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BAŞKAN’IN MESAJI

NEŞE GÖK
İNCİ HOLDİNG YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI

Değerli Paydaşlarımız,

İlk günden itibaren inanç, azim ve güven te-
melleri üzerinde yükselen İnci Holding’in 
65’inci yaşını kutladığımız 2017 yılını da bü-
yük başarılarla kapattık. İnci Holding olarak; 
verimli, sürdürülebilir, özel ürün ve hizmetle-
rimize hız kesmeden bu yıl da hedeflerimize 
doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yolda elde 
ettiğimiz her başarıda emekleri olan tüm çalış-
ma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Dünya devleri ile imzaladığımız ortaklık ve iş 
birliği anlaşmalarımız sayesinde bugün, dün-
yanın bir ucunda yer alan Brezilya’dan bir baş-
ka ucunda yer alan Japonya’ya kadar uzanan 
hatta, İnci Holding’in izlerini görmemiz müm-
kün hale geldi. Geçmişten günümüze dünya-
nın çeşitli bölgelerindeki dev şirketlerle başa-
rılı iş birliktelikleri gerçekleştiren İnci Holding 
artık global şirketlerin güvenilir ortağı olarak 
görülüyor. Tüm sektörler için zorlu geçen 2017 
yılını yüzde 41 büyüme rakamı ile kapatarak 
güvenilir duruşumuzu da perçinlemiş olduğu-
muzu da gururla paylaşmak istiyorum. Toplam 
üretimimizin %63’ünü ihraç ediyoruz ve ihra-
cat yaptığımız ülke sayısı 100‘ü geçti. Çalışan 
sayımızı da arttırarak 2650 kişiye çıkarttık.

Ekonomik gelişmeleri dikkatle izleyerek, karar-
lı stratejik girişimlerde bulunarak sahip oldu-
ğumuz güçlü profesyonel ekiple fırsatları en 
iyi şekilde değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Kü-
resel işbirliği fırsatlarını yakından takip etmeyi 
sürdüreceğiz. İnci Holding ve grup şirketleri 
olarak 2018 yılında %20 büyüme gerçekleş-
tirmeyi planlıyoruz. Teknolojiye ve inovasyona 
yaptığımız yatırımlarla sürekli gelişimi sağ-
lamak en önemli önceliklerimizden. Bu yıl 
toplumsal mesajımızda da seçtiğimiz gibi 
”Gelişime açık olmak, yarınlarda var olmaktır.” 
düşüncesinden hareketle “Sürekli Gelişiriz” 
değerimizi kendimize ışık tutuyoruz.

Teknolojik gelişmeler, değişik iş modelleri ve 
büyüme dinamiklerini ortaya çıkarırken İnci 
Holding olarak geleceğin tohumlarını bugün-
den atmak ve gelecek vizyonumuzu gerçek-
leştirmek adına bizleri çok heyecanlandıran 

GELECEĞİN TOHUMLARINI 
BUGÜNDEN ATIYORUZ

bir diğer konu olan İnci Holding Girişim Yatı-
rımları yapısını kurmak için ilk girişimlerimizi 
yaptığımızı bilmenizi isterim. Esnekliğin ve 
yeni iş yapma yöntemlerinin kritik olacağı yeni 
yapı ile ilk yıllarda network geliştirip ortak ya-
tırımlarda yer alarak, ardından lider yatırımcı 
olarak yüksek teknolojilerde mobilite, tedarik 
zinciri yönetimi, otomotiv, enerji depolama, 
endüstri 4.0’ı destekleyen teknolojiler ve öde-
me teknolojileri/fintech gibi alanlarda girişim 
yatırımları yapmayı hedefliyoruz. 2018 yılı bu 
karar doğrultusunda İnci Girişim Yatırımları 
oluşumu için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağı-
mız, tabularımızı zorlayacağımız, daha dinamik 
ve çevik olmayı öğreneceğimiz, girişimci ruhu-
muzu besleyeceğimiz bir yıl olacak.

Sadece maddi kazanımlarla değil, bütün top-
lumun yararlandığı ve yararlanacağı değerler 
anlayışı ile bugünlere ulaştık. Ülkemiz için 
önemli olan, geleceğimizi doğrudan etkileye-
cek bir başka konu da elbette sürdürülebilirlik 
olarak ön plana çıkıyor. Bu konuda da üzerimi-
ze düşeni eksiksiz yerine getirmeye çalışıyo-
ruz. Vakfımız önderliğinde gerçekleştirdiğimiz 
bir çok sosyal sorumluluk projesine bir yenisi-
ni daha eklemenin sevincini yaşıyoruz. Bu yıl 
büyük önem verdiğimiz “Eğitim ve Sanat Köyü 
Projesi”nin de tohumlarının atıldığı bir yıl ola-
cak. İzmir-Menderes Göktur mevkiinde bu özel 
projeyi yapılandırmaya başladık. Çocuklara 
çok çeşitli eğitimler verebileceğimiz, sanat ve 
kültür faaliyetleri ile buluşturacağımız bu yeni 
girişimimizle daha fazla sayıda çocuğa umut 
ışığı olmayı arzu ediyoruz. 

İnci Holding olarak; Ege Bölgesi’nde bugü-
ne kadar toplam 89 bin fidana can verdik. 
Hedefimiz 100 bin fidana adım adım yakla-
şıyoruz. Üstelik bu yıl dikilecek fidanlarımız, 
Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nın Göktur Eğitim ve 
Sanat Köyü’nde yeşerecekler. Çocuklarımıza 
bırakacağımız daha yeşil ve daha güzel ya-
rınlar mümkün. Bu bilinçle şunun farkındayız, 
Ege’nin İnci’si, Türkiye’nin İnci Holding’i olarak 
ülkemiz için daha yapacağımız çok şey var.
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GÜNDEM

2018 YILININ İLK SİNERJİ
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

ALTINCI DÖNEM ‘GENÇ İNCİLER’ İŞ BAŞINDA 

2018 yılının ilk Sinerji Toplantısı 16-17 Mart 
2018 tarihleri arasında Çeşme’deki Sheraton 
Otel’de gerçekleşti. İnci Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Neşe Gök önemli gündem 
maddelerine temas ettiği açılış konuşmasının 
ardından Sinerji grubuna yeni katılan İnci GS 
Yuasa Starter Akü Fabrika Müdürü Numan 
Alver, İnci GS Yuasa Satış Departman Müdürü 
Aytuğ Karakadıoğlu, İnci GS Yuasa Endüstriyel 
Akü Fabrika Müdürü İlyas Köseoğlu, Maxion 

İnci Holding’in yeni mezun genç yetenekleri 

iş dünyasına kattığı, “Genç İnci Programı”nın 

altıncı dönemi Nisan 2018’de başladı. 13 

yeni “Genç İnci”, İnci Akademi’nin 6 ay süren 

eğitim programıyla profesyonel dünyaya 

hazırlanıyor. 2011 yılından beri uygulanan 

Genç İnci programıyla, İnci Holding toplam 60 

genç yeteneği bünyesine katıp görevlendirdi. 

İş, kişisel gelişim, yönetim, finans konularında 

İnci Çelik Genel Müdür Emre Sipahi ve İnci 
Vakfı Yöneticisi Pınar Ayaz Koçer’e sinerji 
iğnelerini taktı. İlk gün programı; İnci Holding 
Genel Müdürü Taner Kerman’ın “2017 Yılı 
Grup Performansı Değerlendirme” sunumu 
ile devam etti ve SAP EMEA Bölge Direktörü 
İsmail Hakkı Bosnalı’nın “Dijital Dönüşüm 
Yaklaşımları” sunumu ile sona erdi. İkinci gün 
Maxion Wheels Türkiye Operasyonları ve İnci 
GS Yuasa’nın dijital dönüşüm uygulamaları 

eğitimlerin verildiği Genç İnci programı, 

vaka çalışmaları, sunum ve simülasyonlarla 

gençlerin gelişimlerine destek sağlıyor.  

6 ay süren yoğun bir eğitim dönemini 

kapsayan programın sonunda gençler, 

mentörlük desteği ile birlikte, grup projelerini 

tamamlayarak mezun oluyor. Ardından İnci 

Holding veya grup şirketlerinde çalışmaya 

başlıyor. 

hakkında yaptıkları sunumlar ile başladı. 
Devamında konuk konuşmacımız Serdar 
Kuzuloğlu’nun “Yeni Dünya, Yeni Tüketici, 
Yeni Şirket” sunumu ve atölye çalışması ile 
sonlandı.

Nazan Aysan/ Planlama Mühendisi/ Maxion Jantaş

Ferhat Yaşar/ Üretim Mühendisi/ Maxion Çelik

Ege Pehlivanoğlu/ Kalite Mühendisi/ Maxion Çelik 

Alphan Sürmeli/ Kalite Mühendisi/ Maxıon 
Aluminyum

Beril Sülün/ İK Sorumlusu/ Maxıon Aluminyum

Ali Özneşeli/ İzmir Deniz Operesyon Elemanı/ Yusen 
İnci Lojistik

Selin Tosun/ Bursa Deniz Dokümantasyon Elemanı/ 
Yusen İnci Lojistik

Emre Can Dizman/ İstanbul OCM Operasyon 
Elemanı/ Yusen İnci Lojistik

Sercan Örs/ Muhasebe Sorumlusu/ İnci Holding

İlkin İnci/ Yeni Yatırımlar Sorumlusu/ İnci Holding

Ege Eren/ Proje Sorumlusu/ İnci Holding

Murat Rahmi Kurtul/ BT Sorumlusu/ İnci Holding

Melahat Hiçyorulmazlar/ BT Sorumlusu/ İnci 
Holding
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dokunurken, Türkiye’nin her köşesine 
ulaşabilecek olmaktan sevinç duyuyoruz.” 
dedi.

GÜNDEM

“Toplumda yaşam boyu eğitim” felsefesiyle 

Cevdet İnci tarafından 1985 yılında kurulan 

Cevdet İnci Eğitim Vakfı, 32 yıldır eğitimin 

ışığıyla Türkiye’nin gençlerini aydınlatıyor. 

Cevdet İnci Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 

Şerife İnci Eren, 5 Aralık Dünya Gönüllüler 

Günü’nde İzmir Mövenpick Otel’de İnci Vakfı 

gönüllüleri için düzenlenen toplantıda vakıf 

faaliyetlerini anlattı.

“Doğan her günü eğitim için bir fırsat olarak 

görüyoruz” diyen Şerife İnci Eren, “Maddi 

Toplantıda vakfın yeni çalışmalarını anlatan 
Şerife İnci Eren: “Sevgili babam Cevdet 
İnci’nin kurduğu Cevdet İnci Eğitim Vakfı 
çalışmalarına bir yenisini ekliyor. 2015 
yılından bu yana başarıyla gerçekleşen 
“Gezici Kütüphane” ve ‘Veli Eğitim Projesi’ 
yeni bir kimlik kazanıyor. “Gezici Kütüphane 
ile 20 ilköğretim okulu ve ilçe merkezlerinde 
55.000 kişiye ulaştık. Aynı okulların velileri 
için vakıf bünyesindeki 29 aktif gönüllü 
eğitimci ile İzmir’deki okullarda farklı 
başlıklarda yaklaşık 200 saatlik 125 eğitim 
gerçekleştirdik. Şimdi ise toplamda 8 bin 

olanaktan yoksun, başarılı öğrencilere burslar 
veriyor, yurt, okul, eğitim tesisleri yaptırıyor 
ve okullara eğitim araçları sağlıyoruz. 2010 
yılından beri son 7 yılda 3.000 öğrenciye burs 
desteği sağladık. İnci Vakfı’nın çatısı altında 
2012 yılında kurulan İnci Akademi’miz ile 
bugüne dek 342 farklı konu başlığıyla 7.823 
kişiye ulaştık” dedi.

Eğitimin aydınlattığı yolda nesilden nesile el 
ele yürüyeceğiz

İnci Holding’in 65’nci yılını kutladığını 

katılımcının yaşamına dokunan bu eğitimlerin 
daha fazla insana ulaşması amacıyla, ‘Veli 
Eğitim Projesi’ni dijital mecralara taşıyoruz. 
Gönüllü eğitimcilerimiz, Bornova Belediyesi 
Dijital Film Atölyesi ve Tiyatro4'ün katkılarıyla 
hazırlanan veli eğitimlerimiz ile daha çok 
çocuğun ve daha çok velinin hayatına 

CEVDET İNCİ EĞİTİM VAKFI, 5 ARALIK DÜNYA 
GÖNÜLLÜLER GÜNÜ’NDE GÖNÜLLÜLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

PROJELERİMİZ DİJİTALLEŞEN DÜNYAYA AYAK UYDURUYOR

vurgulayan İnci Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Neşe Gök: “İnci Holding olarak 
ülkemiz için daha yapacağımız çok şey var. 
Eğitimin aydınlattığı yolda nesilden nesile el 
ele yürüyeceğiz” dedi.

FAALİYETLERİMİZİ DÜZENLİ 
OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

www.incivakfi.org

/incivakfi

/incivakfi
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GÜNDEM

İZİKAD GİRİŞİMCİLİK 
ÖDÜLLERİ

DÜNYA SAATİ UYGULAMASI

İZMİR İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) bu yıl 
birincisini düzenlediği “İZİKAD Girişimcilik 
Ödülleri” törenle sahiplerini buldu. Cevdet 
İnci Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Şerife İnci Eren jüri özel ödülünün sahibi oldu. 
İş hayatında 40. yılını doldurduğunu söyleyen 
Eren, bu başarıda ailesinin ve ekibinin çok 
büyük payı olduğunu belirterek: “Gelecek 
kadındadır, hiçbir zaman umudumuzu 
kaybetmemeliyiz.” dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İnci Holding 
ve grup şirketlerinden Maxion İnci, Maxion 
Jantaş, İnci Akademi, İnci Vakfı ve ISM Minibar, 
Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) Dünya 
Saati kampanyası kapsamında 24 Mart 
Cumartesi günü 20.30-21.30 saatleri arasında 
sürdürülebilir bir dünya için ışıklarını kararttı.

Dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek 
amacıyla WWF tarafından 2007 yılından beri 
gerçekleştirilen Dünya Saati’ne geçtiğimiz yıl 
187 ülke ve bölgeden 350’den fazla ünlü ve 
kanaat önderin desteği sayesinde milyonlarca 
insan, ayrıca dünya çapında 3000’den fazla 
anıtsal yapı ışıklarını söndürerek katıldı.

Çevre sorunlarına ve iklim değişikliğine 
dikkat çekmek, dünyanın sağlıklı geleceği için 
değişim yolları aramak amacıyla başlatılan 
Dünya Saati uygulaması, küresel ölçekte en 
büyük çevre hareketlerinden biri olarak kabul 
ediliyor.

KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI

İŞ DÜNYASI AİLE İÇİ ŞİDDETE KARŞI

“İŞ DÜNYASINDA KADIN-KADIN DÜNYASINDA İŞ”

Erkek egemen olarak anılan otomotiv sektöründe, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin 15 
yıldır kadınlar tarafından icra edildiği İnci Holding erkek-kadın ayrımı olmadan çalışmaya 
özen gösteriyor. Bu konuda toplumda örnek kuruluşlardan gösterilen Holding, “Kadın-erkek 
hepberaber, biz hep birlikte daha güçlüyüz!” mesajını veriyor.

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı projesi kapsamında düzenlenen “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle 
Mücadele ve Toplumsal Değişimde Öncü Şirketler: Deneyim Paylaşımı” panelinde İnci Holding 
olarak yerimizi aldık.

Yönetim Kurulu Üyemiz Perihan İnci, “Yeniden Biz” sohbet toplantısı kapsamında İnci Akademi’de 
“İş Dünyasında Kadın – Kadın Dünyasında İş” i konuştu.
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İNCİ GS YUASA 

Geçtiğimiz günlerde Turkish Time Dergisi'nde İnci 
GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik ile bir 
röportaj gerçekleştirildi. Cihan Elbirlik,  ihracata yönelik 
Ar-Ge stratejilerini paylaştı.

İnci Akü yeni dönem iletişim kampanyasına başladı. İnci 
Akü için hazırlanan ‘Kalmayız Yolda Biz, İnci Akü Var’ 
mesajlı radyo reklamını ünlü şarkıcı Pamela seslendirdi.

CİHAN ELBİRLİK
TURKISH TIME'DA

Ar-Ge, ihracatı nasıl 
etkiliyor? Ar-Ge’den çıkan 
ürünlerin, ihracatınız 
içindeki payı ne? Hedefiniz 
ne?

Sektörünün ilk Ar-Ge 
merkezi 2009 yılında 
İnci Akü A.Ş. tarafından 
hayata geçirilmişti. 
Japon akü devi GS Yuasa 
ile gerçekleştirdiğimiz 
ortaklıktan sonra planlı 
yatırımlarımıza hız vererek 
yaklaşık 5 milyon TL’ye 
tamamlanan yeni Ar-
Ge Merkezi’mizi bu yıl 
Mayıs ayında hizmete 
açtık.  Ortaklığın ilk 
yatırımlarından olan yeni 
Ar-Ge merkezimizde 

İnci Akü, yeni dönem iletişim 
kampanyasına başladı. ‘Kalmayız 
yolda biz, İnci Akü var’ sözleriyle 
İnci Akü’nün uzmanlığına dikkat 
çekilen radyo reklamını ünlü 
şarkıcı Pamela seslendirdi. Ürün 
kalitesiyle birlikte ‘e-garanti’, 
‘Alo Akü Hattı-444 5 258’ ve ‘6 
Ay Yol Yardım’ gibi hizmetleriyle 
her zaman kullanıcının yanında 
olan İnci Akü, yeni iletişim 
kampanyasında da ‘İnci Akü Sizi 
Yolda Bırakmaz’ mesajını veriyor. 

yenilikçi teknolojiler ve yeni 
nesil akülerle ilgili araştırma ve 
geliştirme çalışmaları yapılıyor. 

Ar-Ge’ye yönelik yatırımlarımızı 
arttırmamızın en temel 
nedenlerinden bir tanesi ise 
ihracatımızın artış trendine 
girmesi. Özellikle ihracatta üst 
segment Start-Stop araçlara 
yönelik kullanılan akülerimizin 
ihracatı giderek artıyor.

Hedefimiz en son teknolojiyi 
kullanarak, dünya çapında 
talebin artacağı öngörülen 
start-stop aküler ile otomotiv 
ana sanayi (OEM) akülerinin 
üretimimiz içerisindeki payını 
arttırmak. Bu da ancak güçlü bir 
Ar-Ge ile mümkün oluyor.

Pamela’nın sevilen şarkısı 
‘Ayrılamayız Biz’den adapte 
edilen ‘Kalmayız Yolda Biz' radyo 
reklamı; 23 ulusal, 19 yerel 
radyo kanalında yayınlanacak. 
İnci Akü’nün yeni dönem 
iletişim çalışmaları radyoyla da 
sınırlı kalmayacak. Kampanya 
çerçevesinde İnci Akü’nün 
yazılı, görsel ve dijital medyanın 
yanı sıra sinema ve outdoor 
reklamlarıyla yaşamın her 
alanında tüketicinin karşısına 
çıkması hedefleniyor.

Önümüzdeki dönemde 
ihracata yönelik nasıl bir Ar-Ge 
stratejisi izleyeceksiniz? Hangi 
segmentlere, ürün gruplarına 
odaklanacaksınız?

İnci GS Yuasa Ar-Ge Merkezi’nde 
yeni nesil Start-Stop aküler, 
yeni tip endüstriyel aküler, 
yüksek enerji ve güç yoğunluklu 
materyaller, yeni nesil 
seperatörler, akü katkılandırma 
materyalleri ve derin deşarja 
dayanıklı ağır hizmet akülerinin 
üretimiyle ilgili araştırma ve 
geliştirme çalışmaları yapılacak.

GS Yuasa’nın küresel 
deneyimi ve teknolojisini, 
kendi birikimimizle birleştirip 
yol alıyoruz. Beş yılda 
gerçekleştireceğimiz 250 
milyon TL’lik yatırımın yüzde 
50’sini teknoloji gelişimi için 
kullanacağız.

2017’de ihracatınızın 
hangi oranda artmasını 
öngörüyorsunuz? 2018 
ihracatınız için öngörünüz ne?

İnci GS Yuasa olarak bugün 4 
kıtada 80’in üzerinde ülkeye 
yaptığımız ihracatla toplam 
satış gelirlerimizin yüzde 65’ini 
yurtdışı satışlarından elde 

ediyoruz. 2017 yılında bir 
önceki yıla göre ihracatımız 
yüzde 20 arttı. 2018 yılında 
ise ihracatımızın yüzde 35 
artmasını hedefliyoruz.

Eylül ayında temellerini 
attığımız üçüncü fabrikamızın 
tamamlanmasıyla, İnci GS 
Yuasa olarak 5 milyon olan 
akü üretim kapasitemiz 
7 milyona çıkaracak. 2 
milyonluk kapasite artışının 
yaklaşık yüzde 75’i ihracata 
yönelik olacak.

İNCİ AKÜ ’YE PAMELA SES VERDİ
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İNCİ AKÜ  PERAKENDE 
BAYİLERİYLE GÜÇLENEREK 
BÜYÜYOR! 

İNCİ AKÜ’DEN DEPONUZU 
DOLDURAN KAMPANYA

Türkiye’nin beş farklı 
ilinde 850’nin üzerinde 
perakende bayinin katılımı ile 
gerçekleştirilen’ İnci Akü Türkiye 
Perakende Bayi Toplantıları’ 
yoğun katılımla gerçekleşti. 
İnci Akü’nün yeni marka 
çalışmaları, ulusal ve uluslararası 
düzeyde gerçekleştirilen 
pazarlama ve satış faaliyetleri 
ile kurumun yeni yatırımları 

 İnci Akü, 5 Şubat - 31 Mart 
tarihleri arasında 42-102 Ah 
arası binek ve hafif ticari araç 
aküsü satın alanlara, Opet’ten 25 
TL’lik akaryakıt hediye ediyor.

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle 
ön plana çıkan İnci Akü, 
tüketicilere farklı fırsatlar 
sunmaya devam ediyor. 31 
Mart’a kadar geçerli olacak 
kampanyanın detaylarına 
www.inciaku.com adresinden 
ulaşabilirsiniz.

hakkında bilgilerin paylaşıldığı 

toplantılara, İnci GS Yuasa üst 

yönetimi de katıldı.

Gerçekleştirilen sunumlar 

sonrasında perakende 

bayilerinin sorularını cevaplayan 

İnci GS Yuasa yöneticileri, sektör 

ve marka çalışmaları hakkında 

detaylı bilgi paylaşımında da 

bulundu. 

Dünyanın Enerji Uzmanı İnci Akü, Ankara, Antalya, 
Eskişehir, İzmir ve İstanbul’daki perakende bayileri ile bir 
araya geldi. 

İNCİ AKÜ, TÜRK BASKETBOLUNUN 
KÖKLÜ KULÜPLERİNDEN TOFAŞ 
SPOR KULÜBÜ’NE SPONSOR OLDU

Dünyanın Enerji Uzmanı İnci Akü, 
2017 yılında gerçekleştirdiği 
sponsorluk anlaşmalarına bir 
yenisini daha ekledi. Tahincioğlu 
Basketbol Ligi’ne hızlı bir 
başlangıç yapan ve üç maçta üç 
galibiyet alarak puan cetvelinin 
ilk sırasında yer alan Tofaş 

Türkiye’nin en çok dilenen radyo DJ’lerinden biri olan Serdar Gökalp’in 
sponsoru İnci Akü oldu.  Hafta içi Pazartesi-Perşembe 22:00-01:00 ve 
Cuma 22:00-00:00 saatleri arasında Best FM’de ‘Serdar Yayında’ isimli 
programı ile dinleyicileriyle buluşan Serdar Gökalp, İnci Akü ile birlikte 
farklı projelere imza atmaya hazırlanıyor.

Spor Kulübü’nün sponsorları 
arasında yer alan İnci Akü, Türk 
sporuna farklı alanlarda destek 
vermeye devam ediyor. Ülkemizi 
EuroCup’ta da temsil eden 
Tofaş Spor Kulübü, İnci Akü’den 
aldığı güçle Avrupa’da da büyük 
başarılar hedefliyor.

Sezona hızlı bir başlangıç yapan ve ülkemizi EuroCup’ta 
temsil eden Tofaş Spor Kulübü ile İnci Akü arasında 
sponsorluk anlaşması imzalandı.
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BİR TUĞLA DA İNCİ AKÜ’DEN

SERDAR GÖKALP İNCİ AKÜ ENERJİSİ 
İLE MANİSA VE İZMİR’DEYDİ!

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

LÖSEV, “Bir tuğla da sen koy!” 
kampanyası kapsamında, 
Türkiye’nin en donanımlı 

Türkiye’nin en çok dinlenen 
radyo dj’lerinden biri olan 
ve Best FM’de İnci Akü 
sponsorluğunda ‘Serdar Yayında’ 
programını sunan Serdar Gökalp, 
8 Aralık 2017 Cuma canlı 
yayınını Manisa ve İzmir’den 
gerçekleştirdi. Güne özel olarak, 
gündüz ve gece kuşağı olmak 
üzere iki farklı programda 
dinleyicileri ile buluşan Serdar 

onkoloji hastanesini ve 
Avrupa’nın ilk Onkoloji 
Kenti’ni tamamlamak için 
destek bekliyor. Hastane 
tamamlandığında, lösemili 
çocuklarda LÖSEV’in 15 senelik 
birikim ve çabalarıyla ulaştığı 
yüzde 90 iyileşme başarısını, 
küçük-büyük tüm lösemi ve 
kanser hastalarında da sağlamak 
amaçlanıyor. 

Gökalp, gündüz programının 
canlı yayınını Manisa’daki İnci 
GS Yuasa Starter Fabrikasından, 
gece programının yayını ise İzmir 
Karşıyaka Evlendirme Dairesi 
önünden gerçekleştirdi.

İnci Akü enerjisiyle yarışan ve 
600 HP’lik güce sahip İnci Akü 
drift aracı da aynı gün İnci GS 
Yuasa çalışanları ve Best FM 
dinleyicileri ile buluştu.

İNCİ AKÜ’DEN
KIBRIS ÇIKARMASI

İnci Akü’nün Kıbrıs distribütörü 
YAR Group öncülüğünde, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
faaliyet gösteren perakende 
bayilerinin katıldığı ‘İnci Akü 
Kıbrıs Bayi Toplantısı’ Merit Park 
Girne Otel’de gerçekleştirildi. 
Yoğun bir katılım ile geçen 
toplantıda, İnci Akü’nün yeni 
marka çalışmaları, ulusal 

ve uluslararası düzeyde 

gerçekleştirilen pazarlama ve 

satış faaliyetleri ile kurumun 

yeni yatırımları hakkında 

bilgiler verildi. Katılımcılar, 

dört kıtada 80 ülkeye ulaşarak 

Türkiye’nin adını duyuran İnci 

Akü’nün çalışmaları hakkında da 

bilgilendirildi.

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

DRIFTKHANA SERİSİNİN
FRAGMANI YAYINDA
İnci Akü ve Volkan Arısoy drift 

sporunda Türkiye'de bir ilki 

gerçekleştiriyor! 

Volkan Arısoy, İnci Akü’nün 

sponsorluk desteği ile drift 

sporunda yüksek hedeflere 

doğru marş basıyor. İnci Akü bu 

sponsorluğun tanıtım videosu 

niteliğinde olan 'Driftkhana' 

serisinin fragmanını sosyal 

medya hesaplarında yayınlandı.

Yayınlandığı andan itibaren 

herkes tarafından olumlu 

tepkiler alan ‘Driftkhana’ 

fragmanı, tüketicide ve drift 

severlerde merak uyandırdı. 
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İNCİ AKÜ AUTOMECHANIKA İSTANBUL’DA 

Türkiye ve Avrupa’nın en prestijli 
otomotiv endüstrisi fuarından 
biri olan Automechanika 
İstanbul, 5- 8 Nisan tarihlerinde 
İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezinde gerçekleşiyor. 
Milyonlarca aracın kalbinde yer 
alan İnci Akü, “Dünyanın Enerji 
Uzmanı” temasıyla yeni nesil 
Start-Stop AGM ve Start-Stop 
EFB serisi ürünlerini otomotiv 
sektörünün beğenisine sunuyor. 

Otomotiv ve otomotive tedarik 

sanayisi sektörünü her yıl bir 
araya toplayan Automechanika 
İstanbul fuarı, 5- 8 Nisan tarihleri 
arasında İstanbul TÜYAP fuar 
merkezinde sektörün önde 
gelen firmalarının katılımı ile 
gerçekleşiyor. İnci Holding 
ve GS Yuasa iştiraki İnci GS 
Yuasa’nın öncü markası İnci 
Akü, “Dünyanın Enerji Uzmanı” 
temasıyla Automechanika 
İstanbul’a özel hazırladığı 
standında, Start-Stop AGM ve 
Start-Stop EFB serisi ürünlerini 

pazardaki potansiyel müşterileri 
ve sektörün ileri gelenleri ile 
buluşturdu. Bunun yanı sıra İnci 
GS Yuasa’nın teknoloji liderliğini, 
üretim uzmanlığını ve yenilikçi 
yaklaşımını yansıtan, hibrid ve 
elektrikli araç uygulamalarında 
kullanılan lityum iyon hücreleri 
de Automechanika İstanbul’da 
sergilendi.

Fuar standında Ceyhun Yılmaz 
Show

İnci Holding ve GS Yuasa 

iştiraki İnci GS Yuasa’nın öncü 
markası İnci Akü, “Dünyanın 
Enerji Uzmanı” temasıyla 
Automechanika İstanbul Fuarı’na 
özel hazırladığı standıyla yer 
aldı. İnci GS Yuasa’nın Start-Stop 
AGM ve Start-Stop EFB serisi 
ürünlerini pazardaki potansiyel 
müşterileri ve sektörün ileri 
gelenleri ile buluşturduğu 
standından “Ceyhun Yılmaz 
Show” Best FM’de canlı olarak 
yayınlandı.

İNCİ AKÜ ALANA 6 AY
“YOL YARDIM” HEDİYE!

100 BİN KİŞİ E-GARANTİ ALTINDA

İnci Akü alana 6 ay ücretsiz 
“Yol Yardım” hizmeti veriliyor. 
444 5 AKÜ(258) hattını arayan 
sürücüler hizmet kapsamında, 
kış şartlarında daha da fazla 
ihtiyaç duyulan; araç çekme, 
lastik değiştirme, seyahate 
devam, aracın geri getirilmesi 
ve konaklama hizmetlerinden 
ücretsiz faydalanabiliyor.

İnci Akü’nün garanti süreçlerine 
yeni bir boyut kazandırdığı 
e-garanti uygulaması ile, İnci 
Akü online satış portalı www.
birincikart.com’dan akü satışı 
gerçekleştirildiğinde, ilgili 
akünün garanti süreci otomatik 
olarak aktif hale geliyor. Araç 
kullanıcıları, garanti kapsamında 
akü değişimi ya da arıza giderme 
gibi işlemleri için garanti 

belgesini ya da faturayı ibraz 

etmeye gerek kalmadan, www.

inciaku.com adresine girerek 

aküsü hakkındaki bilgilere 

sadece bir tıkla ulaşabiliyor. 

Çoğu zaman muhafaza 

edilmesi güç olan ve sorunla 

karşılaşıldığında işleri zorlaştıran 

belge bulma sıkıntısını İnci Akü 

bu yolla gideriyor.
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İNCİ AKÜ OTOBÜSLERİ YOLLARDA

İNCİ BATTERY CEMAT EURASIA’YA 
DAMGASINI VURDU

İnci Akü’nün ‘Kalmayız Yolda 
Biz’ iletişim kampanyası hızla 
devam ediyor.  ‘Kalmayız Yolda 
Biz, İnci Akü Var’ konsepti ile 
giydirilmiş 2 adet çift katlı ve 
15 adet tek katlı otobüsler 
Aralık ayında yollara çıktı. Marka 
görünürlüğünü arttırmak ve 
tüketiciler ile görsel olarak 
da markayı buluşturmak 
amaçlayan İnci Akü, bu yöndeki 
çalışmalarına devam ediyor.

CeMAT Eurasia Fuarı’nda lojistik, 

intralojistik ve lojistik bilişim 

teknolojilerinin devleri Tüyap 

Fuar ve Kongre Merkezi’nde 

17’nci kez bir araya geldi. İnci 

GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü 

TÜRKİYE’NİN İLK AKÜ BLOĞU
‘BLOGIN’ 5. YAŞINDA

DOĞA RUTKAY BLOGIN’E 
KONUK OLDU

Geleceğin ulaşım araçları olarak 
gösterilen elektrikli ve hibrit 
araçlar, akü ve akü sektöründeki 
yeni teknolojiler, enerji 
depolama sistemleri ve otomotiv 
sektörü ile ilgili konuların 
kaleme alındığı Blogin, alanına 
yönelik zengin içeriği ile dikkat 
çekiyor.

“Blogin ile hedefimiz 
sektörümüze yönelik referans 
bir kaynak olmak” diyen İnci 
GS Yuasa Kurumsal İletişim 
ve Pazarlama Müdürü Gökçe 

‘Güldür Güldür’ün sevilen ismi 

Doğa Rutkay’, Dünyanın Enerji 

Uzmanı İnci Akü’nün kurumsal 

bloğu ‘Blogin’e konuk oldu.

Sektöründe bir ilk olarak beş yıl 

önce hayata geçen ve yıllık 55 

binin üzerinde ziyaretçi sayısına 

ulaşan İnci Akü’nün kurumsal 

bloğu ‘Blogin’, farklı konukları 

ağırlamaya devam ediyor. 

Doğa Rutkay ile gerçekleştirilen 

keyifli sohbetin detaylarına 

aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yılancıoğlu Tellici, ‘Blog 
dünyasına beş yıl önce adımımızı 
atarak sektörümüzde bir ilki 
gerçekleştirdik. Şirketimizde 
bilgi paylaşımının önemi ve 
değeri Blogin sayesinde daha 
da gelişiyor. Günümüzde akü 
sektörüne yönelik online kaynak 
bulmak hiç kolay değil. İnci 
Akü olarak, kurumsal bloğumuz 
‘Blogin’ ile sektörümüze yönelik 
alternatif bir kaynak oluşturma 
hedefiyle çalışmalarımıza devam 
ediyoruz” dedi.

‘CEYHUN YILMAZ’ RADYOYA
İNCİ AKÜ ENERJİSİYLE DÖNDÜ!

İNCİ AKÜ'YE RUSYA’DAN ÖDÜL

Ünlü sunucu ve komedyen 
Ceyhun Yılmaz, Dünyanın 
Enerji Uzmanı İnci Akü’nün 
sponsorluğunda radyoya geri 
döndü. Hafta içi her gün 16:00-
18:00 saatleri arasında Best 
FM’de dinleyiciler ile buluşacak 
olan ''Ceyhun Yılmaz Show'', 
dünyada ilk kez ‘Canlı Görüntülü 
Bağlantı’ sistemini kullanacak 
radyo programı olacak.

Dünyanın ilk ve tek devlet 
destekli markalaşma programı 
Turquality’de yer alarak 
‘Türk malı’ ürünleri dünyayla 
buluşturan İnci Akü, Rusya 
pazarına damgasını vurdu. İnci 
Holding ve GS Yuasa iştiraki İnci 
GS Yuasa’nın öncü markası İnci 
Akü, her yıl Rusya’da otomotiv 
sektörünün tüketici dostu ve 
yenilikçi markalarının seçildiği 
‘Autocomponent’ ödülleri ‘akü’ 
kategorisinde ilk üçe girerek 
ödül kazandı. 

İnci Akü, Rusya’da 
düzenlenen 
“Autocomponent 2017’de 
ödül kazandı.

Cihan Elbirlik ve OE ve 
Endüstriyel Akü Direktörü Kojiro 
Shibata’nın katılım gösterdiği 
fuarda İnci Battery, yenilikçi 
ürün ve hizmetlerini sektörün 
profesyonellerine tanıttı. İnci 
GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü 
Cihan Elbirlik, Türkiye’nin en 
önemli endüstriyel akü üreticisi 
ve ihracatçısı bir firma olarak 
yeni üretim teknolojilerini 
ve ürünleri yakından takip 
ettiklerini belirtti. Bu sayede 
Türkiye’de pazar lideri haline 
geldiklerini anlattı
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İnci GS Yuasa, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin 
gelenekselleşen ‘Made in Manisa: Gücümüze güç 
katanlar’ gecesinde istihdam ve ihracat alanındaki 
başarısıyla ödüle layık görüldü. Törende konuşma 
yapan İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, 
“Üçüncü akü fabrikamız ile birlikte yılda 7 milyon 
starter akü kapasitesine ulaşarak, Türkiye’nin en büyük 
akü üretim kapasitesine sahip olacağız” dedi.

İNCİ GS YUASA’YA 
“GÜCÜMÜZE GÜÇ 
KATANLAR” ÖDÜLÜ

İnci GS Yuasa, 2017’de 
istihdam ve ihracat 
alanlarında gösterdiği başarı 
sebebiyle “Gücümüze Güç 
Katanlar” ödülüne layık 
görüldü. İnci GS Yuasa adına 
ödülü alan İnci Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Neşe Gök’e ödülü Manisa 
Valisi Mustafa Hakan 
Güvençer takdim etti.

Neşe Gök: 2021 yılına kadar akü 
ihracatımızı 3 katına çıkartmayı 
hedefliyoruz

Yatırımlarını planlandıkları 
gibi sürdürdüklerini belirten 
İnci Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Neşe Gök, “İnci GS 
Yuasa olarak bugün dört kıtada 
80’in üzerinde ülkeye ihracat 
yapıyoruz. Aküde toplam satış 

gelirlerimizin yüzde 50’den 
fazlasını yurtdışı satışlarından 
elde ederek sektörünün önemli 
ihracatçılarından bir tanesi 
olmaya devam ediyoruz. İnci 
GS Yuasa, bugün 5 milyon 
starter akü üretim kapasitesine, 
endüstriyel akü olarak da 350 
bin hücre kapasitesine sahip. 
Bu yıl temellerini attığımız 
üçüncü akü fabrikamız ile 
birlikte yılda 7 milyon starter 
akü üretim kapasitesine sahip 
olacağız. Fabrikamızın hizmete 

girmesinden sonra 5 yıl 
içerisinde 210 Milyon 
TL ek ciro bekliyoruz. 
Üçüncü fabrikamız 18 bin 
metrekarelik bir alan üzerine 
kurulacak. Yeni fabrikamız ile 
birlikte mevcut akü üretim 
alanımızı 60 bin metrekareye 
ulaştıracağız. Her yıl artan 
satış oranlarımızla, 2021 
yılına kadar ihracatımızı 
da 3 katına çıkartmayı 
hedefliyoruz” dedi.

İNCİ AKÜ START-STOP 
AKÜLERİ  DİKKATLERİ 
ÜZERİNE ÇEKİYOR
Dünyanın dört bir yanında 
milyonlarca aracın enerjisini 
aldığı İnci Akü, uzmanlığı ile 
dünyada büyümeye devam 
ediyor. Sektörünün Turquality 
programına dahil tek akü markası 
olan İnci Akü, aynı zamanda 
geliştirdiği inovatif ürün ve 
hizmetleriyle çalışmalarına bir 
dünya markası olma yolunda 
ilerliyor.

Start-Stop sistemli yeni nesil 
araçlara yönelik uzun ömürlü 
ve yenilikçi ürünler sunan İnci 
Akü’nün Start-Stop AGM ve Start-
Stop EFB serisi ürünler dikkatleri 
üzerine çekiyor. 

İnci Akü Start-Stop EFB serisi 
aküler, çevre dostu Start-Stop 
teknolojisine sahip araçlar için 
özel olarak tasarlanmış. 2012 
yılında geliştirilen İnci Akü 
Start-Stop EFB, standart akülere 
göre 2,5 kat daha uzun ömürlü 
ve yüzde 15 daha fazla marş 
basma gücüne sahip. Yeni nesil 
araçlarda kullanılan geliştirilmiş 
ısıtma, elektronik eğlence, 
sürücü destek yardım sistemleri, 
iç ve dış aydınlatmalar ve 
benzeri donanımlar sebebiyle 
ihtiyaç duyulan yüksek enerji 
gereksinimlerini optimum 
düzeyde karşılayan İnci Akü 
Start-Stop EFB, üst segment 

Start-Stop araçlar için en yeni 
teknolojilerle donatılmış. 

İnci Akü Start-Stop AGM 
(Absorbent Glass Mat) 
serisi aküler performansı ve 
dayanıklılığı ile öne çıkıyor. 
Yüksek şarj kabulü ile 

BoomSocial'ın istatistiksel 
sosyal medya verilerine dayalı 
olarak ölçümlenen ve Social 
Brands Türkiye tarafından her 
ay açıklanan ‘Sosyal Medyayı 
En Başarılı Kullanan Markalar’ 
araştırması 2017 genel sonuçlarına 
göre, İnci Akü sosyal medyada 
gerçekleştirdiği etkin çalışmalar ile 
‘Otomotiv Yan Sanayi’ sektörünün 
en başarılı markası oldu.

rejeneratif frenlemeye sahip üst 

segment Start-Stop araçlar için 

geliştirilmiş olan İnci Akü Start-

Stop AGM serisi aküler, standart 

akülere göre 3,5 kat daha uzun 

ömürlü ve yüzde 30 daha fazla 

marş basma kapasitesine sahip. 

İNCİ AKÜ, SOSYAL MEDYA’DA DA
EN BAŞARILI MARKA
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TİM’DEN MAXION JANTAŞ’A ÖDÜL
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye’nin ilk inovasyon 
geliştirme programı İnovaLİG ile Türkiye’nin İnovasyon 
liderlerini belirledi. Beş farklı kategoride Türkiye’nin en 
yenilikçi şirketlerinin seçildiği yarışmada, sektöründe 
yeniliklerin ve ilklerin elçisi olarak öne çıkan Maxion 
Jantaş,  “İnovasyon kaynakları” kategorisinde üçüncü oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 

(TİM), Türkiye’nin ilk inovasyon 

geliştirme programı İnovaLİG 

ile ‘inovasyon liderleri’ni 

belirledi. Türkiye genelinde 

971 firmanın başvurduğu, 

toplamda 15 firmanın 

ödüllendirildiği törende, Maxion 

Jantaş “İnovasyon Kaynakları” 

kategorisinde, üçüncülüğü elde 

etti. Maxion İnci ve Maxion 

Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Zaim, ödülünü Ekonomi 

Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi’nin gelenekselleşen 
gecesi Made In Manisa 2017 
Swiss Otel’de yapıldı. Çok sayıda 
sanayicinin katıldığı gecede 49 
firmaya plaket verildi. İlki 2015 
yılında gerçekleşen “Made in 
Manisa” gecelerinde “Gücümüze 
Güç Katanlar” kategorisinde 
Maxion Jantaş adına ödülü 
Maxion İnci ve Maxion Jantaş 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Zaim ve Maxion İnci 
adına ise ödülü Maxion Türkiye 
Operasyonları Genel Müdürü 
Hakan Ünlü aldı. 

Maxion Jantaş, Avrupa’nın en 
büyük 2. dorse üreticisi olan 
Krone’den “Global Supplier” 
başarı ödülünü 100’ü aşkın 
tedarikçi firmayı geride bırakarak 
aldı. Maxion Jantaş adına ödülü 
Maxion TRO Satış ve EAAP Ticari 
Araç Jant. Satış Direktörü İshak 
Şikar ve Maxion Wheels Türkiye 
Operasyonları Ticari Araç Jantları 
Satış Müdürü Özgür Topaç aldı. 

Müşterilerden alınan bu 
değerli ödüller, firmamızı 
gelecek için teşvik etmektedir. 
Müşteri beklentilerini en 

Bakanı Nihat Zeybekçi ve TİM 

Başkanı Mehmet Büyükekşi’den 

aldı.

Zaim: Başarımızın sırrı yenilikçi 

bakış açısı

İstanbul Kongre Merkezi’nde 

gerçekleştirilen ödül töreni 

sonrasında bir konuşma yapan 

Mustafa Zaim, “ Dünya, dijital 

teknolojinin başı çektiği 

müthiş bir değişimi yaşıyor 

ki bu değişimin önümüzdeki 

yıllarda çok daha büyük 
bir ivme ile yaşamın her 
alanında etkili olacak radikal 
sonuçları olacağını görüyoruz. 
Bu değişimin merkezinde 
inovasyon var. Biz bu bilinçle, 
3 yıl önce işletmelerimizde 
başlattığımız inovasyon kültürü 
çalışmalarımızı kararlılıkla 
ve başarıyla sürdürüyoruz. 
İnovasyon kültürümüzü, yenilikçi 
bakış açısı ile düşünülmeyeni 
düşünerek, yapılan işi bugün 
yaptığımızdan nasıl daha farklı 
yaparız ı sürekli sorgulayarak ve 
kutuların dışına çıkarak yaşam 
biçimimiz haline dönüştürmek 
amacımız.

Bu süreç çok zorlu bir süreç ve 
işletmelerimizin her bölümünde 
çok sistematik ve geniş katılımlı 

bir çalışma gerektiriyor. Bizim 
en önemli önceliklerimizden 
biri bu kültürü yaşam biçimimiz 
haline getirmek. Bugün sektör 
lideriyiz, küresel anlamda örnek 
gösterilen başarılara sahibiz, 
bütün bu başarılarımızın 
sürdürülebilirliğinin inovasyon 
ve dijital dönüşüm alanındaki 
başarılarımıza bağlı olduğunun 
bilincindeyiz. İnovasyon kültürü 
yapılandırma çalışmalarımız 
devam ederken diğer yandan 
Endüstri 4.0 ile desteklenen 
ve “Akıllı Fabrikalar”a doğru 
giden bir değişim ve dönüşüme 
imza atıyoruz. Zorlu ama bir o 
kadar da heyecanlı bu sürecin 
içerisinde geleceğe doğru yol 
alıyoruz. Aldığımız ödüller ise 
tüm ekibimizi daha çok motive 
ediyor ve heyecanlandırıyor.“

MADE IN MANİSA 2017 
ÖDÜLÜ

KRONE’DEN MAXION 
JANTAŞ’A ÖDÜL

ön planda tutarak süreç 
iyileştirmelerine, inovasyona 
ve teknoloji yatırımlarına 
devam ederek sunulan yüksek 
kaliteyi gelecekte de devam 
ettirmek için çabalarımız hız 
kesmeyecektir. Maxion Jantaş 
olarak her zaman daha iyiyi 
hedefliyoruz. 
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2017 senesinde İnci Çelik’te 
TPM çalışmaları kapsamında 5S 
faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. 
Bu kapsamda SPAC firmasının 
da desteği ile Mekanik Bakım 
atölyesinin de dahil olduğu 
2 alanda pilot projeler 
başlatılmıştır. 

Şubat ayı başında tüm ekip 
üyelerine 5S eğitimleri 
verildikten sonraki takip 
eden 10 aylık süre içinde 
her S adımına ait aktiviteler 
gerçekleştirilmiştir. 

İlk etapta ayıklama faaliyetleri 

ile gerekli gereksiz ayırımı 
ve ihtiyaç analizleri ile 
ortamdan fazla, gereksiz 
ekipman ve malzemelerin 
uzaklaştırılması sağlanmıştır. 
2. adım aktivitelerinde alanda 
bulundurulacak ekipman 
ve malzemelerin yerlerinin 
tanımlanması, yerleştirilmesi, 
alanın görsel fabrika 
standartlarına uygunluğunun 
sağlanmasına ait aksiyonlar 
alınmıştır. 3. adım aktivitelerinde 
alanda kirlilik kaynaklarının 
tespiti ve çözümüne dair 
aksiyonlar alınarak genel 

temizlik kuralları oluşturulmuş 
ve israf analizleri yapılmıştır. 
4. ve 5. adım ile yapılan tüm 
iyileştirme faaliyetlerinin 
sürekliliğini sağlamaya yönelik 
standartlaştırmaya yönelik 
dokümantasyon oluşturulmuş 
ve ekip kendi öz denetimlerini 
yapmaya başlamıştır. 

Tüm bu çalışmaların sonucunda 
20 Aralık tarihinde Mekanik 
Bakım atölyesinin 5S alan 
açılış toplantısı yapılmıştır. 
Proje başlangıcında ilk 5S 
denetiminden 12 puan ( 1 

yıldız ) alarak başladığımız 

bu projede, alan açılış günü 

yapılan denetimde 85 puana 

(4 yıldız) ulaşmayı başardık. 

Maxion İnci ve Maxion Jantaş 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Mustafa Zaim, Maxion Jantaş 

Genel Müdürü Ceyhun Ergün 

ve Maxion İnci Çelik Genel 

Müdürü Emre Sipahi hem 

yapılan çalışmaları yerinde 

gözlemlemek hem de tüm ekibi 

kutlamak için açılışa katıldılar 

ve takip eden gün atölyeyi 

ziyaret ettiler. 

5 S ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Maxion Wheels Türkiye 
Operasyonları olarak, 2015 
yılında gerçekleştirdiğimiz 
çalışan bağlılığı anketimizin 
bulgularına yönelik almış 
olduğumuz aksiyonlarımızı 
tüm çalışma arkadaşlarımız 

ile paylaştık. Çalışma 
arkadaşlarımızın yoğun katılımı 
ile gerçekleşen toplantılarımızda 
özellikle işbirliği, takdir, 
işe alım, yetenek yönetimi, 
performans yönetimine yönelik 
aksiyonlarımız hakkında 

bilgilendirmeler yaptık ve 

çalışma arkadaşlarımızın 

sorularını yanıtladık.

Birlikte hep daha iyiye ve daha 

ileriye gidebilme hedefimiz 

doğrultusunda, 2018 yılında 

sizlerin görüşlerini almak üzere 

yeniden uygulayacağımız 

anketimize tüm çalışma 

arkadaşlarımızın katılımını rica 

ediyoruz.

Görüşlerinize Değer Veriyoruz.

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI BİLGİLENDİRME ANKETİ TOPLANTILARI
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Avrupa’nın en büyük jant 

üreticisi Maxion Türkiye 

Operasyonları olarak 2017’de 

tarihimizde ilk defa tüm çalışma 

arkadaşlarımızın emeği ile 

tam 10 milyon jant üretimi 

gerçekleştirdik. Dünyada nadir 

olarak görülen kapasite kullanım 

Maxion Türkiye Operasyonları Gönülden İşler Ekibi’nin Mostem 
ile birlikte yürüttüğü “Öğrenci Geliştirme ve Destekleme Projesi 
kapsamında, Maxion İnci Alüminyum’da projede yer alan öğrencilerle 
birlikte Keçe Atölyesi gerçekleşti.

oranlarıyla büyük bir başarıya 
imza attık.

5 Aralık tarihinde Maxion 
İnci Çelik fabrikamızda 
Disk1 hattında 
24:00-08:00vardiyasında 3.065 
adet disk üretilerek vardiyalık 
üretim rekoru kırılmıştır. Bir 

önceki vardiyalık rekor 3.061 
adettir.

09 Aralık tarihinde Maxion 
İnci Çelik fabrikamızda 
Kasnak4   hattında 24:00-08:00  
vardiyasında 3.634 adet kasnak 
üretilerek vardiyalık üretim 
rekoru kırmıştır. Bir önceki 

vardiyalık rekor 3.628 adettir.

12 Aralık tarihinde Maxion 

İnci Alüminyum fabrikamızda 

boyahanelerde %93 doluluk 

oranı asması ile 29.574 adet jant 

asılmıştır. Bugüne kadarki en 

yüksek adet ile rekor kırılmıştır.

MAXION'DAN ÜRETİM REKORLARI

MOSTEM ÖĞRENCİLERİYLE 
KEÇE ATÖLYESİ

MESLEKİ EĞİTİM 
MERKEZİ'NDE EĞİTİMLER
Maxion İnci Alüminyum, 
“Eğitime destek, geleceğe 
hizmet” anlayışıyla her fırsatta 
sürdürülebilir başarı için eğitim 
yatırımının önemini vurgulayan 
Cevdet İnci Eğitim Vakfı, Milli 
Eğitim Bakanlığı onaylı Manisa 
Yunusemre Mesleki Eğitim 
Merkezi işbirliği ile makine 
teknolojileri alanında “CNC 

Operatörü” yetiştirmek için 

harekete geçti. Maxion İnci 

Alüminyum İşletmesi’nde 

açılan ‘Mesleki Eğitim Merkez 

Şubesi’nde “CNC Operatörü” 

yetiştirmeyi amaçlayan teorik ve 

pratik eğitimlerle otomotiv yan 

sanayi sektörüne nitelikli eleman 

kazandırılması hedefleniyor.

MAXION İNCİ VE MAXION JANTAŞ
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Brezilyalı Maxion Wheels Grubu 
ve İnci Holding iştiraki olan 
Maxion İnci Alüminyum, bu yıl 
altıncısı yapılan “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Günü” etkinliğine imza 
attı. 850 Maxion İnci Alüminyum 
çalışanının katıldığı etkinlik 
Tepekule Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Manisa’da 
bulunan alüminyum jant 
fabrikasında üretime bir gün ara 
verilerek gerçekleştirilen etkinlik 
kapsamında çalışanların iş 
sağlığı ve güvenliği konusundaki 
farkındalığını artırmak amacıyla 
çeşitli eğitimler, bilgi yarışmaları, 

tiyatral gösteriler ve davranış 
bilimcisi - yazar Mehmet Auf 
ile “İş güvenliği seninle başlar” 
temalı söyleşi gerçekleştirildi.

Maxion İnci ve Maxion Jantaş 
Genel Müdürü Hakan Ünlü, 
Maxion İnci Alüminyum Fabrika 
Müdürü Ali Altınkaya ile tüm 
çalışanların katıldığı etkinlikte 
profesyonel tiyatrocular iş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili performans 
sergiledi. Ayrıca Maxion İnci 
Alüminyum çalışanları da ödüllü 
bilgi yarışmasıyla keyifli zaman 
geçirdi. 

Mustafa Zaim: Hedefimiz sıfır 

iş kazası 

Maxion İnci ve Maxion Jantaş 

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 

Zaim, “Maxion İnci ve Maxion 

Jantaş olarak çalışan sağlığı 

ve güvenliği bizim her zaman 

en öncelikli konumuz. Kurum 

kültürümüzü oluşturan bu 

konuda sürekli olarak çalışmalar 

gerçekleştiriyoruz, kendimizi 

geliştiriyoruz. Üretime ara 

vererek gerçekleştirdiğimiz 
bu interaktif etkinlikleri 
hem iş sağlığı ve güvenliği 
açısından hem de çalışan 
motivasyonu açısından 
fazlasıyla önemsiyoruz. Kaza 
sıklık oranımız geçen yıla oranla 
yüzde 13 daha azaldı. 2006’da 
yaklaşık 200 kişi ile başladığımız 
yolculuğumuza 2017’de 850 
çalışanımız ile devam ediyoruz, 
güvenle büyüyoruz. Hedefimiz 
sıfır iş kazası” dedi.

HEDEF, SIFIR İŞ KAZASI

Maxion İnci Alüminyum, 850 çalışanıyla 6’ıncı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Günü’ne dikkat çekti. Bu yıl altıncısı düzenlenen 
ve Tepekule Kongre Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı 
etkinlikte davranış bilimcisi Mehmet Auf, ‘İş güvenliği 
seninle başlar’ temalı bir söyleşi gerçekleştirdi. 

22 Aralık 2017 tarihinde Maxion 
İnci ve Maxion Jantaş ailesi 
olarak Kıdem Ödül Töreni için 
Anemon Hotel’de bir araya 
geldik. Her yıl olduğu gibi bu 
yıl da 10, 15, 20, 25 ve 30 yıl 
süreyle Maxion İnci ve Maxion 
Jantaş’ta çalışan tam 179 
çalışma arkadaşımız plaketlerini 
sahnede yöneticilerimizden aldı. 
Törende Maxion İnci ve Maxion 
Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Zaim, Maxion Wheels 

Türkiye Operasyonları Genel 

Müdürü Hakan Ünlü, Global 

Organizasyonel Gelişim ve 

TRO İnsan Kaynakları Direktörü 

Gülçin Tekin, Maxion İnci 

Alüminyum Genel Müdürü Ali 

Altınkaya, Maxion Jantaş Genel 

Müdürü Ceyhun Ergün, Maxion 

İnci Çelik Genel Müdürü Emre 

Sipahi yıllarını bizimle paylaşan 

değerli çalışma arkadaşlarımıza 

plaketlerini takdim ettiler.

2017 YILI KIDEM ÖDÜL TÖRENİ



ISM

ISM MINIBAR İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ  EĞİTİMLERİ
ISM Minibar İş Sağlığı ve 
Güvenliği alanındaki çalışmalar 
mevzuata uygun şekilde 
gerçekleştirilen eğitimlerle 
aralıksız sürdürülüyor. 

Sağlık ve güvenliğin sadece 
çalışma saatlerinde dikkate 
alınacak bir konu olmadığına 
vurgu yapılan eğitimlerde, 
günlük hayattaki davranışların 
sürekli süzgeçten geçirilmesi 
ve içselleştirilmesi amacıyla, 
yaşantılardan örnek olaylara 
çeşitli oyunlar ve yarışmalar ile 

Faaliyet gösterdiği sektörde birçok alanda öncü olmaya devam eden 
ISM minibar; çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği sosyal faaliyetlerle 
de örnek şirket olmaya devam ediyor. ISM Minibar Çalışanları, 27 Aralık 
Günü Geleneksel Yıl Sonu Kahvaltısında İzmir Yakaköy Köyüm Bahçe’de 
bir araya gelindi.

yer verilmekte ve eğitimlerin 

zihinde kalıcılığı sağlanmaktadır.

Üretimin her safhasında öncelikli 

olarak iş güvenliği ve ergonomi 

ön planda tutularak çalışan 

sağlığı gözetlenmektedir. 2018 

yılında tüm üretim süreçlerinde 

REBA yöntemi ile bacak boyun 

bel ve kol hareketlerinin 

incelenmesi ve ergonomi 

skorunun ortaya çıkartılması 

hedeflenmiş ve pilot bölgede 

çalışmalar start verilmiştir.

ISM MINIBAR ÇALIŞANLARI 
2017’E KEYİFLİ BİR KAHVALTI İLE 
VEDA ETTİLER

AMERİKA’YA TÜRK MALI 
MINIBAR SATIYORUZ!

UL sertifikalı dünyadaki ilk ve tek minibar 
üreticisi ISM Minibar, Amerika pazarına açıldı:

İnci Holding’in sektöründe öncü 
iştiraki ISM Minibar, Başbakan 
Yardımcısı Recep Akdağ, 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Mehdi Eker, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer 
Cihad Vardan, Müstakil Sanayici 
ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 
Başkanı Abdurrahman Kaan, 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
(BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’ın 
katılımıyla Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki ilk satış ofisini 
ve showroom’unu açtı. 

ISM Minibar, Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki satış ofisini 
ve showroom’unu açtı. New 
York – Manhattan’da, Ekonomi 
Bakanlığı’nın teşviki, TIM’in 
öncülüğü ve Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın destekleriyle 
Türk Ticaret Merkezi’nde 
faaliyetlerine başladı. Dünya 
ticaretinin kalbinin attığı 
Manhattan’da 34. Caddede ünlü 
Empire State binasının yanında 
satış ofisinin kapılarını açan 
ISM Minibar, dayanıklılığın ve 
güvenirliğin göstergesi olan UL 

sertifikasını alan dünyadaki ilk 
ve tek minibar üreticisi olarak 
sektöre öncülük etmeye devam 
ediyor. 

ISM Minibar’ın beş kıtada 56’dan 
fazla ülkeye ihraç edildiğini 
dile getiren ISM Minibar Genel 
Müdürü Niyazi Şencan, “Amerika 
Birleşik Devletleri, sektörümüz 
açısından çok önemli bir pazar, 
sadece NY ve çevresinde 2018-
2019 yılları içerisinde yenileme 
pazarı hariç planlanan ve inşaatı 
süren 196 yeni otel projesi 
var. ISM Minibar markamız ile  
dünyada UL sertifikasını alan ilk 
ve tek minibar üreticisi olarak bu 
pazardan önemli bir pay almayı 
hedefliyoruz. UL sertifikasını 
sahibi olmamızın bizi pazarda 
ayrı bir konuma taşıyacağını 
düşünüyoruz. Bu noktada 
yapmış olduğumuz pazarlama 
çalışmaları doğrultusunda ilk 
hedefimiz ABD’nin doğu yakası 
olacak. Pazarın taleplerine göre 
genişletilmiş ürün gamımız 
ile  kısa süre içerisinde iyi 
bir noktaya geleceğimize 
inanıyoruz. Orta ve uzun vadede 
başta Los Angeles olmak üzere 
Miami, Chicago ve Las Vegas 
bölgelerinde de faaliyetlerimizi 
merkezileştirmeyi planlıyoruz.“ 
dedi.

Üretimin yüzde 70’i yurt dışına 
ihraç ediliyor

Yoğun Ar-Ge çalışmaları ışığında 
sektöre öncü ürünler sunan 
ISM Minibar, üretiminin yüzde 
70’ini yurt dışına ihraç ediyor. 
Otel ekipmanlarında ulusal 
ve uluslararası pazarlarda 
ana üretici ve tedarikçi olma 
hedefine yürüyen ISM Minibar, 
minimum enerji ile maksimum 
performans sağlayan çevre dostu 
ürünler sunmak için Ar-Ge ve Ür-
ge çalışmalarını sürdürüyor.
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YUSEN İNCİ LOJİSTİK

JAPON BÜYÜKELÇİSİ AKIO MIYAJIMA 
YUSEN İNCİ LOJİSTİĞİ ZİYARET ETTİ

“8 Şubat 2018 tarihinde, Japon 

Büyükelçisi Sn. Akio Miyajima  ve 

Yusen Logistics Co.,LTD. Yönetim 

Kurulu Başkanı Sn.Hiromitsu 

Kuramoto Yusen İnci Lojistik 

Manisa Deposunu ziyaret etti. 

Kendilerine İnci Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı Sn.Neşe Gök, 

İnci Holding Yönetim Kurulu 

Üyesi Sn.Perihan İnci, Yusen İnci 

Lojistik Genel Müdürü Sn. Hakan 

Meriç başta olmak üzere ilgili 

bölüm yöneticileri eşlik etti. 

KAIZEN 2.0
PROCESS 
WORKSHOP

Yusen Lojistik Avrupa, İş Sürecleri İyileştirme ve 
Geliştirme Kaizen Müdürü Sn. Kiron Zaal, müşteriler 
ve ekip arasındaki süreçleri Kaizen 2.0 çalışması 
kapsamında geliştirmek için 19-20-21 Şubat 2018 
tarihlerinde Yusen İnci Lojistiği ziyaret etti. 3 gün 
boyunca, mühendislik ve kalite ekibi, operasyon 
ekibiyle birlikte  müşteri özelinde process mapping 
çalışması yapıldı. Bu çalışma sonucunda aksiyonlar ortak 
bir proje haline getirildi. 
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CEVDET İNCİ EĞİTİM VAKFI 

YUNUSEMRE MESLEKİ EĞİTİM 
MERKEZİ KARNE KUTLAMASI

Mesleki Eğitim Merkezinden 
eğitim gören öğrenciler 
ilk dönemlerini başarı ile 
bitirmeyi eğitim merkezimizde 
yapılan ufak bir kutlama ile 
gerçekleştirdiler. Öğretmenleri 
ve Maxion İnci Fabrika Müdürü 
Ali Altınkaya’nın da katılımı 
ile gerçekleşen  kutlamada 
öğrenciler karnelerini  
gösterdiler. 

İÇ EĞİTİMLER

AİLE İÇİ ŞİDDET EĞİTİMİ

Holding Bilgi İşlem ekibi, İnci 
Holding ve grup şirketlerinde 
Microsoft Kurumsal Yenilikleri, 
Dosya Yükleme - İndirme ve 
Sıkıştırma Yöntemleri eğitimi 
verildi. Bu eğitimler ile aynı 
zamanda Microsoft’un yeni gelen 
programları ile şirket için sosyal 

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi kapsamında, İnci Holding 
çalışanlarına "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İş Dünyası Aile Şiddete 
Karşı" farkındalık eğitimlerinin 2.si düzenlendi.

iletişim ağı olan “Yammer”, veri 

analiz ve raporlama konusunda 

fayda sağlayacak olan “Power 

BI”, yüklü dosyaların transferi 

konusunda destek olabilecek 

“One Drive” gibi modüller de 

kullanıcılar ile tanıştırıldı.

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ KONFERANS YÖNTEMLERİ

İnci Akademi’nin, “Ege’nin güvenilir ve aranılan eğitim platformu 
olma” misyonu doğrultusunda 2018 yılından itibaren yoğunlaşmayı 
hedeflediği grup şirketleri harici eğitimlerinden ilkini Tirsan Kardan 
ile Sunum Teknikleri Eğitiminde gerçekleştirdi. Aynı zamanda İnci 
Akademi’de de eğitim veren eğitmenler, Katılımcılar keyifli bir öğrenim 
zamanı geçirdiler.

Taysad stratejik ortaklığı ile gerçekleşen Mavi Yaka Çalışan Yönetimi 
eğitimine Tirsan Kardan’dan 18 kişilik bir ekip ile katılım gösterildi. 
Katılımcılar bu eğitimde kendi ekiplerinde yaşadıkları sorunları nasıl 
ele almaları gerektiği çalıştılar. Tüm sene boyunca İnci Akademi 
misafirliğinde gerçekleşmeye devam edecek olan bu eğitimlerde farklı 
şirketlerden katılımcılar kendi şirketlerindeki deneyimi getirerek ortak 
bir öğrenme kültürü yaratma fırsatını deneyimlemiş olacaklar.

2017’nin son günlerinde Dokuz 
Eylül Üniversitesi Kariyer 
ve Yönetim Kulübünden 30 
öğrenciyi İnci Akademi’de 
ağırladık. Holding sunumunun 
ardından öğrenciler, İnci 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Neşe Gök’e iş hayatına ve İnci 

Holding’e dair merak ettikleri 
soruları yönelttiler. Sunumun 
sonunda öğrenciler holding 
fuaye alanındaki klasik araba 
koleksiyonunu inceleyerek bol 
bol fotoğraf çektirme ve günü 
keyifli bir şekilde noktalama 
imkanı elde etmiş oldular.
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GELİŞEN LİDERLER PROGRAMI
İlk seviye liderlik eğitim 
programı, 2017 yılından itibaren 
global bir danışmanlık firmasının 
katkıları ile tekrar tasarlanarak 
yeni bir içerik ve zaman 
planı dahilinde çalışanlarla 
buluştu. 4 modülden oluşan 
Gelişen Liderler Programı’nın 
açılış bilgilendirme toplantısı 
10 Kasım 2017’de program 

katılımcıları ve yöneticilerin bir 
araya gelmeleriyle Manisa’da 
gerçekleşti. Toplamda 3 gruptan 
oluşan programda, Maxion İnci 
çalışanları toplamda 40 kişi, 
İnci Holding, Aile Ofisi, İnci GS 
Yuasa ve ISM çalışanları ise 20 
kişilik bir grupla eğitime katılım 
göstermesi bekleniyor. İlk 2 
grubun eğitimleri Manisa’da 

İNCİ AKADEMİ

devam ederken, 3. grup 14 Aralık 
2017 tarihinde eğitimlerine 
İnci Akademi’de başladılar ve 
katılımcılar ilk modüllerinin 
ardından keyifli bir kahvaltı 
sonrasında yaratıcılıklarını 
ortaya koydukları kek süsleme 
etkinliği için bir araya geldiler. 
Önceki dönemlerde daha 

teknik ve sınıf içi eğitimlere 

odaklanırken, değişen dünyadaki 

liderlik anlayışı ile bu yeni 

programda çalışanların “liderlik, 

koçluk, stratejik düşünme, etkili 

iletişim ve delegasyon” gibi 

yetkinliklerinin güçlendirilmesi 

hedeflenmiştir. 

5 DÖNEM GENÇ İNCİ BİR ARADA
Her sene belirli dönemlerde bir 
araya gelerek kendi aralarındaki 
paylaşımları ile sinerjilerini 
devam ettiren Genç İnciler 
2017 yılının son günlerinde 
bir kahvaltı etkinliği ile İnci 
Akademide buluştular. 5 Dönem 
Genç İncilerden oluşan grubun 
konuğu ve konuşmacısı Cisco 
Ege Bölge Müdürü Ali Murat 
Yılmaz’dı. Hoş bir sohbet 
eşliğinde teknoloji ve insanın 
endüstrinin geleceğindeki 
yerinin ele alındığı bu etkinlikte 

karşılıklı soru cevapların 

ardından eski dönem İncilerle, 

2018 yılında aramıza yeni 

katılacak Genç İnci’ler kendi 

deneyimlerini ve onlara iletmek 

istedikleri mesajları not olarak 

bıraktılar. İş dünyasına yeni 

adım atacak olan 6. Dönem 

Genç İnci’lerin her eğitiminde 

kendileri ile paylaşılacak bu 

notlar tüm sene boyunca İnci 

Akademi’de sergilenmeye devam 

edecek.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

İNCİ HOLDİNG SUNUM FORMATI
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BİR KONUK

STRATEJICO KURUCUSU SELİM OKTAR
İNCİ HOLDİNG'İN ÇEVİK 
YOLCULUĞU

Merhaba Selim Bey kısaca 
kendinizden bahseder misiniz?

S
tratejiCo. Şirketi’nin 
kurucusuyum. Strate-
jik planlama, pazar 
araştırması, kriz 

yönetimi, iş geliştirme, iletişim 
stratejileri, siyasi danışmanlık 
alanlarında 30 yılı aşkın 
zamandır çalışmaktayım.

StratejiCo. İnci Holding ile bir 
süredir birlikte çalışmakta. 
Çalışma konunuz nedir?

Projeler Yönetim’i İnci 
Holding’de hayata geçirmek 
üzere çalışıyoruz. Biraz çıkış 
noktası hakkında bilgi vereyim. 

Son birkaç yıldır, değişime 
adapte olmak, sürdürülebilir iş 
modelleriyle çalışmak, kalifiye 
insan kaynağını elde tutmak çok 
zor. Ortam çok muğlak, belirsiz 
ve karmaşık, üstelik değişim 
hızı da çok yüksek. İnsanlar gibi 
şirketler de adapte olmak da 
zorlanıyor.

Sektörel trendler ve 
tecrübelerimiz gösteriyor 
ki; gelecekte stratejisinin 
özünü kaybetmeden dinamik 
hale getiren, değişime hızlı 
cevap verebilen, hataya alan 
açıp yeniliği destekleyen 
girişimci kültüre sahip şirketler 
ayakta kalacak. Bu da elbette 
hem altyapı, hem de kültür 

Projelerle Yönetim hedefimizin 
önündeki beşeri ve algısal 
engelleri araştırdık. Nihayetinde 
önümüze çıkabilecek 
bariyerleri tespit ettik. Bunun 
sonucunda İnci Holding’de 
projelerle yönetimin önünü 
açacak, işin kalbine dokunan 
konunun Performans Yönetim 
Sistemi (PYS) ve Projelerle 
Yönetimi Sistemini(PYS) 
örtüştürmek olduğunu gördük. 
İki PYS birbiriyle çarpan etkisi 
yarattığından ismine de PYS2  
dedik. 

Projelerle Yönetimi hayata 
geçirirken nasıl bir yol 
izlenecek?

Proje hayatımızda yeni bir 
kavram değil elbette ancak 
projeyi nasıl ele aldığımız bu 
yeni dönemde çok değişti. Bazı 
projeleri ''waterfall’’ dediğimiz 
klasik yöntemlerle yapmak 
her türlü kaynak kaybına, 
dolayısıyla verimsizliğe yol 
açıyor. Günümüzde projeleri 
yönetirken daha çevik yaklaşmak 
zorundayız. Bu sebeple Agile 
yani Çevik Yaklaşım prensibini 
benimsedik. İnci Holding’de bu 
metodolojiyi uyguluyoruz.

Çevik Yaklaşım, (Agile) 
konusunu biraz daha açar 
mısınız?

Aslında yazılım kökenli bir 
yaklaşım. 2000’lerin başında 
yazılım dünyasındaki hızlı 
değişimler ve projelerin  
başlangıcından sonuna, 
değişime uyumlanmadan yol 

Sektörel trendler ve tecrübelerimiz 

gösteriyor ki; gelecekte stratejisinin özünü 

kaybetmeden dinamik hale getiren, 

değişime hızlı cevap verebilen, hataya 

alan açıp yeniliği destekleyen girişimci 

kültüre sahip şirketler ayakta kalacak. 

minvalinde bir uyum ve 
dönüşüm gerektiriyor. 

İnci Holding de her basiret sahibi 
şirket gibi, kendini geleceği 
hazırlamak istediğinden, 
Projelerle Yönetim’e geçme ve 
bu konuda destek almak isteğini 
StratejiCo. ile paylaştı.

Böylece Kasım 2017’den 
beri İnci Holding ile birlikte 
'Projelerle Yönetim’ sürecine 
geçiş için hep birlikte 
çalışmaktayız. 

Nasıl bir beş ay oldu? Bu beş 
ayda neler yaptınız?

Değişim, dönüşüm dile kolay. 
Gerçek bir dönüşüm için strateji, 
yapı ve kültür birlikte uyumla 
değişmeli. Öncelikle kültürü 
tanımak için çeşitli çalıştay, 
birebir görüşmeler ile bir araya 
geldik. Çalışanları, yöneticileri 
ve yönetim kurulunu dinledik. 
Keza şirketin kültürü yani insan 
kaynağı kabullenmedikçe hiç bir 
strateji veya yapı dönüşemez. 
Biz de bu sebeple öncelikle 

Röportaj: Ece Doğru Tuyan
İnci Holding 
Kurumsal İletişim Uzmanı
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BİR KONUK

almasının (waterfall) çok ciddi 
kaynak kayıp yol açmasını fark 
eden bir grup yazılımcının 
geliştirdiği, 68 kelimeden 
oluşan bir manifestoyla vücut 
bulan bir yaklaşım. Bugün ise 
metodun başarısından dolayı 
pazarlama, insan kaynakları gibi 
diğer dallarda da kullanılmaya 
başlandı. Hataya alan açarak 
deneysel çalışma ortamını teşvik 
eden Çevik Yaklaşımın en büyük 
farkı insanı ve ilişkileri, her 
türlü prosedür, dökümantasyon, 
sistem ve hiyerarşinin önünde 
tutarak sonuca odaklanması. 
Sadece yapmak değil,  anlamlı 
çıktı üretme odağında bir 
yaklaşım.  

Peki vizyon ve stratejiyi hala 
koruyoruz değil mi? 

Çevik Proje Yaklaşımı, vizyon ve 
strateji ile uyumlu yani büyük 
resmi hala korurken, projeleri 
daha küçük parçalara bölerek, 
sprint (hızlı koşu) denen ufak 
döngülerle hayata geçiriyor. Her 
proje döngüsünde öğrenilen ile 
de izleyen proje döngüsünde 
gerekli iyileştirmeler yapılıp 
ilerlendiğinden, klasik proje 
yönetiminden farklı olarak 
projenin riski düşüyor. Bu da 
hem finansal verimliliği, hem 
de çalışanların motivasyonunu 
kolaylaştırıyor.

Peki çalışanların motivasyonu 
kısmını biraz daha açar mısınız?

Çevik zihniyete geçmenin 
çalışanları da memnun ettiğini 
tecrübelerimizle ve sektörü 
takip ederek görmekteyiz. Çevik 
Yaklaşım çalışanın iş akışını 
engelleyen siloları, uzun onay 
ve karar süreçlerini  sadeleştiren 
verime ve anlamlı çıktıya 
odaklandığından, çalışan da 
boşa çalışmadığını ve yarattığı 
değeri görüp motive olabiliyor. 
Koyduğu emeğin faydasını gören 
çalışan, daha mutlu ve motive 
olur. Bu da günümüz anlam 
arayışındaki insan için önemli 

bir çıktı. Ayrıca Çevik Yaklaşım 
ile performansı da projeler 
bazında ölçüp daha hızlı geri 
bildirim verebiliyorsunuz bu 
da çalışanın maddi ve manevi 
takdirini hızlandırması itibariyle 
çalışanları memnun ediyor. 
Deneyselliğe açık bir çalışma 
ortamına yer açması ile de 
çalışanlar daha keyifle çalışıyor 
ve yeni şeyler öğrenerek 
kendilerini geliştirebiliyorlar. 
Anlam, kişisel gelişim ortamı ve 
çalışırken keyif almak kalifiye 
insan kaynağını elde tutmak için 
artık kaçınılmaz.

Son olarak İnci Holding’in Çevik 
yolculuğunda nelere dikkat 
etmesi gerekiyor?

İnci Holding Türkiye’de yazılım 
dışında bir alanda Çevik 
Yaklaşımı uygulayan ender 
şirketlerden üstelik bu yolculuğa 
büyük bir sorun olmadan sadece 
kendini geleceğe hazırlamak için 
çıktı. Öncelikle bu vizyon sahibi 
ve cesur tavrı tebrik etmek 
lazım.  Çevik, insan ilişkilerini 
önde tutan bir yaklaşım olarak 
elbette insanların katılımı ve 
sahiplenmesi ile büyüyebiliyor. 
Bu da bireysel ve kurumsal bir 
zihniyet değişimi, haliyle ilk 
başta adaptasyonu, her yenilik 
gibi benimsenmesi çok kolay 
değil. Yolculukta en büyük engel 
eski alışkanlıklar ve aksayan 
noktalarda motivasyon kaybı 
olabilir. Öte yandan bir yola 
çıkıp azmettiğinizde yavaş 
yavaş engeller engel olmaktan 
çıkar. İnci Holding’de güzel bir 
yere ulaşmak için yola çıktı. Bu 
yolculukta karşısına çıkan her 
türlü engeli aşacak donanım 
ve insana kaynağına sahip. 
Bunu yaptığımız çalıştay ve 
görüşmelerde net bir şekilde 
gördük, enerjiniz bizlere de 
geçti ekip olarak çok keyifle 
çalıştık. İnci Holding yolunu çok 
açık görüyoruz, çalışmanın grup 
şirketlerine de ilham kaynağı 
olacağından hiç şüphemiz yok.
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İÇİMİZDEN BİRİ

Sayın Hakan Meriç, öncelikle 
sizi kendi cümlelerinizle daha 
yakından tanıyabilir miyiz?

1 976 Mart İstanbul 
doğumluyum, ailenin tek 
evladı benim, o zaman 
ki şartlardan dolayı tek 

kalmışız ama şimdi telafi ederek 
2 kız çocuk babası oldum. 

Eğitim ve öğrenim hayatımı 
İstanbul’da tamamladıktan sonra 
üniversiteyi Uludag Univ. İktisat, 
yüksek lisansımı ise Yeditepe 
Universitesi İşletme MBA, 
satış ve pazarlama ve e-ticaret 
üzerine tamamladım.

Yurtdışında çeşitli kurs ve 
seminerlere katılarak kendimi 
geliştirme fırsatı buldum hala da 
öğrenmeye devam ediyorum, en 
son Rotterdam Universitesinde 
executive liderlik eğitimine de 
katıldım.

Kendimizi geliştirmek istiyorsak 
mutlaka okumalı ve görmeliyiz 
hatta fikirlerimizi paylaşmalı 
ve üreten olmalıyız, her zaman 

söylerim hayat paylaştıkça 
güzeldir. 

Nasıl bir yöneticisiniz?

Mutlaka iş hayatımızın bir 
ekip çalışması olduğunu tüm 
çalışanlarımıza anımsatır ve 
sorumluluklarını paylaşarak 
inişli ve çıkışlı dönemlerde 
beraber olduğumuzu, takım 
oyununda herkesin bir görevi 
ve sorumluluğu olduğunu 
desteklerim.

Üst düzey yöneticilik 
delegasyon işidir, ekiniz ile 
beraber çalışırsınız, stratejileri 
yönetirsiniz, tüm ekibinizin 
sorumluluğunu üstlenirsiniz 
ve ekibiniz ile sürekli iletişim 
halindesinizdir.Fırsat buldukça 
müşterilerimizin dışında, 
tüm bulunduğumuz şube ve 
depolarımızı da ziyaret eder 
çalışanlarımızla sohbet ederim, 
dinlerim.

İş hayatıyla ilgili önerilerinizi 
de dinlemek isteriz

Lojistik sektörünün yaklaşık 
20 senedir bir fiil içerisinde 
bulunuyorum ve sektörün 
gelişimini zaman içerisinde çok 
net görenlerdenim.

Bu gelişimin sürecinde 
aldığım eğitimlerim ve lojistik 
sektöründeki verilen eğitimler 
ile beraber, uluslararası 
kazandığım tecrübe ve işe 
olan merakım beni bu günlere 
taşımıştır. Herkese tavsiyem 
mutlaka işinizi severek yapın ve 
kendinize katkı sağlayacak her 
türlü iş geliştirme ve iyileştirme 
çabalarına destek veriniz.

Asla sıkıldığınız, eğlenmediğiniz 
bir işi yapmaya çalışmayınız.
Unutmayınız ki hayattaki 
kararlarınız ve değişimlerin 
bir çoğu kendi çabalarınız ile 

YUSEN İNCİ LOJİSTİK GENEL MÜDÜRÜ
HAKAN MERİÇ:

“Verilen işi yapanlar değil, sorumluluk 
alanlar her zaman öne çıkar”

elinizdedir. 

İş dışında neler yapıyorsunuz?

İş dışında genelde ailem ile 
zaman geçirmeye öncelik 
veriyorum. İşim gereği çok 
fazla seyahat ettiğimden dolayı 
evden beni bekliyorlar, en büyük 
desteğim eşim, bu satırları 
okuyacaktır, hakkı ödenmez...

Bunun dışında düzenli olarak 
spor ve akşam yürüyüşleri 
yapmaya çalışıyorum, En büyük 
hobim kışın kayak yapmak 
değişik yerlere gitmek, yazın ise 
bisiklete binmeyi deniyorum, ve 
malumunuz internet çıktığından 
beri araştırma ve okuma ile de 
vakit doluyor zaten.

Kısacık özet bir özgeçmişinizi 
alabilir miyiz?

Eğitim hayatımı tamamlarken 
çalışma hayatına girdim, ilk işim 

eniştemin mağazasında yazları 
muhasebesine yardımcı olmak 
ve müşterilerini ziyaret etmekti. 
Daha sonra askerlik görevimi 
tamamladıktan sonra 3 sene TNT 
International, 5 sene Reysaş ve 
Toyota Turkiye operasyonları ve 
4 sene de Gefco’da satın alma, 
lojistik operasyon yöneticiliği 
pozisyonlarında çalıştıktan sonra 
2012 yılında Yusen Logistics 
Turkey şirketinde Genel Müdür 
olarak çalışmaya başladım. 

Bildiğiniz üzere Nisan 
2017’de Türkiye’nin en büyük 
gruplarından Inci Holding ile 
stratejik ortaklık yapılarak İnci 
Lojistik ve Yusen Logistics 
Turkey’in birleşmesinden 
sonra da Yusen İnci Lojistikte 
Genel Müdürlük görevimi 
sürdürmekteyim.

Amacımız şirketimizi çok daha 
ileriye taşırken çalışanlarımız 
ile birlikte beraber büyümek 
ve gelişmek, bunu yaparken de 
güzel ülkemize ve insanlarımıza 
fayda sağlamaktır.
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İNCİTAŞ

LVIV SEYAHATI – EXIDE 
İncitaş Türkiye distribütörlüğünü 

yürüttüğü Exide Akü bayileri 

için düzenlediği ‘Perakende 

Bayi Seyahat Kampanyası 

kapsamında, Lviv seyahati 

kazanan bayiler, 06- 09 Ekim 

tarihleri arasında keyifli 

bir tatil geçirdi. 20 kişilik 

grup Unesco kültür miras 

listesinde yer alan şehrin 

tarihi ve turistik bölgelerini 

ziyaret edildi. İncitaş’ın her yıl 

yüksek performans gösteren 

bayilerini ödüllendirmek ve 

motivasyonlarını artırmak için 

gerçekleştirdiği aktivitelerin 

önümüzdeki dönemlerde de 

tekrarlanması planlanıyor.

İNCİTAŞ YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDE! 

Enerji kaynağının tamamını 

doğal kaynaklardan alan, 

sürekli olarak takviye edilebilen 

enerjiye yenilenebilir enerji 

denir. Güneş, doğal kaynakların 

en büyüğüdür. Türkiye coğrafi 

konumu itibariyle güneş 

enerjisi ile elektrik üretiminde 

maksimum verim alınabilecek 

bir ülkedir.  Son yıllarda global 
trende ayak uyduran Türkiye’de 
güneş enerjisi alanında önemli 
ilerlemeler kaydedilmektedir.

Güneş enerjisi sistemleri 
günümüzde artık hemen hemen 
her yerde kullanılmaktadır. Bu 
sistemlerle üretilen enerjilerin 
aküler sayesinde depolanması 
ve ihtiyaç halinde kullanılması 
ya da genel elektrik şebekesine 
verilmesi mümkün olmaktadır.  

Tüm bu bilgilerin ışığında 
yenilenebilir enerji sektöründe 
kaliteli ve hızlı çözümler 
üretmeyi hedefleyen İncitaş, 
sektördeki müşterilerin 
ihtiyaçları ve talepleri 
doğrultusunda Huawei Battery 

ile iş birliği yaparak firmanın 
Outdo markalı jel akülerini 
Türkiye pazarına sunmuştur.

Özellikle güneş enerji sistemleri 
için geliştirilen 12V jel solar 
ürünleri pazara sunan İncitaş, 
sektör talepleri doğrultusunda 
yılın ikinci çeyreğinde 2V Jel 
solar ürünleri de piyasaya 
sürerek Türkiye'nin geleceği 
olarak gördüğümüz güneş 
enerjisi sektörünün gelişmesine 
önemli katkı sağlamayı 
hedeflemektedir.

İncitaş, Otomotiv sektöründeki 
66 yıllık tecrübesini kullanarak, 
güneş enerji sektöründe de 
bilinen akü tedarikçisi olma 
hedefine emin adımlarla 

yürümektedir. “Outdo Solar 
Gel” akülerinin farklı özellikleri 
sayesinde pazarda kısa zamanda  
ciddi talep görmüştür.

Akü üzerinde yer alan LED ekran 
sayesinde ürün şarj ve kapasite 
durumu görülebilmekte, aynı 
gösterge akünün kullanım sayacı 
olarak da kullanılmaktadır. Bu 
LED ekran yine çevrim sayısını 
gösterdiği gibi akünün kullanımı 
esnasında gerekli kapasitenin 
düşmesi durumda sesli uyarı 
sistemini de içermektedir. Bu 
uyarı sayesinde ürün, doğru ve 
en iyi performansı sunmaktadır. 
İncitaş güçlü solar bayi ağıyla bu 
alanda yatırımlarına hızla devam 
edecektir.

İNCİTAŞ’TAN YENİ ÜRÜN MAXFORCE! 

NİCE YILLARA!

İncitaş, Maxforce markası 
ile Starter akü pazarına giriş 
yaparak orta segment pazarda 
yerini almıştır. Ürün çeşitliliğinin 
artırılması İncitaş’ın kısa dönem 
planları arasında olmakla 
beraber İncitaş’ın hedefi, 
bayilerinin bu segmentteki 
beklentilerini en doğru şekilde 
karşılamaktır. Maxforce İncitaş 

tescilli markası olup Maxforce 
Starter aküleri İnci GS Yuasa 
tarafından üretilmektedir.

“İncitaş Ailesi” her bir değerli üyesi için merkez ofiste doğum günü 
kutlaması artık bir gelenek haline gelirken doğum günü olan çalışanlara 
kendi okuma listelerinden seçtikleri kitaplar hediye olarak sunuldu. 
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GEZİ

VEEEE... KOLMAR! 

Y
urtdışı 

seyahatlerimizde 

en keyif aldığımız 

şeylerden biridir 

köyleri ve kasabaları keşfetmek. 

İnsana bu dünyanın dışında, 

masalsı bir aleme geçiş hissiyatı 

verir, tabi siz de birer masal 

kahramanı oluverirsiniz. 

İşte bize bu hissiyatı veren 

yerlerden biri olan Colmar; 

Fransa’nın kuzey doğusunda, 

İsviçre ve Almanya ile komşu 

olan Alsace bölgesinde yer 

alıyor. Colmar’ın tarihi 9’uncu 

yüzyıla kadar dayanıyor ve 

yüzyıllar boyunca Fransa, 

Almanya ve İsviçre tarafıından 

paylaşılamamış, sonunda 1945 

yılında Colmar savaşı sonrası 

Fransızların elinde kalmış. 

Dünyanın büyük devletlerinin 

bu şirin kasabayı almak için uzun 

yıllar savaşmasında, herbirine 

coğrafi yakınlığının yanısıra çok 

haklı farklı sebepler olduğunu 

kasabaya adım atar atmaz 

anlıyorsunuz. 

Biz öncelikle etrafı gözlemlemek 

için meydanından hareket eden 

küçük lokomotifler ile bir tur 

atmaya karar verdik, bu tur 

lokomotiflerinde her dilden size 

kasabayı ve kasabanın tarihini 

anlatan kulaklık imkanı da var. 

İlk dikkatimizi çeken birbiri 

ardına sıralanmış rengarenk 

evler oluyor. Küçük bir çocuğun 

yaptığı renkli ev resimlerini 

gerçeğe döndürmüşler gibi..

Dar sokaklar ve küçük 

caddeleri süsleyen bu şirin 

rengarenk evlerin renklerinin ve 

panjurlarındaki desenlerin her 

birinin bir anlamı var. Örneğin ev 

sahibi balıkçı ise bir renk, kasap 

ise farklı bir renk; panjurunda 

kalp desenleri varsa evde bekar 

bir kız olduğunun göstergesi gibi 

bir rivayetler var, masal bu ya...

Kıvrımlı küçük caddeleri ile 

birlikte, bu caddeleri takip eden 

su kanalları ve bu kanalların 

üzerlerine özenle yerleştirilmiş 

inanılmaz güzellikte rengarenk 

çiçekleri büyülenerek 
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izleyebilirsiniz. Dikkatinizi 

çekecek bir diğer güzellik 

hemen hemen tüm binaların 

üzerinde yuvaları olan leylekler, 

o muhteşem tablo böylece 

tamamlanmış oluyor.

Lokomotifle gezinti sırasında 

bir çok tarihi binayı ve meydanı 

hızlıca görme imkanınız oluyor: 

Ünlü mimar Albert Schmidt 

tarafından tasarlanan 106 kafa 

figürlü “Kafalar Evi”, yine aynı 

mimar tarafından tasarlanmış 

ve otel olarak kullanılan binalar, 

“Cathedrale Saint-Martin”, 

“Fontaine du Petit Vigneron” 

(Küçük Şarapçı Çeşmesi), 

“Cor D’appel” (Adliye binası), 

“Fontaine Bruat” (Bruat Çeşmesi) 

gibi.

Lokomotif gezimiz bittikten 

sonra, “mutlaka oraya 

dönmeliyiz, kartpostal gibi 

görüntüsünü hafızalarımıza 

kazıyıp, fotoğraflamalıyız” 

dediğim bir yer vardı, Petite 

Venice! sokakları hızlı hızlı geçip 

o bölgeye ulaştık, gerçekten de 

kartpostal gibi görüntüsüyle 

aradığımıza değdi. 

Sokak aralarındaki gezintimiz 

sırasında mis gibi kurabiyelerin 

koktuğu; ilginç, bir o kadar 

yaratıcı dekorasyonları olan  

patisserielerı de oldukça 

dikkat çekici. Bunun ile birlikte 

kasabanın her köşesinde 

bir sanatsal aktivite ile 

karşılaşabiliyorsunuz, özellikle, 

önceki zamanlarda şehre gelen 

ve şehirden giden malların 

geçtiği, tüccarların yoğun olarak 

kullandığı “gümrük evi” de 

denen bina, artık sanatsal bir 

çok faaliyete ev sahipliği yapar 

olmuş. Biz de küçük bir konser 

dinleme şansına eriştik.  Aynı 

zamanda Colmar Alsace Şarap 

Yolu içinde kalan ve "Alsace 

şarap başkenti" olarak da 

anılmakta, tatmaya değer.

Kasabadan huzur içerisinde 

ayrılırken, kasaba çıkışında, 

caddenin tam ortasında 

bir özgürlük heykeli ile 

karşılaşıyorsunuz. Colmar 

aynı zamanda özgürlük 

heykelinin mimarı Frederic 

Auguste Bartholdi’nin doğduğu 

yer. Bu sebep ile anısına bu 

heykeli şehrin biraz dışında 

konumlandırmışlar. 

Ancak kasabanın içerisinde de 

sokak aralarında gezerken yerde, 

üzerinde özgürlük heykelinin 

resmi bulunan plakalar mevcut, 

ok şeklindeki bu plakaları takip 

ederek Bartholdi müzesine 

ulaşıldığı söyleniyor, etrafın 

güzelliğini izlemekten açıkçası 

okları takip etmek bizim için çok 

mümkün olmadı. 

Bazen bazı şehirlere tekrar 

gitmek için bahaneler 

yaratır insan. Biz Colmar’a 

Strasbourg’tan çok kısa sürede 

geçmiştik, kimbilir bir noel 

zamanı, avrupanın en büyük 

noel pazarını görmek için 

Strasbourg’a yolumuz düşer, e 

o kadar gelmişken de Colmar’da 

bir kez daha huzurla dolarız. 

Kimbilir...
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KÜLTÜR VE SANAT

Kitabı Öneren
Sıtkı Onur Argüden / Cevdet İnci 
Eğitim Vakfı / Proje Sorumlusu   

Kitap Adı: Elon Musk  Tesla, 
SpaceX ve muhteşem Geleceğin 
Peşinde

Yazar Adı: Ashlee Vance

Yayınevi: Buzdağı

Sayfa Sayısı: 455

Kitap özeti: Bu kitap; 1971 
doğumlu genç bir girişimcinin 
şirketleri ile dünyadaki otomotiv, 
uzay-havacılık ve enerji 
sektörlerindeki yerleşik düzene 
meydan okumasının sıra dışı 
hikâyesidir. Elon Musk, X.com 
ve PayPal’in kurucularındandır 
ve sonraki dönemde Tesla 
ile sadece elektrikle giden 
600 km menzilli ve 100km/
sa hıza sadece 2,3 saniyede 
çıkan muhteşem otomobiller 

ELON MUSK

üretmiştir. SpaceX ile uzay 
taşımacılığının maliyetlerini 
çok büyük oranda düşürerek 
dünya devlerine meydan 
okumuş ve yakın gelecekte 
Mars’a insan yollayabilecek en 
muhtemel şirketi yaratmıştır. 
Ayrıca ABD’deki en büyük güneş 
enerjisi şirketi SolarCity’nin en 
büyük ortağı ve başkanıdır.

Kitabı Öneren: Halil Akcan/ISM 
Makine Elektrik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. /İdari İşler Sorumlusu
Kitap Adı: Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk

Yazar Adı: İlber Oltaylı

Yayınevi: Kronik Kitap

Sayfa Sayısı: 480

Kitap özeti: Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk kitabı, evvela 
imparatorluğu dirilten nesil 
olan 1880'liler kuşağı, Balkan 
coğrafyası ve Mustafa Kemal'in 
aile kökeni ile başlıyor. Akabinde 
Atatürk’ün askeri eğitimi, 
Manastır yılları, Milliyetçilikler 
Dönemi, İttihat ve Terakki, II. 
Abdülhamid, Enver Paşa, Ziya 
Gökalp, Trablusgarb, Balkan 
Savaşları ve Sofya yıllarıyla 
devam ediyor.… Tüm detaylarıyla 
Milli Mücadele dönemi, 23 Nisan 
1920 ve sonrasında muhalefete 
rağmen verilen Kurtuluş Savaşı, 
İnönü Muharebeleri, Lozan 
Konferansı, Büyük Taarruz ve 

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Cumhuriyet’e giden yol... Son 
olarak kişisel özellikleriyle, 
dünyada, anılarda, hafızalarda 
kalan izleriyle modern 
Türkiye’nin kurucusu Atatürk...

İlber Ortaylı bu ilk biyografisinde 
yaşamının tüm yönleriyle 
büyük lider Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ü anlatıyor. Türk 
tarihçiliğine hiç unutulmayacak 
ve sürekli başvurulacak bir 
rehber kitap daha kazandırıyor...

Kitabı Öneren: Halil Akcan/ISM 
Makine Elektrik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. /İdari İşler Sorumlusu

Kitap Adı: Momo

Yazar Adı: Michael Ende

Çeviri: Leman Çalışkan

Yayınevi: Pegasus

Sayfa Sayısı: 304

Kitap özeti:

Momo, büyük bir kentin tiyatro 
harabelerinde yaşayan küçük bir 
kızdır. Buldukları ya da kendisine 
hediye edilenler dışında hiçbir 
şeyi yoktur. Ancak olağanüstü 
bir yeteneği vardır: Momo, 
muhteşem bir dinleyicidir ve 
bunun için oldukça bol zamanı 
vardır.

Bir gün hayaletimsi topluluk 
“duman adamlar” ortaya çıkar. 
İnce hesaplı planlar kurup 
insanların zamanını çalarlar. 

MOMO

Onları durduracak tek kişiyse 
Momo’dur. Toplumumuz ve 
günümüz insanının zaman algısı 
ve zamanı okuması üzerine bir 
masal olan Momo’yla Michael 
Ende, Alman Gençlik Edebiyatı 
Ödülü’ne layık görülmüştür. Pek 
çok kez sinemaya uyarlanan 
Momo, kırktan fazla dile 
çevrilmiş, tüm dünyada 7 
milyonun üzerinde satılmıştır.

Kitabı Öneren
Mehmet Hepkorucu   

Kitap Adı: O Benim Kızım

Yazar Adı: Helen Klein Rosse

Yayınevi: Indigoı

Sayfa Sayısı: 416

Kitap özeti: Vicdanınızla 
yüzleşmekten daha çetin bir 
savaş yoktur hayatta. Öyle ki 
vicdan size seçenek sunmaz. 
Peki, ya ona kafa tutmaktan 
başka çareniz kalmadıysa?

Lucy için durum tam da böyleydi. 
Uzun yıllar kendisine, eşine, 
etrafındaki herkese karşı vicdanlı 
davranmıştı. Fakat artık yavaş 
yavaş dünyası ayaklarının 
altından çekip gidiyordu; 
eşini, kariyerini en önemlisi de 
kendisini kaybediyordu. Diğer 
yanda, bambaşka bir hayat 
yirmi yıldır karanlık bir dünyada 
yaşıyordu; ömrü neredeyse 
beklemekle geçmişti. Karanlık 
onun için nefes almakla eş 

O BENİM KIZIM

anlamlıydı. Vicdanını yitirmek 
üzereydi. Merhamet duygusunu 
zaten unutmuştu. Tek umudu 
kader olmuştu. İki farklı insanın 
geride bıraktığı uzun ve yorucu 
yıllara duydukları intikam 
kalplerini de ele geçirmeye 
başlamıştı. En çok istedikleri, 
en çok mutlu olacakları şeyi 
elde etmek için vicdanlarından 
vazgeçmeleri gerekiyordu. Yirmi 
yıl boyunca hayatlarını koca 
bir yalan üzerine kurmuşlardı.  
Ve… artık rüyadan uyanma vakti 
gelmişti.
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