Brisa’ya ait Otopratik markası için akü
üretimini de gerçekleştiriyoruz. Bugün
sahip olduğumuz güçlü markalarımız ve
uzun süreli iş ilişkilerimizin en değerli
sermayemiz olduğunun bilincindeyiz.
Türkiye'de çok geniş bir müşteri
ağına hizmet inovasyonları ile değer
katan Brisa ile iş birliğimizle de söz
verdiğimiz gibi, Türkiye ve Avrupa’da
sektöre damgasını vuran bir oyuncu
olma yolunda bizlere kaldıraç olacak.
Japon teknolojisini yerel ve uluslararası
pazardaki tecrübemizle birleştirerek
her zaman en iyiyi hedefledik ve bu
yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Bize

Elbirlik: “Türkiye’de çok geniş
bir müşteri ağına hizmet
inovasyonları ile değer katan
Brisa ile iş birliğimizle de söz
verdiğimiz gibi, Türkiye ve
Avrupa’da sektöre damgasını
vuran bir oyuncu olma yolunda
bizlere kaldıraç olacak.”

yürekten inanarak birlikte yol alan tüm iş
ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
ALEMDAR: İŞ BİRLİĞİMİZ TÜM
PAYDAŞLARIMIZA FAYDA
SAĞLAYACAK
Anlaşma ile uzun vadeli ve sürdürülebilir
bir iş birliği hedeflediklerini belirten Brisa
CEO’su Cevdet Alemdar; “Şirketimiz,
yolculuk tecrübesinin yenilik lideri
olma hedefi doğrultusunda güçlü iş
birlikleri ile sunduğu değeri artırmaya
ve araç sahiplerinin tüm ihtiyaçlarına
yanıt veren iş modelleri ile çalışmalarını
derinleştirmeye odaklanıyor. İnci GS
Yuasa ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği
de bu anlamda hem şirketimiz hem de
sektörümüz için büyük önem taşıyor.
Böylece, bir yandan satış ağımızın
gücünü sunduğumuz yenilikçi ürün
çeşitliliği ile artırıyoruz, bir yandan da
artık kendi ürünlerini pazara sunmaya
başlayan Otopratik mağaza zincirimiz,
sektörde fark yaratmayı sürdürüyor. Bu
sayede araç sahiplerini kaliteli, güvenilir
ürün ve hizmetlerle buluşturmanın
ve iş ortaklarımıza yeni iş geliştirme
fırsatları yaratarak ekonomiye canlılık
kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Türkiye sanayisine uzun yıllardır hizmet
eden, uluslararası ortaklıklar ile yerel
gücünü artıran ve yurt dışı pazarlarda
ülkemizi başarıyla temsil eden iki
güçlü kurum olarak bu iş birliğinin
tüm paydaşlarımıza fayda sunacağına
inancımız tam” şeklinde konuştu.

BİZDEN HABERLER NEWS FROM US

BRISA WILL
DISTRIBUTE YUASA
BATTERIES
İnci GS Yuasa, a joint venture of
İnci Holding and GS Yuasa, has
reached an agreement with Brisa,
the leading tyre industry company
in Turkey, for the distribution of
Yuasa starter batteries. Yuasa
batteries were started to be sold
in nearly 1400 sales points of
Brisa across Turkey, in accordance
with the agreement. Furthermore,
İnci GS Yuasa is manufacturing
Otopratik batteries for Brisa as
part of the agreement.
İnci GS Yuasa, one of the leading
companies in the battery industry, has
reached an agreement with Brisa,
the leading tyre industry company in
Turkey, which will benefit the automotive
industry in Turkey. Brisa has become
the distributor of Yuasa starter batteries
in Turkey in accordance with the
agreement. Brisa is a company with a
network of 1400 sales points offering
value-adding services to customers
with a touch of innovation. Otopratik,
a brand of Brisa in the area of fast and
innovative maintenance and service, will
also use batteries manufactured by İnci
GS Yuasa.
ELBİRLİK: BUSINESS RELATIONS IS A
CAPITAL FOR SUCCESS
Cihan Elbirlik, Director of İnci GS
Yuasa’s Executive Board said that he
believed that the partnership between
Brisa will benefit both parties before
saying that: “We are providing the
most developed battery solutions
in more than 80 countries across 6
continents. We continue our path as the
leading player in the industry in terms
of high technology use and services.
We attach great importance to be
with our users all the time to provide
the support they need. Yuasa is one
of the leading battery brands in the

world. We are offering these batteries
to the Turkish market thanks to our
partnership. The batteries are offered to
customers in Brisa’s 1400 sales points.
We also produce batteries for the
Brisa’s Otopratik brand. We believe in
the strength of our brands. The power
of our brands and our deeply rooted
business relations are the most powerful
driving force of our company. Brisa
is a company of innovation offering
value to a wide network of customers
in Turkey. Our partnership with Brisa
will help us on our way to become a
powerful brand both in Turkey and
Europe. We have managed to bring
together the Japanese technology with
our experience in the domestic and
international markets. I thank all of our
partners who put their trust in us to walk
on this challenging path.”
ALEMDAR: OUR PARTNERSHIP WILL
BENEFIT ALL STAKEHOLDERS
Cevdet Alemdar, CEO of Brisa, stressed
that they aim to establish a long term
and sustainable cooperation as the
result of the agreement. Mr. Alemdar
continued to say that: “The Company
is aiming to become a leader in terms

of innovation thanks to its experience.
We are also adamant to develop
business models in order to increase
the brand’s value offering to customers
through powerful cooperation and
also to respond to all of their needs.
In this sense, the partnership with İnci
GS Yuasa means a lot not only for our
company but also for the whole of the
sector.
Our network of sale points will become
even stronger thanks to a range of
innovative products. Also, our Otopratik
store chain continues to move a step
ahead in the sector thanks to its own
branded products. This will mean that
vehicle owners will enjoy high quality
and reliable products and services.
The agreement will also mean that
we will have the chance to develop
new business opportunities with our
partners. These two companies have
been contributing to Turkish industry for
many years now and they represent our
country successfully abroad thanks to
their strong domestic role supported by
international partnerships. We strongly
believe that the partnership between
these two strong companies will benefit
all of our stakeholders.”
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İSTANBUL’DA
ENERJİNİN ADRESİ
DEĞİŞTİ
Akü sektörünün lider firmalarından İnci GS Yuasa,
İstanbul’daki yeni ofisine taşındı. İnci GS Yuasa,
yenileme pazarı Satış ve Pazarlama faaliyetlerini
teknolojik alt yapıyla donatılmış, Anadolu yakasının
değerli bölgelerinden Göztepe’de bulunan Business
İstanbul’dan yürütecek.
İnci GS Yuasa, İstanbul’dan yürüttüğü yenileme pazarı Satış
ve Pazarlama faaliyetleri için yeni ofisine taşındı. İnci Akü,
Yuasa, EAS, Hugel, Blizzaro ve GS markalarıyla otomotiv aküsü
üretimi yapan firma, Satış ve Pazarlama faaliyetlerini Eylül 2018

THE ADDRESS OF POWER HAS
CHANGED
İnci GS Yuasa, one of the leading companies in the
battery sector, has moved to its new office in İstanbul.
Company’s new İstanbul office is at Business İstanbul,
a center located at Göztepe district of İstanbul’s
Asian side. Equipped with technological facilities, the
office will host the company’s aftermarket Sales and
Marketing operations.
İnci GS Yuasa, has moved its aftermarket Sales and Marketing
operations to a new office in İstanbul. The company is
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itibarıyla, altyapısı, teknolojik donanımı ve mimari yaklaşımıyla
öne çıkan Business İstanbul’daki 500 metrekarelik yeni
ofisinden yürütecek.
Genel Müdürlük binası ve üç akü fabrikası Türkiye Manisa
Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan İnci GS Yuasa, yurt
içinde 80 ana bayisi, 200 Enerji Uzmanı, 3 bin 500 perakende
satış noktası ve 300 yetkilendirilmiş servisi ile tüketiciye
ulaşıyor. İstanbul’daki Satış ve Pazarlama ofisinin yanı sıra
Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de ülke temsilcilikleri
bulunuyor.

manufacturer of İnci Akü, Yuasa, EAS, Hugel, Blizzaro and
GS, all of which are automotive battery brands. The company,
starting from September2018, will conduct its Sales and
Marketing operations in its new 500 square meter office
located at Business İstanbul featuring technological and
infrastructural advantages in its state of the art structure.
İnci GS Yuasa’s Head Office and three of its battery plants
are based in Manisa’s Industrial Zone. The company is
reaching out to its customers through a network of 80 main
dealers, 200 Energy Experts, 3500 retail sale points and 300
authorized services. Other than the Sales and Marketing office
in İstanbul the company has liaison offices in Ukraine and
United Arab Emirates.
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SEKTÖRÜNÜN EN
YAYGIN HİZMET AĞI

başlattığı Enerji Uzmanı konsepti bugün
200’e yakın noktaya ulaşarak sektörün en
yaygın hizmet ağı konumuna ulaştı.

İnci Akü’nün, 2011 yılında 30 nokta
ile başlattığı Enerji Uzmanı konsepti
200’e yakın noktaya ulaştı. İnci
GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü
Cihan Elbirlik, “Araçların elektronik
aksamıyla ilgili hizmetleri sağlayan
Enerji Uzmanı noktalarımızın bugün
sektörün en yaygın ağı olmasının
gururunu yaşıyoruz” dedi.

Müşteri odaklı, kaliteden ödün vermeyen
çalışma politikasıyla müşterilerinin tüm
ihtiyacını tek elden karşılamak için
çalıştıklarını belirten İnci GS Yuasa İcra
Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “Marka
iletişimi üzerine çalışmalarımız, tüketici
odaklı yaklaşımımız ve geliştirdiğimiz
yeni teknolojilerimizle akü sektörünün

lideri olma hedefimize emin adımlarla
ilerliyoruz. Türkiye’de akü sektörünün
teknoloji ve hizmet lideri olarak
yolumuza devam ederken, “Enerji”
kavramına yaptığımız yatırımlarla hem
sektörümüzün hem de şirketimizin
geleceğini şekillendiriyoruz. Yenilikçi
bakış açımızla hem günümüz ihtiyaçlarını
en üst seviyede karşılamaya, hem de
geleceğin teknolojisini takip ederek
kendimizi sürekli geliştirmeye devam
edeceğiz” dedi.

İnci Akü’nün, araçların elektronik
aksamıyla ilgili müşterilerine hizmet
vermek üzere 2011 yılında 30 nokta ile

WIDEST SERVICE
NETWORK IN THE
SECTOR
İnci Akü launched facilities known
as Energy Expert in 2011 in 30
locations. Today the number of
such points have risen nearly to
200. Cihan Elbirlik, Director of İnci
GS Yuasa’s Executive Board said
that: “Energy Expert facilities are
designed to offer services in relation
to the electronic components of the
vehicles. We are proud of our Energy
Expert network which is the widest
of its kind in the sector.”

İnci Akü, has launched the Energy Expert
concept in 2011 in 30 locations to offer
services to customers for the electronic
components of their vehicles. Today
the network is comprised of nearly 200
locations which represents the widest
network of its kind in the sector.
Cihan Elbirlik, Director of İnci GS
Yuasa’s Executive Board said that the
company aims to address the needs of
the customers via a single point based
on a policy that embraces a customer
and quality centered approach. Mr.
Elbirlik continued to say that: “Thanks
to our works in the area of brand

İSO 500 VE TİM 1000
LİSTELERİNDE HIZLI YÜKSELİŞ
İnci GS Yuasa, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan
‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ‘İhracatta ilk 1000
Firma Araştırması’ listesinde bu yıl da yükselişini sürdürdü.
Türkiye’de otomotiv tedarik sanayinin önde gelen firmaları arasında
yer alan İnci GS Yuasa, ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’
listesinde son 6 yıldaki en büyük sıçramayı bu yıl yaparak geçtiğimiz
yıla göre 58 basamak birden yükselmeyi başardı ve 207’nci sıraya
yerleşti. ‘İhracatta ilk 1000 Firma Araştırması’nda ise yine büyük
sıçramayla 54 basamak yükselerek 199’uncu sırada yerini aldı.
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communication, our customer centered
approach and the new technologies we
developed we aim to continue to reach
our target of becoming the leader of
the battery sector. As the technology
and service leader in the Turkish
battery sector we continue to invest in
the concept of “Energy”, and all these
investments mean that we are shaping
not only the future of our company but
also that of the sector. We aim not only to
fully address today’s needs but also to
improve the company to make it capable
of doing so. Innovation and up-to-date
technology is our guiding star.

CLIMBING UP THE LADDER:
BETTER STANDING AT İSO
500 AND TİM 1000 LISTS
İnci GS Yuasa has climbed up in two major
rankings in Turkey. One of them is list of “500
Major Industrial Corporations in Turkey” and the
other is Turkish Exporters Assembly’s annual “Top
1,000 Exporters” ranking.
Being among the leading automotive industry
suppliers, İnci GS Yausa has recorded the biggest jump
in six years in the “500 Major Industrial Corporations
in Turkey” list, climbing 58 rows to find a place on
the 207th row. “Top 1000 Export Company Survey”
also featured the company on the 199th row, which
represents a climb of 54 rows.

BİZDEN HABERLER NEWS FROM US

SOSYAL MEDYANIN
EN BAŞARILI MARKASI
Dünyanın enerji uzmanı İnci Akü,
SocialBrands Türkiye tarafından
gerçekleştirilen ‘Sosyal Medyayı
En Başarılı Kullanan Markalar’
endeksi Ocak ayı sonuçlarına göre
“Otomotiv Yan Sanayi” sektörünün
en başarılı markası oldu.
Boom Social'ın istatistiksel sosyal
medya verilerine dayalı olarak
ölçümlenen ve SocialBrands Türkiye
tarafından her ay açıklanan ‘Sosyal
Medyayı En Başarılı Kullanan Markalar’
araştırması Ocak 2019 sonuçlarına
göre İnci Akü, ‘Otomotiv Yan Sanayi’
sektörünün en başarılı markası
oldu. İnci Akü, sosyal medyada
gerçekleştirdiği etkin çalışmalar ile
‘SocialBrands Top 100’ listesinde ise ilk
5 marka arasında yer aldı.

Pazarlama Müdürü Gökçe Yılancıoğlu
Tellici, “Sosyal medya, pazarlama
dışında anında müşterilerimizle
etkileşim ve iletişim kurabildiğimiz
önemli bir mecra. İnci Akü olarak sosyal
medya hesaplarımızı tüketicilerimize
direk dokunduğumuz onlarla
ilişkilerimizi güçlendirdiğimiz bir
mecra olarak görüyoruz. Bu konuda
en iyi kaynaklardan biri olan Boom
Social'ın istatistiksel sosyal medya

verilerine dayalı olarak ölçümlenen ve
SocialBrands Türkiye tarafından her ay
açıklanan ‘Sosyal Medyayı En Başarılı
Kullanan Markalar’ araştırmalarında
her ay üst sıralarda yer alıyor
olmanın gurunu yaşıyoruz. Sektörde
fark yaratmamızın yanı sıra, genel
sıralamalarda da aldığımız sonuçlar
işimizi doğru yaptığımızın bir göstergesi
oluyor” dedi.

“SocialBrands Top 100” list is a testament
of company’s good use of social media.

Boom Social is one of the most trusted
sources for measuring how brands are
using the social media and SocialBrands
Turkey publishes monthly surveys based
on their statistics. We are proud to be
positioned as one of the top runners in
the Brands that Make the Best out of
Social Media list. This is a testament of
our determination to be different form
our rivals and our ranking in general list
shows that we are good at what we are
doing.”

İnci GS Yuasa’nın öncü markası İnci
Akü’nün sosyal medya yönetiminin
sektöre öncülük ettiğini vurgulayan
İnci GS Yuasa Kurumsal İletişim ve

MOST SUCCESSFUL
BRAND OF THE
SOCIAL MEDIA:
İNCİ AKÜ
World’s leading energy expert
İnci Akü has become the
most successful brand of the
“Automotive Supply Industry”
according to January results of the
“Brands that Make the Best out of
Social Media” index managed by
Social Brands Turkey.
Results of “Brands that Make the Best out
of Social Media” study are announced
every month. The survey is based on
Boom Social’s statistical social media
data. İnci Akü has become the most
successful brand of the “Automotive
Supply Industry” according to January
2019 results. İnci Akü’s 5th place on
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Gökçe Yılancıoğlu Tellici, İnci GS Yuasa’s
Corporate Communication and Marketing
Manager stated that İnci Akü’s social
media management leads the sector
and she said, “Social media for us is not
only about marketing, it is a tool that we
use to engage our customers through
an interactions. At İnci Akü we see our
social media accounts as platforms where
we can strengthen our relations with
consumers.
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İNCİ BATTERY
WIN EURASIA’DA
YERİNİ ALDI
Endüstri devlerinin bir araya
geldiği CeMAT Eurasia bu yıl,
14 - 17 Mart tarihleri arasında
İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleşti. Yurtiçi
traksiyoner akü pazarının
lider ismi İnci Battery fuarda,
traksiyoner akülerini ve
endüstriyel müşteri çözümlerini
sektör oyuncularına tanıttı.
WIN Eurasia fuarı çatısı altında toplanan
ve eş zamanlı gerçekleşecek 6 fuardan
biri olan CeMAT Eurasia Fuarı’nda
lojistik, intralojistik ve lojistik bilişim
teknolojilerinin devleri Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde 18’inci kez bir araya
geldi. İnci GS Yuasa’nın endüstriyel akü
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markası İnci Battery; lojistik, intralojistik
ve lojistik bilişimi teknolojilerinin yenilikçi
bir anlayışla tek çatı altında toplandığı
fuarda her yıl olduğu gibi yine yerini
aldı. İnci Battery fuarda, İnci GS Yuasa
İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik ile
OE ve Endüstriyel Akü Direktörü Kojiro
Shibata’nın katılımıyla yenilikçi ürün ve
hizmetlerini sektörün profesyonellerine
tanıttı.
ELBİRLİK: AVRUPA PAZARINDA
ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLMA
YOLUNDA İLERLİYORUZ
Teknolojiye ve inovasyona yaptıkları
yatırımlarla sürekli gelişimi sağlamak için
çalıştıklarını belirten İnci GS Yuasa İcra
Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, “2015

Elbirlik: “2015 yılında
Japonya’nın lider akü üreticisi
GS Yuasa ile yapmış olduğumuz
ortaklıktan sonra 100 yıllık
Japon teknolojisi uzmanlığı ve
deneyiminden de destek alarak,
endüstriyel fabrikamızda
yüksek teknoloji ve kaliteye
sahip traksiyoner akülerin
üretimini sürdürüyoruz.”
yılında Japonya’nın lider akü üreticisi GS
Yuasa ile yapmış olduğumuz ortaklıktan
sonra 100 yıllık Japon teknolojisi
uzmanlığı ve deneyiminden de destek
alarak, endüstriyel fabrikamızda yüksek
teknoloji ve kaliteye sahip traksiyoner
akülerin üretimini sürdürüyoruz. Bu
akülerin gelecek versiyonlarıyla ilgili ArGe çalışmalarımız hız kesmeden devam
ediyor. Coğrafi konumumuzun sağladığı
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avantaj ve sunmuş olduğumuz kaliteli
ürün ve hizmet garantisiyle Almanya,
Hollanda, Çek Cumhuriyeti, İtalya başta
olmak üzere Avrupa’da birçok ülkede
önemli bir satış ağına ulaştık.” dedi.
Ayrıca “İnci GS Yuasa, kaliteli ürün
üretmenin yanında iş ortağı olarak
gördükleri müşterilerine üstün servis
hizmeti sağlayabilmek için servis
ağını genişletmiştir. Türkiye’nin her
noktasına satış sonrası destek vererek
müşteri memnuniyetini en üst seviyeye
taşımaktadır. Müşterilerin aldığı
hizmetten duydukları memnuniyetin en

İNCİ BATTERY IS AT
WIN EURASIA
CeMAT Eurasia which brings
together the giants of the industry
has taken place at Tüyap Fair
Convention and Congress Center in
March 14-17. İnci Battery, leader of
the Turkish traction battery market,
presented its traction batteries and
industrial customer solutions to the
visitors of the fair.
CeMAT Eurasia is organized under WIN
Eurasia fair and is one of the six fairs
that will be organized concurrently.
The fair welcomed for the 18th time
the giants of logistics, intralogistics and
logistical informatic technologies at the
Tüyap Fair Convention and Congress
Center. İnci Battery, the industrial
brand of İnci GS Yuasa, has attended
the fair this year again which brings
logistics, intralogistics and logistics
informatic technologies under a single
roof with a touch of innovation. Cihan
Elbirlik, Director of İnci GS Yuasa’s
Executive Board and Kojiro Shibata,
OE and Industrial Battery Director have
addressed the participants of the fair to
introduce the innovative products and
services of İnci Battery.
ELBİRLİK: WE ARE GETTING CLOSER
TO BECOME A MAJOR PLAYER IN
THE EUROPEAN MARKET
Cihan Elbirlik, Director of İnci GS
Yuasa’s Executive Board, explained
how the company attach importance to

büyük göstergesi yıllardır değişmeyen
endüstriyel akü sektöründeki yurtiçi
pazar liderliğimizdir. Bizlere duyulan
güvenin karşılığını verebilmek için
her gün daha çok çalışmaktayız.” diye
belirtti.
YENİ YATIRIMLAR YOLDA
OE ve Endüstriyel Akü Direktörü
Kojiro Shibata “Dış piyasada her yıl
müşterilerimiz arasına bir yenisini
eklemekteyiz. Avrupa Pazarında
İnci Battery markasına artan talebi
karşılayabilmek için bu yıl da yeni

investments in the areas of technology
and innovation: “Following the
partnership in 2015 with GS Yuasa as the
leading battery producer of Japan and
thanks to their expertise and experience
based on a century-long works we
continue to manufacture traction batteries
in our industrial plants that feature cutting
edge technology and quality. Further
R&D works are underway to design and
manufacture higher versions of these
batteries. We have an advantage due to
our geographical position and thanks to
our pledge for high quality products and
services we have managed to widen
our sales network in many European
countries including Germany, the
Netherlands, Czech Republic and Italy.”
Furthermore Mr. Elbirlik said that: “İnci
GS Yuasa, in addition to manufacturing
high quality products, has widened its
service network in order to offer high
quality services to customers it regards as
business partners. Its after sale support
services provided all across Turkey
meant higher customer satisfaction.
The fact that we have been the leading
domestic battery manufacturer in Turkey
is a testament of the higher levels of
customer satisfaction. We are well aware
of the trust our customers put in us, so
we have to work harder every day to
deserve it.”
NEW INVESTMENTS ON THE WAY
Kojiro Shibata, OE and Industrial Battery
Director said that: “We are gaining new
customers every year in the international

yatırımlarla üretim kapasitemizi
arttırmak için gerekli çalışmaları
yapmaya başladık. Hedefimiz en kısa
zamanda üretim hacmimizi katlayarak
yükseltmektir. Geçtiğimiz yıldan beri DIN
Standartlarında ürettiğimiz traksiyoner
akülerimizi BS (British) standardına da
uygun olarak üretmekteyiz. Geleceğin
teknolojisini üretmek için gereken tüm
çalışmaları yapmaktayız ve yapmaya da
devam edeceğiz.” dedi.

market. This year we have started to
plan for our subsequent investments to
increase our manufacturing capacity in
order to meet the increasing demands
in the European Market for the brand of
İnci Battery. Our goal is to multiply the
amount of batteries we manufacture.
Our traction batteries are in line with DIN
Standards. And since last year they meet
the requirements of BS (British) standards
as well. We want to build the technology
of the future, so we work towards that
goal and will continue to do so.”

Elbirlik: “Following the
partnership in 2015 with GS
Yuasa as the leading battery
producer of Japan and thanks to
their expertise and experience
based on a century-long works
we continue to manufacture
traction batteries in our industrial
plants that feature cutting
edge technology and quality.”
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ANA BAYİ SATIŞ
TEMSİLCİLERİYLE
BULUŞTU

satış temsilcileriyle buluştuğu, Titanik
Otel’de geçekleşen etkinliğe bayi satış
ekiplerinden 80 temsilcinin yanı sıra İnci
GS Yuasa’nın satış ve pazarlama ekipleri
de katıldı.

İnci Akü, Titanic Otel’de
düzenlediği etkinlikte ana bayi satış
temsilcileriyle bir araya geldi.

İNCİ AKÜ’DEN SEKTÖRÜNÜN İLK VE
TEK ÖNCÜ UYGULAMALARI

İnci Akü, Yuasa, EAS, Hugel, Blizzaro
ve İnci Battery markalarıyla üretim
yapan İnci GS Yuasa, yurt içinde 80
ana bayi, 200 Enerji Uzmanı, 3 bin
500 perakende satış noktası ve 300
yetkilendirilmiş servisi ile tüketiciye
ulaşmaya devam ediyor. Ana bayi

Yeni dönem projelerin anlatıldığı
toplantıda “Neden İnci Akü satmalıyım?”
konusuna yer verildi. İnci Akü’nün
geliştirdiği “e-garanti” uygulaması,
‘Sadakat Programı’ ve yol yardım
desteği gibi sektörünün ilk ve tek
uygulamalarına örnek gösterilen
çalışmaları da detaylı olarak anlatıldı.

A GATHERING WITH
THE MAIN DEALERS

attended by 80 representatives from
dealers’ sales teams and sales and
marketing teams of İnci GS Yuasa.

İnci Akü, has met in İstanbul with
the representatives İnci Akü’s main
dealers across Turkey.

SECTOR’S FIRST AND ONLY
PIONEERING APPLICATIONS FROM
İNCİ AKÜ

Running its business under the brand
names of İnci Akü, Yuasa, EAS, Hugel,
Blizzaro and İnci Battery, İnci GS Yuasa
has a total of 80 main dealers with
200 Energy Experts and a total of
500 point-of-sale and 300 authorized
service centers in order to continue to
meet the needs of its customers across
the country. İnci Akü, has met with the
main dealer’s sales team in İstanbul.
The gathering at the Titanic Hotel was

One of the themes of the meeting was
“Why should I sell İnci Akü?” among
others including projects for the next
phase. Participants were also briefed
about some of İnci Akü’s market-leading
applications and practices including
“e-warranty”, “Loyalty Program” and
road assistance. All these are the first
and only features offered by a company
operating in this field.
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TÜRKİYE’NİN EN ÇOK DEĞER
KAZANAN İLK 5 MARKASINDAN BİRİ
İNCİ AKÜ
Sektörünün teknoloji lideri İnci Akü’nün
Türkiye’nin 2018 yılında en çok değer
kazanan ilk 5 markası arasında yer
aldığının vurgulandığı sunumda, ilk ve
tek nano kristal teknolojisiyle üretilen
akü ile ilgili ve teknoloji alanlarında
yürütülen yenilikçi faaliyetleri ile ilgili
bilgiler satış noktaları ile paylaşıldı.Ayrıca
yaygın yetkili servis ağı ve avantajlı
tüketici kampanyalarıyla ilgili de bilgi
verildi.
Toplantı ve sunumların ardından
katılımcılar İstanbul Boğazı’nda tekne
turuna çıktı.

İNCİ AKÜ: ONE OF THE FIVE FASTEST
GROWING BRANDS IN TURKEY
İnci Akü is the leading force in the
battery industry in terms of use of
technology. During a presentation
participants were briefed about how
İnci Akü is one of the fastest growing 5
brands in 2018 thanks to it innovative
projects such as environment friendly
nano-crystal battery. Participants were
also briefed about a wide authorized
service network and promotional sales
campaigns.
Following the meetings, participant
enjoyed the beauty of the Bosporus
during a boat tour.
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JAPON
ORTAKLARDAN
TEBRİK GELDİ
Her sene Japonya’da yılda iki defa
düzenlenen, GS Yuasa’nın farklı
lokasyonlardaki fabrikalarının
proseslerinde yapılmış olan
iyileştirmelerin sunulduğu ‘Kaizen
Proses Sunumu’na katılan 8
fabrikadan birisi de İnci GS Yuasa
oldu.

Fire azaltma projelerimize liderlik eden,
Montaj Süpervizörü Tümer Türüdü ve
Plaka Üretim Mühendisi Onuralp Kazım
Tümer’in yapmış olduğu sunumlara
destek veren Mühendislik Müdürü Junji
Noguchi ve Akü Üretim Müdürü Fevzi
Tümer, İnci GS Yuasa’yı temsil ettiler.

Sunumlarda başta GS Yuasa Başkanı
Mr. Murao olmak üzere, tüm Japon
partnerlerimizden tebrik ve övgü dolu
mesajlar alındı. Proje sunumlarından
sonra Kyoto, Osadano ve Gumma
fabrikaları ziyaret edilerek, kıyaslama
çalışmaları yapıldı.

Junji Noguchi, Manager, Engineering
and Fevzi Tümer Battery Production
Manager. Mr. Türüdü and Mr. Tümer
have talked about our project involving
reduction of rejects. During the event
we were proud to hear the praises from
all of our Japanese partners, including

Mr. Murao, the President of GS Yuasa.
Following the project presentations our
delegation visited industrial plants in
Kyoto, Osadano and Gumma where they
had the opportunity to study them in
order to make comparisons with the ones
in Turkey.

CONGRATULATIONS
FROM JAPANESE
PARTNERS
İnci GS Yuasa was one of the eight
companies that took part in “Kaizen
Process Presentations” organized
in Japan biannually to highlight
process improvements in industrial
plants of GS Yuasa. The event takes
place in Japan biannually.
İnci GS Yuasa was represented by Tümer
Türüdü, Assembly Supervisor, Onuralp
Kazım Tümer, Plate Production Engineer,

‘MOTORCU DOSTU TRAFİK’
PROJESİNE DESTEK
İnci GS Yuasa’nın Türkiye pazarına sunduğu, motosiklet
akülerinin dünya çapındaki önemli markalarından Yuasa,
Aytemiz’in trafikte empati hareketi söylemi ile hayata geçirdiği
‘Motorcu Dostu Trafik’ kurumsal sosyal sorumluluk projesine
sponsor oldu. Motorcu Dostu İstasyon Projesi ile başlayan,
ardından elektrikli araç şarj noktaları ve ücretsi internet gibi
hizmetleriyle projeye deam eden Aytemiz, ‘Motorcu Dostu
İstasyon’ projesinin bir ileri aşaması olarak ise ‘Motorcu Dostu

SUPPORT FOR THE “MOTORIST
FRIENDLY TRAFFIC” PROJECT
Yuasa, one of the most important motorcycle battery brands in
the world offered to the Turkish market by İnci GS Yuasa, has
offered its sponsorship for a corporate social responsibility
project run by Aytemiz titled “Motorist Friendly Traffic” in order
to create a sense of empathy in the traffic. The project has
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Trafik’ sosyal sorumluluk projesini ‘trafikte empati hareketi’
söylemi ile hayata geçirdi. Aytemiz, trafikteki motosiklet ve
diğer taşıt kullanıcılarının birbirilerini daha iyi anlaması ve
güvenli bir sürüş ortamı sağlanmasını hedefliyor.

evolved from a previous project carried out by Aytemiz, namely
Motorcyclist Friendly Petrol Station Project. Aytemiz then
introduced few other services such as electric car charging
points and free internet. The latest campaign by Aytemiz is
launched under “movement of empathy in traffic” slogan. Under
this slogan Aytemiz tries to create a sense of empathy where
motorists and drivers understand better each other.

BİZDEN HABERLER NEWS FROM US

VOLKAN
ARISOY DRIFT
ŞAMPİYONASINDA
NEFESLERİ KESTİ
Dünyanın enerji uzmanı İnci
Akü’nün sponsoru olduğu
Türkiye'nin önemli drift
pilotlarından Volkan Arısoy, Kocaeli
Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen
ve kıyasıya mücadelelere sahne
olan 2018 Apex Masters Türkiye
Drift Şampiyonası’nda yarıştı.
Apex Masters Türkiye Drift
Şampiyonası’nın final yarışı Kocaeli’nin
Körfez ilçesinde bulunan Körfez
Yarış Pisti’nde gerçekleşti. Kıyasıya
mücadelelere sahne olan şampiyonada
İnci Akü sponsorluğunda yarışan
Volkan Arısoy, gösterdiği performansla
izleyicilerin nefesini kesti. 18 pilotun
şampiyonluk heyecanı için yarıştığı
şampiyonayı çok sayıda drift sever
takip etti.

heyecan dolu anlara tanıklık ettiler.
Kıyasıya mücadelelere sahne olan final
yarışlarında Volkan Arısoy, ilk 3’e kalarak
ödülünü aldı.
Şampiyona sonrası açıklama yapan
İnci GS Yuasa Kurumsal İletişim
ve Pazarlama Müdürü Gökçe
Yılancıoğlu Tellici, “İnci Akü olarak
çeşitli spor dallarındaki takımları ve
yarışmacıları destekleyerek spora ve

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği
şampiyonanın eleme turlarının ardından
gerçekleştirilen yarı finalde Volkan
Arısoy, adını finale yazdırmayı başardı.
Birbirinden başarılı yarışmacıların piste
çıktığı yarışmada, jüri ve seyirciler

VOLKAN ARISOY’S
BREATH TAKING
PERFORMANCE
DURING DRIFT
CHAMPIONSHIP
Volkan Arısoy is one Turkey’s most
talented drift pilots sponsored
by İnci Akü, the wold’s energy
expert. Mr. Arısoy was in action
during 2018 Apex Masters Turkey
Drift Championship organized in
Kocaeli Körfez Race Track.
Final race of the Apex Masters Turkey
Drift Championship was run in Kocaeli
Körfez Race Track. The competition
witnessed some neck and neck races
during when Volkan Arısoy, sponsored
by İnci Akü, displayed a breath taking
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sporculara katkımızı sürdürüyoruz. Bu
çerçevede Türkiye'de Drift sporunun
önemli isimlerinden Volkan Arısoy
ile sponsorluk anlaşması yaptık.
Anlaşmamız kapsamında Volkan Arısoy
ve ekibi ile İnci Akü Drift Team'i kurduk.
Aracı Slider ile sezonun ilk 3 yarışında
başarılı bir performans ortaya koyan
Volkan Arısoy ve 500 beygirlik drift aracı
Slider sezonun 4’üncü ve son yarışında
3’üncü olarak yüzümüzü güldürdü.
Volkan Arısoy ve ekibiyle bundan
sonraki yarışlarda daha büyük başarılara
imza atacağımıza inancım tamdır. İnci GS
Yuasa olarak spora ve sporcuya destek
vermeye devam edeceğiz” dedi.
Final heyecanının ardından ilk 3’e giren
pilotlara İnci Akü tarafından FormulA
aküler hediye edildi.

performance. Drift-lover were surely
satisfied with races where a total of 18
pilots run for the cup.
The locals was very interested in the
races during when Volkan Arısoy
managed to qualify for the finals after
a successful semi-final performance.
There were many successful pilots
to watch and the audience had really
enjoyed they witnessed. Volkan Arısoy
completed the race third.
Gökçe Yılancıoğlu Tellici, İnci GS
Yuasa’s Corporate Communications
and Marketing Manager, said after
the championship that: “As İnci Akü,
we continue to contribute to sports

and athletes by supporting teams
and competitors in various sports
branches. This is why we have signed a
sponsorship with Volkan Arısoy, one of
the leading figures of Drifting in Turkey.
We created the İnci Akü Drift team in
cooperation with Volkan Arısoy and
his team. Volkan Arısoy displayed an
impressive performance with his vehicle,
Slider, during the first three races of the
season. Slider, a 500 hp vehicle piloted
by Arısoy managed a third place during
the 4th and the last race of the season
to make us happy. I strongly believe
that our cooperation with Volkan Arısoy
and his team will help us to write new
success stories during next races. İnci
GS Yuasa will continue to support sports
and athletes.”
İnci Akü gifted FormulA batteries to the
top three drifters.

GEZİ TRIP

‘BAŞKENTLERİN
BAŞKENTİ’NE
SEYAHAT
Japonya’nın Tokyo’dan önce uzun süre başkenti olan tapınaklarıyla meşhur
Kyoto kenti, her yıl dünyanın dört yanından çok sayıda turisti ağırlıyor.
Japonların bin yılı aşkın süre başkenti
olan Kyoto, Japonya'da görülmesi
gereken kentler arasında ilk sıralarda.
Japonca 'başkentlerin başkenti'
anlamına gelen Kyoto, 2 binden fazla
tapınağı, sarayları, tarihi binaları ve
parklarıyla ülkenin popüler turistik
merkezlerinden.
Kansai bölgesinde bulunan Kyoto,
aynı zamanda bölgenin en büyük
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şehri. Ülkenin finans ve eğitim
merkezleri arasında yer alan kent,
İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin
bombardımanlarından kurtulabilen nadir
şehirlerden birisi.
NERELER GÖRÜLMELİ?
Kyoto'da görülmesi gereken yerlerin
başında ünlü Fushimi İnari Tapınağı
geliyor. İnari Dağı eteklerine kurulu olan
tapınak, turuncu renkli torileriyle (Şinto

tapınaklarının girişinde bulunan revaklı
yapı) tanınıyor.
Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki
yürüyüş yolu üzerinde çok sayıda
tilki heykeli bulunuyor. Pirinç tanrısına
adanan tapınağın girişi ücretsiz.
Merkezden kalkan 5 numaralı
otobüs ile tapınağın girişine kadar
gelebiliyorsunuz.
Turistlerin uğrak noktalarından ikincisi
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ise Kitaku bölgesinde yer alan Kinkaku
Ji Tapınağı. 14'üncü yüzyılın başlarında
inşa edilmiş olan 3 katlı yapı, aynı
zamanda 'Altın Köşk Tapınağı' adıyla da
anılıyor.
Lakabını süslemelerinde kullanılan
altını varaklardan alan tapınak, 1994'te
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde dahil
edildi. Tapınağa 59 numaralı otobüsle
gidebilirsiniz.
Gion bölgesinde yer alan Yasaka
Mabedi de Kyoto'da mutlaka görülmesi
gereken yerler arasında. 14'üncü
yüzyıldan kalma tapınak, Temmuz
ayında düzenlenen kent festivallerinden
Gion Matsuri'ye de ev sahipliği yapıyor.
Festival süresince tapınağın çevresinde

çok sayıda geçit töreni düzenleniyor.
Tapınağa giriş ücretsiz.
Yasaka Mabedi gibi UNESCO Dünya
Mirası Listesi'nde yer alan Kiyomizu Dera
Tapınağı, Milattan sonra 8'inci yüzyıldan
kalma bir yapı. Ottowa Dağı'nın
eteklerinde bulunan Kiyomizu Dera,
Japonya'nın en eski Budist tapınağı
olarak da biliniyor. Japonca 'Saf Su'
anlamına gelen Kiyomizu Dera, Kyoto'yu
tepeden görebileceğiniz terasıyla da
meşhur. Tapınağa merkezden yürüyerek
ulaşabiliyorsunuz.
Kentin görülmeye değer yapılarından
birisi de, 17'nci yüzyılın başında inşa
edilen Nijo Kalesi. Ninomaru Sarayı'na
da ev sahipliği yapan kale, bahçesinde
çok çeşitli ağaçları barındırıyor.
Ülkenin Tokyo'dan önceki başkenti
olması sebebiyle Kyoto'da bir de
İmparatorluk Sarayı bulunuyor. 1868
yılına kadar imparatorluk ailesinin

ikametgahı olan saray, devasa
bahçesiyle turistlerin uğrak yerleri
arasında yer alıyor.
Kentin en popüler bölgeleri arasında
Gion ilk sırada yer alıyor. Kyoto'nun
yeme-içme, eğlence ve alışveriş
merkezlerinden birisi olan Gion
geyşalarıyla da tanınıyor. Bölgede çok
sayıda çay evi bulunuyor. Geyşaların çay
sunumu yaptığı evler giriş ücretli.
Kentin yüzlerce kiraz ağacıyla kaplı
olan 'Filozof Yolu' adını, ünlü Japon
filozof Nishida Kitaro'da almış. Kitaro,
her gün Kyoto Üniversitesi'ne giderken
meditasyon amacıyla bu yolu yürüyüş
güzergahı olarak kullanıyormuş. Yerel
halk da bu nedenle buraya Filozof Yolu
adını vermiş.
Yol boyunca çok sayıda kafe, restoran
ve mağazanın yanı sıra ziyaret
edebileceğiniz irili ufaklı tapınaklar da
bulunuyor.
Kyoto'nun görülmeye değer
noktalarından birisi de Arashiyama
bölgesinde bulunan bambu ormanı.
Kent merkezinden trenle 30 dakikada
ulaşabileceğiniz bölgede, tapınaklar ve
göl dışında bir de maymun parkı var.
NASIL GİDİLİR?
Kyoto'da havalimanı bulunmuyor. Bu
nedenle Türkiye'den Kyoto'ya gitmek
isteyenler, en yakındaki yerleşim
birimi olan Osaka kentine geçmek
zorunda. Osaka'ya haftanın her günü
İstanbul'dan uçuş var. 11 saatlik uçuşun
ardından Osaka'dan hızlı trenle Kyoto'ya
15 dakikada geçebilirsiniz. Başkent
Tokyo'dan da Kyoto'ya hızlı tren ve
otobüsle ulaşım seçeneği bulunuyor.
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TRIP TO THE
‘CAPITAL OF THE
CAPITALS’
Kyoto, a city famous for its temples.
The old town was used to be the
capital of Japan long before Tokyo.
It attracts many tourists every year
from around the world
It was the capital city of Japan for more
than one thousand years. It is one of the
“must see” towns in Turkey.
In Japanese Kyoto means “the capital
of the capitals”. It houses more than 2
thousand temples, palaces and historic
buildings and parks, all of them tourist
attractions.
Kyoto is the biggest town in Kansai
region. Nowadays, the town is one of
the financial and educational centers of
the country. Somehow the allied forced
chose not to bombarded this old town
during the World War II.
WHERE TO SEE?
Fushimi İnari Temple is one of the
structures you may enjoy seeing. It is
located at the foothills of Mount İnari. It
is famous for its orange colored “tori”s,
well know portico structure at the
entrance of Shinto temples.
There is a walking track 4 kilometers
long where you can amaze yourself with
the statues of foxes. The temple you can
visit without paying a fare is dedicated
to the god of rice. Take bus route 5
from the center of the town to reach the
gates of the temple.
Another tourist attraction is Kinkakuji
temple located in Kitaku region. It is
a three floor structure built during the
beginning of the 14th century. It is also
known as “Golden Pavilion.”
Its name is inspired by the golden foils
used to decorate the structure. In 1994
UNESCO decided to include the temple
to the World Heritage List. Take bus
route 59 to reach the site.
Other suggestions for visit includes
Yasaka Shrine. Built during the 14th
century the shrine hosts Gion Matsuri, a
provincial festival held in July. You can
enjoy many parades held around the
shrine during the festival. Visits are free
of charge.

Built during the 8th century Kiyomizu
Dera Temple is another structure
included in the UNESCO’s World
Heritage List. Located at the foothills
of Mount Ottowa, Kiyomizu Dera is
known to be the oldest Buddhist temple
in Japan. Meaning “Pure Water” in
Japanese, Kiyomizu Dera is located
on a hill from where you can see the
Kyoto town from above. It is at a walking
distance from the center of the town.
Built in the 17th century, Nijo Castle is
another historic feature of Kyoto. The
castle houses the Nimomaru Palace
which features a variety of trees in its
garden.
Since Kyoto was the capital of Japan
before Tokyo, there is also an Imperial
Palace to be seen. The Japanese
imperial family was living in this palace
until the year 1868 and today its one of
the tourist attractions with is vast garden.
Moving away from historical sites, one
of the first locations you may want

to visit is Gion. Famous also for its
geishas, the area is one of the eat-drink,
entertainment and shopping hubs of
Kyoto. You may also like to enjoy your
tea in one of the many tea houses in the
area. It is not free of charge though to
enter tea houses where cups of teas are
served by geishas.
The famous Japanese philosopher
Nishida Kitaro gave his name to a
walking track called “Philosopher’s
Path”, which is decorated by hundreds
of cherry trees. The story goes that
Kitaro used to make meditative walks
through this route to arrive at his
University of Kyoto. So its people started
to call this route “Philosopher’s Path.”
If meditation is not your way you can
consider to visit cafes, restaurants,
stores and few temples in all sizes along
the path.
Arashiyama, a bamboo forest, is another
tourist attraction of Kyoto. A 30 minutes
train journey from the center of the
town will take you there where you can
visit temples, a lake, and perhaps more
interestingly, a monkey park.
HOW TO GET THERE?
There is no airport in Kyoto. The nearest
town with an airport is Osaka. If you
would like to travel to Osaka from
İstanbul you can take a direct flight
every day of the week. Once you are
in Osaka after an 11-hours flight you
can take the train to Kyoto. It is only a
15 minutes journey. If you would like to
travel to Kyoto from Tokyo you can take
the fast train or the coach.
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