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günden bu yana endüstriyel akülerde çok büyük ivmeler 
kazandıklarını söyledi. Endüstriyel akü grubunun yanı sıra 
tüm akü gruplarına hitap etmek istediklerini kaydeden 
Mehmet Ali Çelik, “Yenilebilir enerji ve diğer opsiyonlarda 
da hizmet vermek adına Gama Akü denildiği zaman biz 
tüm akü gruplarını bünyemizde bulundurmak istiyoruz. 
Bundan sonraki çalışmalarımız tamimiyle yenilenebilir enerji, 
depolama sistemleri, termik santraller, telekominasyon, UPS 
sistemleri, platform ve derin denge uygulamaları üzerinde 
yoğunlaşacak. Baktığınızda Gama Akü, özellikle traksiyonerde 
kalitesini kanıtlamış bir şirket. Şu anki 170 çalışanı ile servisleri 
ve şubeleri ile müşterilerine hizmet veriyor. Servis ve şube 
sayısı artarak devam ediyor” dedi.

YENİLEBİLİR ENERJİ
Starter ve endüstriyel alanlarda İnci Akü, EverExceed ve 
Yuasa markasıyla çalıştıklarına dikkat çeken Satış Sorumlusu 
Çelik, markaların sahip olduğu özellikler ve müşterilere 
sunduğu avantalardan şu şekilde bahsetti: “Marmara 
Bölgesi’nde otomotivde yüzde 80’lik bir potansiyele 
sahibiz. Traksiyonerde İnci Akü ile çalışıyoruz. İnci akü 
traksiyoner akülerde bambaşka bir iş. Traksiyonerde 
platform ve forkift tarafında kiralama da yapıyoruz. Gama 
Akü olarak yenilenebilir enerjiye büyük önem veriyoruz. 
Bu nedenle geçen sene itibariyle EverExceed markasıyla 
işbirliği yaptık ve EverExceed’in Türkiye distribütörü 
olduk. EverExceed ile tüm Türkiye’ye hizmet vermeyi 
hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji tarafında yaklaşık bir yıldır 
varız. İyi ivmelerle devam ediyoruz. Açıkçası kaliteden 
ödün vermeden üretime de destek vererek, işi götürmeyi 
planlıyoruz. EverExceed markasıyla tüm akü gruplarına 
hizmet verebilecek durumdayız. Ürünlerimiz stoklarımızda 
mevcut. Bunun haricinde starter tarafında Yuasa markasıyla 
çalışıyoruz. Kaliteli akülere sahip olan Yuasa markasıyla 
otomotiv sektöründe starter kanadında epey bir ivme 
kaydettik.” 

ÇUBUK PLAKA
Forklift ve personel yükseltici platform sektörü için 
EverExceed’in çok değerli bir akü markası olduğuna 
değinen Çelik, forklift ve platform tarafındaki çalışmalarını 
şu şekilde değerlendirdi: “Gama Akü olarak önümüzdeki 5 
yılda forklift ve platform sektörünün tamamının 

EverExceed’i kullanmasını hedefliyoruz. Şu anda birçok 
firma tarafından ürünümüz kullanılıyor, deneniyor ve 
teste tabi tutuluyor. Sektör artık bizi tanımaya başladı.” 
EverExceed ile işbirliği yapmadan önce markayı uzun 
bir süre araştırdıklarını ifade eden Mehmet Ali Çelik, “ 
EverExceed marka akülerdeki plaka seviyeleri çok yüksek. 
Bu akülerde çubuk plaka kullanılıyor. Bu plakalarda 
maliyetleri artıyor ama kullanım süresini uzatıyor. Platform 
ve forkliftler daha yüzeysel yerlerde kullanıldığı için 
zamanla plakalarda dökülmeler yaşanabiliyor. Özellikle 
EverExceed’in çubuk plaka kullanması bizim için çok büyük 
avantaj. Biz öncelikle iş ortaklarımıza bunları anlatmaya 
çalışıyoruz” dedi.

DOĞRU AKÜ KULLANIMI
Müşterilerine fiyat dışına doğru ürün kullanımı ve şarj 
konusunda da önemli avantajlar sağladıklarının altını 
çizen satış sorumlusu Çelik, “Platform ve forklift ürün 
grubunda doğru akü ve şarj cihazı kullanımı çok önemli 
bir konu. O yüzden müşterilerimizin hangi şarj cihazını 
hangi amperde kullanıyor diye bakıyoruz. Bu konu çok 
hassas. Çünkü ürün ve amper değiştikçe şarj cihazı 
amperinin de değişmesi lazım. Tabi bu sektörde sulu ve 
bakımlı ürünler kullanıyor. Kullanıcıların saf su bakımını 
hafta bir kere şarjdan sonra kontrol etmesi gerekiyor. 
Tabi şarj cihazının aküyle olan uyumu da burada önemli. 
Bizim ülkemizde bazı durumlarda voltaj dengesizliği çok 
fazla olduğu için müşterilerimize üstüne basa basa akım 
özelliğinden sonra şarj cihazınızı belli dönemlerde kontrol 
edin diyoruz. Sonrasında voltaj dengesizliğine baktırın ve 
kalibrasyon ayarını yaptırın diye de yönlendiriyoruz. Eğer 
müşterilerimiz bu şekilde kontrollerini yaparsa akülerini çok 
daha uzun süre kullanabilirler” diye konuştu. Müşterilerine 
akü konusunda çözüm ortaklığı yaptıklarını da ifade eden 
Çelik, sadece ürün satarak değil, sattıktan sonra servis 
ağı ve teknik bilgilerle, ürünün son kullanım ömrüne kadar 
müşterilerin sorunsuz kullanmasını istediklerini söyledi ve 
akü kullanımında yanlış bilinen doğruları ortaya çıkarmak 
için belirli dönemlerde semineler düzenlediklerini de 
sözlerine ekledi.   z


