
1

debr - i  alem
MAYIS-EYLÜL 2017

Yenilikçi Improver

Çevreci Enviromentalist

Köklü Deep- rooted

MAY-SEPTEMBER 2017

SAYI 38



2

• ŞEHİR TANITIMI : KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN
• KAHRAMANMARAŞ- ADIYAMAN MÜŞTERİLERİMİZ
• YENİ ÜRÜNLERİMİZ
• YENİ FABRİKA YATIRIMIMIZ
• DONMEZ  MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW DA
• SOSYAL AKTİVİTELERİMİZ  (GELENEKSEL AİLE PİKNİĞİ- KARNE HEYECANI)
• ŞİRKET İÇİ EĞİTİMLER
• VERİMLİLİK ÖDÜLÜ SAHİBİ DÖNMEZ DEBRİYAJ
• ŞİRKET İÇİ HABERLER
• DÖNMEZ 37. ULUSAL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİNDE



1

• CITY INTRODUCTION : KAHRAMANMARAS & ELBISTAN
• OUR CUSTOMERS IN KAHRAMANMARAŞ- ADIYAMAN
• NEW PRODUCTS
• NEW FACTORY INVESTMENT
• DONMEZ IN MIMS AUTOMECHANIKA MOSCOW
• SOCIAL ACTICITIES ( TRADITIONAL  FAMILY PICNIC- SCHOOL REPORT EXCITEMENT)
• IN COMPANY TRAININGS
• DONMEZ WON EFFICIENCY AWARDS
• NEWS IN COMPANY
• DONMEZ IN 37TH NATIONAL INDUSTRIAL ENGINEERING CONGRESS

The Way Forward...



2

EDİTÖRDEN /EDITORIAL Julide KAYMAK  / j.kahraman@donmezdebriyaj.com.tr

Yönetim Yeri | Management

Dönmez Debriyaj San. ve Tic. A.Ş.
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi

10039 Sk. No:2 Çiğli / İZMİR
Tel: +90 232 376 87 66

Faks: +90 232 376 89 99
e-mail:info@donmezdebriyaj.com.tr

www.donmezdebriyaj.com.tr

İmtiyaz Sahibi | Chief Coordinator

Hatice İVİT

Genel Yayın Yönetmeni | Chief Editor

Ahmet COŞKUN

Yayın Kurulu | Editorial Board 

JULİDE KAYMAK
ERSİN KABAN

NAZMİ KARAKAŞ
OKAN İNÖN

SEYİT KATMERCİ
GÜNAY GÜNCEOĞLAN

GİZEM YELEK ATMACAOĞLU
ABDULLAH ESMEROĞLU

KORAY ÇANAKKALE
ALİ BOZKURT
KORAY GEÇİCİ

YAĞMUR BULUT

Grafik Tasarım | Graphic Design

Samet ÖZ

Baskı | Print House

Metro Matbaacılık
Yahya Kemal Beyatlı Caddesi

No: 94 BEGOS 3. Bölge
35400 Buca / İZMİR
Tel: 0232 290 33 11
Fax: 0232 290 33 21

www.metro-print.com

Baskı Tarihi | Print Date

EKİM 2017

Kapak Görsel | Cover Photo

Samet Öz

Değerli okuyucularımız,

Dönmez Debriyaj olarak sloganımız olan İlerleme’nin 
Yolunda her geçen gün daha sağlam adımlar atıyoruz. 
Gelecekteki kalkınma  ve strateji liderliğimizi sürdürebilir 
işletme anlayışımızla senkronize etmek  her zaman 
öncelikli hedefimiz oldu.

Bu amaçla daha dergimizi her seferinde sizlerin huzuruna  
daha zengin içeriklerle getirmeye çalışmaktayız.

Bu sayımızda sizlere yeni fabrika yatırımımızdan, şirket içi 
eğitimlerimize, geleneksel aile pikniğimizden aldığımız 
ödüllere kadar şirketimiz hakkındaki yeni gelişmeleri 
aktaracağız.  

Editör olarak ikinci yılımı geride bırakırken  önemli birkaç 
noktadan da bahsetmeden geçmek istemedim.  Biliyorum 
ki, ilerlemek için bir çok zorlu  kapıdan geçmek  gerekli. 
Yürütmekte olduğum diğer görevlerimin yanı sıra  
dergimizin editörlük  işinin  altından da kalkabileceğimi 
düşünerek bu görevi bana veren Genel Müdürümüz 
Ahmet Coşkun bey’ e  teşekkür ederim. 

Üretim serüvenine atölye olarak tabir edebileceğimiz 
küçük bir yerde başlayarak bu noktaya gelen, genlerine 
başarı kodlanmış , doğuştan liderliğe odaklı bir Türk  
firmasında  çalışıyor olmaktan dolayı gurur duyuyorum. 
Bu gurur ve güvenin verdiği azimle ekibimizin hazırladığı 
dergimizle sizleri başbaşa bırakıyorum.

Bir sonraki sayımızda karşılaşmak dileğiyle,  iyi okumalar…

Saygılarımla
Julide KAYMAK 
İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE UZMANI

Our esteemed readers, 

As Dönmez Debriyaj, we are taking more robust steps 
each day in the path of our slogan: Advancement. It has 
always been our priority objective to synchronize our 
future development and strategy leadership with our 
sustainable operation mentality. 

To this end, we are trying to publish our magazine with a 
richer content each time. 

This issue will inform you about our new factory 
investment, in-house trainings and developments ranging 
from our traditional family picnic to the awards we have 
received. 

While leaving my second year behind as the editor, I do 
not wish to omit touching upon a few important points. 
I know that we have to pass through many challenging 
doors to advance. I would like to thank our General 
Manager Ahmet Coşkun, who has assigned me this duty 
thinking that I can manage editorialship of our magazine 
apart from the other duties that I carry out. 

I am proud to be working in a Turkish company that has 
become what it is by starting its production adventure in a 
small place which can be called a workshop, has success in 
its genes, and is inherently leadership-oriented. With this 
pride and confidence, I leave you alone with our magazine.

Hope to see you again in our new issues. Enjoy...

Best Regards,
Julide KAYMAK 
OCCUPATIONAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL EXPERT

The Way Forward...
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GENEL MÜDÜR  / GENERAL MANAGERAhmet COŞKUN  /  A.Coskun@donmezdebriyaj.com.tr

Sevgili Dönmez Dostları,

Güzel İzmir’imizin her zamanki gibi oldukça sıcak geçen 
yaz aylarını tamamlayıp sonbahara geçerken, İzmir’in 
güneşi yine de bitmez diyoruz. Dönmez Debriyaj 
olarak da ülkemizin ve şirketimizin geleceğine güvenle, 
yatırımlarımıza devam etmekte olduğumuzu gururla 
bildirmek istiyorum.

Uzun süredir fizibilite ve proje çalışmalarını devam 
ettirmekte olduğumuz, Bağyurdu Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki yeni fabrika inşaatine başlamış 
bulunmaktayız. 20.000 m² açık ve 14.000 m² kapalı 
alana sahip olacak yeni fabrikamızla, kapasitemizi % 
50’ye kadar arttırma imkanına kavuşacak ve yeni ana 
sanayi firmaları ile çalışmak için itici güç ve motivasyon 
kaynağına sahip olacağız.

Elbette yatırımlarımız yalnızca yeni fabrika inşaati ile 
sınırlı kalmayacak ve gerek kapasite arttırmaya gerekse 
mevcut makine parkımızı modernize ederek kapabilite 
arttırmaya dönük ilave tezgah ve hat yatırımlarımız 
olacaktır. Bu yatırımlarımızın toplamı 3 yıl içinde 30 
milyon TL’yi geçecektir.

Son yıllarda hız verdiğimiz Kaizen çalışmalarımızın ve 
diğer verimlilik arttırıcı etkinliklerimizin sonucunda, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, her ölçekteki 
işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve 
bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek 
amacıyla 4 yıldır düzenlemekte olduğu Verimlilik Proje 
Ödülleri'nde bu yıl, 3 projemizle finale kalma başarısı 
elde etmiş bulunmaktayız. Finallerde, Büyük İşletme 
Süreç İyileştirme Kategorisi'nde Türkiye 3.sü ödülü almış 
bulunuyoruz.  Otomotiv ana sanayilerinin arasında bu 
ödülü alma gururunu sizinle paylaşmak istiyorum.

Dönmez, ilerlemeye ve siz değerli paydaşlarına 
kazandırmaya devam edecektir.

Bize olan ilgi ve desteğinizin daima devam etmesi 
dileğimle, “Bizi izlemeye devam edin” diyorum.

 
Saygılarımla,

Ahmet COŞKUN
GENEL MÜDÜR 

Dear Dönmez Friends,

While moving onto autumn after completing our beautiful 
İzmir’s summer months, which were quite hot as always, 
we allege that İzmir’s sunny days do not end. As Dönmez 
Debriyaj, I would like to declare that we continue our 
investments and have faith in the future of our country 
and company. 

We have started the construction of our new factory 
in Bağyurdu Organized Industrial Zone, feasibility and 
project works of which we had been conducting for a long 
time. In our new company, which will incorporate an open 
area of 20.000 m² and closed area of 14.000 m², we will 
have the opportunity to increase our capacity up to 50% 
and have driving force and motivation source to work with 
new main industry companies. 

Surely our investments will not be confined to construction 
of the new factory and we will make extra workbench and 
line investments in order to both increase capacity and 
modernize our present machine park. The total of these 
investments will exceed 30 million TL in 3 years. 

As a result of our Kaizen works, which we have speeded 
up in recent years and other efficiency-boosting activities, 
we have managed to get to the finals with our 3 projects 
this year in the Efficiency Project Awards that have 
been organized by the Ministry of Science, Industry and 
Technology in order to support efficiency increase of 
enterprises of every scale and encourage the projects run 
in this field for four years. In the finals, we received the 
award for third place in Turkey in the Category of Large-
Scale Process Improvement. I would like to share with 
you the pride of receiving this award among the main 
automotive industries. 

Dönmez will continue to move forward and earn you, our 
precious stakeholders. 

I wish your present interest in and support for us continues 
for all times. I say ''keep following us'' 
Yours sincerely,

Best Regards,

Ahmet COŞKUN
GENERAL DIRECTOR
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ŞEHİR TANITIMI - CITY INTRODUCTION OF KAHRAMANMARAŞ & ELBİSTAN

KAHRAMANMARAŞ - ELBİSTAN

Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan, 
dondurma, biber ve tarhanasıyla ünlü bir ildir. 

Maraş kurtuluş savaşının başladığı yer, Türk milletinin 
dirilerek ayağa kalktığı, silkinip kendine geldiği, işgal 
ordularına karşı başkaldırıldığı öncü bir şehirdir. 
Kurtuluş Savaşı sırasında Fransız işgalcilere karşı verdiği 
yerel mücadeleden dolayı TBMM tarafından istiklal 
madalyası verilen tek ildir. Yine bu kararla Maraş olan 
eski adı, Kahramanmaraş olarak değiştirilmiştir.

İlçeleri Merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, 
Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu'dur. 

Kahramanmaraş, eski ve halk arasındaki adıyla Maraş, 
Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on sekizinci şehri. 2016 
itibarıyla 1.112.634 nüfusa sahiptir. 

KAHRAMANMARAŞ & ELBİSTAN

Kahramanmaraş is a city that is situated in the 
Mediterranean Region and is famous for its pepper, 
ice cream and tarhana (sundried food made of curd, 
tomato and flour). 

Maraş is the starting point of the War of Independence 
and the pioneering place where the Turkish Nation 
arose from the dead, stood up, shook themselves and 
revolted against the armies of occupation. It is the only 
city which was awarded a medallion of independence 
by the Turkish Grand National Assembly due to the 
fight it put up against the French occupants during the 
War of Independence. Its old name, Maraş was replaced 
by Kahramanmaraş (Heroic Maraş) again with this 
decision. 

Its districts are the Centre, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, 
Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, and 
Türkoğlu. 

Kahramanmaraş, formerly named as and generally 
named by the public as Maraş, is one of the cities of 
Turkey and its eighteenth most densely populated city. 
It has a population of 1.112.634 as of 2016. 
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TARİHÇE

Tekir Vadisi, Döngel Köyündeki mağaralarda yapılan 
araştırmalarda ele geçen buluntular yörede insan 
yerleşiminin Üst Paleolitik çağda başladığını; Neolitik, 
Kalkolitik ve Eski Tunç Çağlarında da sürdüğünü 
göstermektedir. Şehri Hititler kurmuşlardır. Daha 
sonra Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, 
Selçuklular, Memluklular, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar 
şehre hakim olmuşlardır. Dünyanın sayılı madalyalı 
şehirlerinden biri olan Maraş'a Kurtuluş Savaşı sırasında 
halkın   gösterdiği direnişten dolayı 7 Şubat 1973'den 
itibaren TBMM tarafından Kahramanlık unvanı verilerek 
adı Kahramanmaraş olarak değiştirildi.

11. yüzyılın sonlarında Anadolu'ya kesin olarak 
yerleşen Türklerin egemenliğinde kaldı. 1243'te 
Moğol İşgaline uğrayan Maraş, II. Anadolu Beylikleri 
devrinde Dulkadiroğulları' nın oldu.1516'da Osmanlı 
egemenliğine geçen Maraş, 1516-1919 yılları arasında 
Osmanlı egemenliğinde kaldı. Mütareke Döneminde 
önce İngilizler, sonra Fransızlar tarafından işgal edildi.

COĞRAFYA

Kahramanmaraş Coğrafik olarak  3/4 ü dağlarla 
kaplı, Büyük Çoğunluğu Akdeniz  bitki örtüsüne 
sahiptir. Akdeniz İkliminin yanı sıra Güneydoğu  
Anadolu iklimi(Pazarcık İlçesi) Doğu Anadolu Karasal 
İklimi(Elbistan ve Afşin İlçesi) Akdeniz Yayla İklimi(Andırın 
ve Göksun İlçesi) görülmekte bu kadar farklı iklimlerin 
bir arada olması bitki çeşitliliğini   de beraberinde 
getirmektedir. Tabi ve bozulmamış bir coğrafya 
sahip olan Kahramanmaraş'ın  Karadeniz Bölgesini 
aratmayacak güzellikte birçok yaylası mevcuttur. İlimiz 
14.346 km²’lik yüzölçümü ile Türkiye'nin 11. büyük 
vilâyeti durumundadır. 

İlimizin belli başlı dağları ise; Nurhak, Binboğa, Engizek, 
Uludaz ve Ahırdağıdır. Ceyhan nehri ile Aksu, Bertiz, 
Erkenez, Göksu, Göksun, Hurman, Körsulu, Sarsap ve 
Söğütlü çayları ilimizin başlıca akarsularıdır. Ayrıca 
Kahramanmaraş Türkiye'nin en çok baraja sahip 
illerinden bir tanesidir. Şu anda 7 baraj bulunmakla 
birlikte 3 tanesinin inşaatı sürmektedir. Kahramanmaraş 
bu baraj ve termik santraliyle ülkemizin enerji ihtiyacının 
%12,5 ini tek başına sağlamaktadır.

TARİHÇECOĞRAFYA

HISTORY

The remains obtained in the research conducted in the 
caves in Tekir Valley, Döngel Village show that human 
settlement in the region began in the Upper Palaeolithic 
Era and continued in Neolithic, Chalcolithic and Ancient 
Bronze Age. The city was built by the Hittites. It was then 
ruled by the Assyrians, Persians, Romans, Byzantines, 
Arabs, Seljuks, Mamelukes, Dulkadirs and the Ottomans. 
The city, which is one of the few cities in the world with 
a medallion, was given the title of “hero” and its name 
was changed into Kahramanmaraş (Heroic Maraş) as of 
February 7,1973  because of the resistance made by its 
people during the War of Independence. 

It remained under the rule of the Turks, who settled in 
Anatolia at the end of 11th century. Being conquered 
by the Mongols in 1243, Maraş fell into possession of 
the Dulkadirs in the era of 2nd Anatolian Principality. 
Falling under the rule of the Ottomans in 1516, Maraş 
remained under this sovereignty in 1516-1919. It was 
conquered first by the British and then the French in 
the armistice period.

GEOGRAPHY

Kahramanmaraş has predominantly Mediterranean 
vegetation and 75% of its area is covered by mountains. 
Southeastern climate (Pazarcık district), Eastern Anatolia 
Continental Climate (Elbistan and Afşin districts), 
Mediterranean Plateau Climate (Andırın and Göksun 
Districts) are also seen and the diversity of climates 
bring about plant diversity. Kahramanmaraş, which 
possesses a natural and intact geography, has several 
plateaus that are as beautiful as the Black Sea Region. 
Our province is the 11th largest province of Turkey with 
a surface area of 14.346 km2. 

Major mountains of our province are Nurhak, Binboğa, 
Engizek, Uludaz and Ahır Mountain. Ceyhan River and 
Aksu, Bertiz, Erkenez, Göksu, Göksun, Hurman, Körsulu, 
Sarsap and Söğütlü Creeks are the major streams of our 
city. Kahramanmaraş is also one of the cities of Turkey 
which has the highest number of dams. Although it has 
7 dams at present, 3 of them are under construction. 
With these dams and thermal power plants, the city 
meets 12,5% of the energy need of our country by itself.

ŞEHİR TANITIMI - CITY INTRODUCTION OF KAHRAMANMARAŞ & ELBİSTAN
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ŞEHİR TANITIMI - CITY INTRODUCTION OF KAHRAMANMARAŞ & ELBİSTAN

EKONOMİ

Kahramanmaraş'ın ekonomik yapısı, Cumhuriyet'ten 
1980'li yıllara kadar genellikle tarım, hayvancılık ve 
küçük el sanatlarına dayalı olarak gelişmiştir. Bu süreçte 
şehrin ekonomisi gerek insanların içe dönük üretim ve 
ticaret stratejisi, gerekse de şehrin devletin ekonomi 
ve alt yapı konularındaki hizmetlerinden yeteri kadar 
pay alamamasından dolayı önemli ölçüde büyüme 
sağlanamamıştır.

Türkiye'de piyasa ekonomisi kural ve ilkelerinin 
benimsenmeye başlanmasıyla, 1980'li yılların 
başından itibaren Kahramanmaraş, bu çerçevede 
izlenen ekonomik politikalara hızla uyum göstermiştir. 
Ekonomik olarak yeni bir döneme, sanayileşme ve 
çağdaş ticaret sürecine girilmiştir. Böylece yıllarca 
gerçekleştirilemeyen ekonomik büyüme için gerek 
sermaye, gerekse girişimcilik konusunda alt yapı 
oluşturulmaya başlanmıştır. Devletin, üretime ve 
ihracata yönelik geliştirdiği teşviksel politikalara 
hızlı cevap veren ve bu çerçevede teşviklerini doğru 
kullanarak bu fırsatı iyi değerlendiren Kahramanmaraş'lı 
girişimciler şehrin bugün sahip olduğu dinamik 
ekonomik yapıyı kurmuştur. Pazarcık Ovası tarımsal 
alanda adeta Kahramanmaraş'a can vermektedir.

ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI 

Kahramanmaraş'ta gerçek anlamda özel sektör 
yatırımları 1984 yılında başlamıştır. Sanayileşme, genel 
itibariyle tekstil sektörü alanında gerçekleşmiştir. 
Bununla birlikte, geçmişten gelen küçük el 
sanatlarından bakırcılık ve alüminyumculuğun uzantısı 
olarak çelik mutfak eşyaları sektörü de aynı sanayileşme 
eğiliminden payını oldukça önemli ölçüde almıştır.

ECONOMY

Economic structure of Kahramanmaraş developed on 
the basis of agriculture, husbandry and small handicrafts 
until 1980s. In this process, the city’s economy could 
not grow to a significant extent because of domestic 
production and trade strategy of people and due to the 
fact that the city could not get enough share from the 
state’s services relating to economy and infrastructure.

As market economy rules and principles started to be 
adopted in Turkey, Kahramanmaraş started to adapt 
to the economic policies pursued in this framework 
quickly as of the beginning of 1980s. A new economic 
era, process of industrialization and contemporary trade 
was entered. In this way, infrastructure started to be set 
up both with regard to capital and entrepreneurship 
for economic growth which could not be materialized 
for many years. Entrepreneurs of Kahramanmaraş, who 
responded quickly to the incentive policies developed 
by the state for production and export and who made 
use of this opportunity by using these incentives 
correctly, founded the dynamic economic structure 
that the city has today. Pazarcık Plain gives life to 
Kahramanmaraşi in agricultural terms.

PRIVATE SECTOR INVESTMENTS 

Private sector investments began in 1984 in real sense. 
Industrialization took place in the textile sector in 
general terms. On the other hand, as an extension of 
copper working and aluminum working among the 
small handicrafts of the past, steel kitchen appliances 
sector was also affected by the same industrialization 
trend to an important extent.
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Sektör büyüklüğü açısından, tekstil sanayinden sonra 
ikinci sırada Çelik Eşya Sanayi yer almaktadır. Kentin en 
önemli sektörlerinden biri olan Toz ve Pul Bibercilikte 
sanayileşmeye paralel olarak gelişme eğilimindedir. 
Kahramanmaraş'ın ülkemizde ün kazanmasına yola açan 
dondurma sektörü en hızlı gelişen sektörler arasındadır. 
Kahramanmaraş dondurması sanayileşmeden büyük 
ölçüde etkilenmiş, ülkemiz sınırlarını aşmış ve öncelikle 
yakın ülkeler ve ABD, daha sonrada tüm dünya ülkelerine 
yayılma sürecine girmiştir.

Sanayileşme sürecinde oldukça yüksek bir hıza 
ulaşılmıştır. Bu dönemde birçok yatırım hayata 
geçirilmiştir. Tekstil sektörü lider durumunda olmak 
üzere Konfeksiyon, Çelik Mutfak Eşyası, Pamuk İşleme 
(çırçır), İnşaat, Bankacılık, gıda, Yem, Ambalaj, Kağıt ve 
Makine İmalatı, Isıtma ve Soğutma sistemleri sektörleri 
iktisadî profilin ana hatlarını oluşturmuştur. Nakliye, 
Kuyumculuk, Bakır ve Alüminyum Doğramacılık, Plastik 
Doğramacılık, Kereste ve Yapı Malzemeleri Sanayi gibi 
diğer sektörler de kent ekonomisinin dinamiklerini 
oluşturmaktadır.

Kahramanmaraş ekonomisinin en gelişmiş sektörü olan 
tekstilde, özellikle teknoloji ve kalitede ulaşılan nokta 
Türkiye standartlarının üstüne çıkmıştır. Dünya tekstil 
pazarlarında teknolojik olarak ve kalite bakımından 
rahatça rekabet edebilecek yetenek kazanmıştır. Böylece 
uluslararası bir hammadde merkezi haline gelmiştir. 
Kentin olduğu gibi ülkenin de iktisadî büyümesinde 
tartışılmaz bir statüye sahip olan Tekstil Sanayi yüksek 
döviz girdisi sağlamaktadır.

Bu bölümde Kahramanmaraş'ta özel ve kamu 
kesimi tarafından kalkınma planları çerçevesinde 
gerçekleştirilen kalkınma çabaları konusunda 
bilgiler verilmiştir. Öncelikle, özellikle 1980'li yıllarda 
gerçekleştirilen özel kesim yatırımları kentin ekonomi 
büyüklüğünden önemli bir pay almaktadır. Bu 
bakımdan öncelik sırası özel sektöre verilmiştir.

Ayrıca Kahramanmaraş, ayakkabı sektöründe Türkiye'de 
1. sıradadır. Öyle ki, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, 
Truva gibi büyük filmler ayakkabısını Kahramanmaraşlı 
ustalara yaptırmışlardır.

In terms of sector size, Steelwork Sector follows textile 
industry. One of the most important sectors of the 
city, powdered and flaked pepper production, has a 
tendency to develop in parallel to industrialization. 
Causing Kahramanmaraş to be famous in our country, 
ice cream sector is among the most rapidly-developing 
sectors. Kahramanmaraş ice cream has been affected 
by industrialization to a great extent, has crossed the 
borders of our country and entered the process of 
spreading throughout close countries and the US 
initially and then to all the countries around the world. 

It has reached quite a high speed in the process of 
industrialization. Many investments were put into 
practice in this period. Confection, steel kitchen 
appliances, cotton processing (cotton gin), construction, 
banking, food, feed, packing, paper and machinery 
manufacture, heating and cooling systems sector have 
formed the main lines of the financial profile apart 
from the leading textile sector. Other sectors such 
as transport, jewelry, copper and aluminum joinery, 
plastic joinery and construction materials industry also 
constitute the dynamics of the city economy. 

The point attained especially in technology and quality 
in the most developed sector of Kahramanmaraş 
economy, textile, has risen above Turkey’s standards. 
It has reached appoint where it can easily compete 
in world textile markets in terms of technology and 
quality. In this way, it has become an international 
centre of raw materials. Textile Industry, which has an 
indisputable status in financial growth of the country as 
well as the city, provides high foreign currency inflow. 

This section provides information on the development 
efforts exerted within the framework of development 
plans by the private and public sector in Kahramanmaraş. 
First of all, especially the private sector investments 
made in 1980s takes an important share from economy 
size of the city. In this respect, order of priority was 
given to the private sector. 

Kahramanmaraş is the leader city in shoe sector as well. 
It is so successful that shoes used in such movies as 
Harry Potter, the Lord of the Rings and Troy were made 
by masters from Kahramanmaraş. 

ŞEHİR TANITIMI - CITY INTRODUCTION OF KAHRAMANMARAŞ & ELBİSTAN
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NE YENİR 

Kahramanmaraş'ta kültürel değerlerin bir öğesi de 
yemek ve tatlılardır. Kış için tarhana, bulgur, dövme, 
nişasta hazırlanır ve biber, patlıcan, kabak, bamya ve 
fasulye gibi yiyecekler kurutularak saklanır.

Tarhana, ekşili çorba, dövmeli mercimekli çorba, 
yoğurtlu dövmeli çorba, Maraş paçası gibi çorbalar; simit 
köftesi, kısır köftesi, içli köfte, sömelek köfte, suluyağlı 
köfte, ekşili köfte, yoğurtlu köfte, yavan köfte, ekşili aya 
köftesi gibi köfte çeşitleri; keşk aşı (dövme aşı), Maraş 
pilavı, tavuklu pilav, peynirli ve çökelekli börek, bayram 
çöreği gibi pilav ve börekler yöreye özgü yemeklerdir.

Tatlı olarak ünlü Maraş dondurmasını unutmamak 
gerekir. Fıstık ezmesi, un sucuğu, pestil sucuğu, hapısa 
yörenin bilinen diğer tatlılarıdır.

WHAT TO EAT

One element of cultural values in Kahramanmaraş is 
the food and desserts. Food such as tarhana (sundried 
food made of flour, curd and tomato), bulgur, coarsely 
ground wheat and starch are prepared for winter and 
food such as pepper, eggplant, cabbage, okra and 
beans are dried and stored. 

Soup such as tarhana, sour soup, lentil soup  with 
coarsely ground wheat and Maraş soup, meatballs such 
as ring meatball, bulgur meatball, içli köfte (bulgur balls 
filled with seasoned minced meat), sömelek meatball 
(bulgur balls made with flour and spices), suluyağlı 
köfte (watery and oily meatballs), sour meatballs 
(meatballs with rice in egg and lemon sauce), yoğurtlu 
köfte (meatballs with yoghurt), yavan meatballs (lentil 
meatballs), and sour aya meatballs and savory pastry 
and rice such as keşk aşı (coarsely ground wheat food) 
(dövme aşı), Maraş rice, rice with chicken, savory pastry 
with cheese, and feast pie are the local dishes.

As for dessert, Maraş ice cream should not be 
overlooked. Peanut butter, flour pepperoni, dried fruit 
pepperoni and hapısa (dessert made of molasses, starch 
and sugar) are the other known desserts of the region. 
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KAHRAMANMARAŞ’TA GÖRÜLMEYE DEĞER YERLER

Kahramanmaraş ilinde gezilip görülecek birçok tarihi mekân vardır. Bunlardan birkaçı ise Kahramanmaraş müzesi 
,Ulu Camii, Maraş Kalesi, Hatuniye Camii olarak sayılabilir.. Maraş’a ulaşımda çok kolaydır. Kahramanmaraş ilinde 
bir adet havaalanı vardır ayrıca Kahramanmaraş çok geniş bir karayolu ağına da sahip olan bir şehirdir. Ayrıca 
demir yolu ile de şehre ulaşabilirsiniz.

Binlerce yıllık tarihe sahip olan Kahramanmaraş'ın birçok eserleri yok olmuştur, özellikle kurtuluş savaşı 
döneminde düşman ateşi tarafından zarar gören tarihi yapıların çoğu yanmış veya yıkılmıştır, hertarafı tarih kokan 
Kahramanmaraş'ın bugünlere taşıdığı tarihi yapıları aşağı sayfalarda belirtilmiştir.

PLACES TO SEE IN KAHRAMANMARAŞ

There are many historical places to visit in the city of Kahramanmaraş. Some of these are Kahramanmaraş museum, 
the Grand Mosque, Maraş Castle, and Hatuniye Mosque. Transportation is very easy in Maraş. There is an airport in 
Kahramanmaraş and the city has a very wide highway network. You can also reach the city by railway. 

Kahramanmaraş, which has a history of thousands of years, has lost many of its works. Especially during the War 
of Independence, most of the historical structures that were damaged by enemy fires were burned down or 
demolished. The historical structures of Kahramanmaraş that survived are mentioned in the pages below.

Kahramanmaraş Kalesinin güneyindeki meydandadır.
Taçkapı üstündeki yazıttan Dulkadiroğulları'ndan 
Süleyman oğlu Ala Üd-Devle Bey'in 1496' da yaptırdığı 
anlaşılmaktadır. Camiinin kuzeyine sonradan eklenen 
son cemaat yeri düz ve ahşap çatılıdır. Dikdörtgen 
planlı ana mekan, mihrap duvarına dikey uzanan yedi 
nefe ayrılmıştır. Doğuda alanın durumu nedeniyle 
alttandolgulu nefte, paye yerine kısa sütunlar 
kullanılmıştır. Üçgen mihrap nişi, dört bordürlü ve 
mukarnaslıdır. Mukarnas, Palmet, Lotüs motiflerinden 
oluşan bordürler özenli işçilikleriyle ilgi çeker. Camiden 
bağımsız minare özgün yapısını koruyabilmiştir. Kare 
taban üstünde silindirlik gövde bir silmeden sonra çok 
köşeli yapılmıştır. Üst kısmı onarımlarla değişmiştir.

It is located in the square to the south of the 
Kahramanmaraş Castle. It is understood from the 
inscription on Taçkapı that Ala Üd-Devle Bey, son of 
Süleyman from Dulkadirs had it built in 1496. The last 
venue that was attached to the north of the mosque 
later on has a flat wooden roof. The main rectangular-
shaped main venue was divided into seven naves that 
extend perpendicular to the shrine wall. Bottom-filled 
naves were used in the east because of the condition 
of the area. Triangular shrine niche has four curbs and 
a muqarnas. Curbs formed by muqarnas, honeysuckle 
ornament and lotus motives attract attention with 
their diligent workmanships. The minaret, which is 
independent from the mosque, could preserve its 
unique structure. Cylindrical stem on the square base 
has many corners. Its top part was changed through 
renovations.

ŞEHİR TANITIMI - CITY INTRODUCTION OF KAHRAMANMARAŞ & ELBİSTAN

Ulu Camii The Grand Mosque
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KAHRAMANMARAŞ KALESİ

Kahramanmaraş kent merkezindeki yığma tepenin 
üstündedir. Günümüze değin birçok onarım geçiren 
kalenin İÖ I. İS II. yy. arasında yapılmış olacağı 
düşünülmektedir. 150x75 metre boyutlarında 
dikdörtgene yakın planlıdır. Eski Eserler ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü duvarların bir bölümünü ve üç burcu 
onartmıştır. Bunlardan biri kalenin eski giriş yapısıdır. 
Kare planlı burcun dış duvarları kesme taş, iç duvarları ise 
moloz taştır. Yarıdan çoğu yıkılmış iç duvarlarda iç kapı 
koridoru ile kapı söve yerleri onarılmıştır. Burcun güney 
yüzünde sivri kemerli, çiftkanatlı kapı yer alır. Ahşap 
kapı kanatları, kalın saç kaplanarak iri başlı çivilerle 
perçinlenmiştir. Burcun doğusu mazgal deliklidir. 
İçten haç planlı burç, haçın uzun kolu üstündeki başka 
bir kapıyla kaleye açılır. Kale surlarının içi park olarak 
düzenlenmiştir. Mado tarafından işletilmektedir, açık 
çay bahçeleri, çocuk parkı ve dinlenme mekanları ile 
belirli günlerde açık büfe ve canlı müzik ile halkımıza 
hizmet sunmaktadır.

KAHRAMANMARAŞ CASTLE

Kahramanmaraş castle is on the top of the aggregate 
hill in the city centre. It is thought that the castle, 
which went through many renovations until today, 
was constructed between BC Ist and AD IInd centuries. 
It has an almost rectangular shape of 150x75 meters.  
General Directorate of Old Works and Museums had 
some of the walls and three bastions restored. One of 
these is the old entrance door of the castle. Outer walls 
of the square-shaped bastion are made of face stone 
while the interior walls are rubble stone. Interior door 
corridor and door frames were repaired in interior walls 
over half of which were destroyed. Door with a sharp 
cove and double wings is present to the southern face 
of the bastion. Wooden door wings are covered in thick 
metal sheet and reinforced with big-head nails. Eastern 
part of the bastion has loopholes. The bastion, which is 
cross-shaped on the inside, opens to the castle through 
another door on the long arm of the cross. Inside of 
the castle walls was arranged as a park. It is operated 
by Mado and provides service to the public with open 
buffet and live music as well as its open tea gardens, 
kids’ playground and resting areas on certain days.
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ESHAB'I KEHF (AFŞİN)

Kutsal mağarayıda içine alan Külliye Afşin’in altı km 
kuzeybatısında küçük bir dağ üzerindedir. Külliyede 
dört eser bulunur. Bunların üçü külliyenin esasını teşkil 
etmektedir. Dördüncüsü ise çok sonra Dulkadırlılar 
zamanında yapılmış bir ilavedir. Külliyenin de içinde 
bulunduğu Afşin K.Maraş iline bağlı ilçe merkezidir. 
Denizden 1000 metrenin çok üstünde yüksekliğe sahip 
bir ovanın üzerinde bulunur. Bu ova oldukça geniş olup 
dört tarafı dağlar ile çevrilidir. Yörenin eski çağ ile orta 
çağın ilk yarısında, şehri ve merkezi Afşin’dir.

CEYHAN KÖPRÜSÜ

Kahramanmaraş-Göksun eski yolunda, Ceyhan Irmağı 
üstündeki köprü, yeni yolun dışında kalmıştır. 14. ya da 
16. yy. yapısı olduğu konusunda değişik görüşler vardır. 
156.60 metre uzunluğunda, altı gözlü bir köprüdür. 
Çeşitli dönemlerdeki onarımlarla özgünlüğünü 
yitirmiştir.

CEYHAN BRIDGE

The bridge, which is situated on the old Kahramanmaraş-
Göksun road, on Ceyhan Brook, is outside of the new 
road. There are varying opinions that it was built in 14th 
or 16th century. It is a 156.60 meter-long bride with 
six eyes. It has lost its uniqueness due to restorations 
performed at various times. 

ESHAB'I KEHF (AFŞİN)

The social complex that also incorporates the sacred 
cave is situated on a small mountain six kilometers to 
the northwest of Afşin. There are four works in the social 
complex. Three of these constitute the main essence of 
the complex. Forth one is an attachment built much 
later in the era of Dulkadirs. Afşin, where the social 
complex is situated, is the district centre subordinate to 
the province of Kahramanmaraş. It is on a plain that is 
far higher than 1000 metres from the sea. This plain is 
very broad and surrounded by mountains on four sides. 
The city and centre of the region is Afşin in the ancient 
age and the first half of the medieval age. 

ŞEHİR TANITIMI - CITY INTRODUCTION OF KAHRAMANMARAŞ & ELBİSTAN



12

ŞEHİR TANITIMI - CITY INTRODUCTION OF KAHRAMANMARAŞ & ELBİSTAN

ELBİSTAN

Elbistan, Kahramanmaraş iline bağlı en büyük ilçedir. 
Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin 
kesiştiği noktada yer alır.  Elbistan, Kahramanmaraş 
iline bağlı ilçedir. Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu 
bölgelerinin kesiştiği noktada yer alır. Şehir merkezinin 
nüfusu yaklaşık olarak 150.000'dir. 

Şehrin sosyo-ekonomik yapısına bakıldığında insanların 
çoğunlukla işçilik ve çiftçilik meslekleriyle geçim 
sağlamakta oldukları görülür. Özellikle kırsal kesimlerde 
tarım büyük önem arz etmektedir. En büyük kasabası 
olan Kara Elbistan’ın tarım konusunda ilçeye büyük 
katkısı bulunmaktadır.

Şehrin çok yakınından doğan ve ortasından geçen 
Ceyhan Nehri ile ünlüdür ve çerezlik ayçiçeği üretimi 
bakımından da Türkiye'de hatırı sayılır bir yere sahiptir 
ve Elbistan ayçekirdeği olarak ün almaya başlamıştır. 
Türkiye'nin en büyük şeker fabrikalarından biri olan 
Elbistan Şeker Fabrikası ile ülke şeker üretimine önemli 
bir katkı sağlamaktadır.Ayrıca Türkiye'nin en büyük 
termik santral kompleksine Afşin ilçesiyle ortak bir 
şekilde sahiptir. Bu santraller Afşin ilçe sınırları içindedir. 
Fakat santralde işletilen kömürlerin bulunduğu 
havzaların bir kısmı Elbistan ilçe sınırlarındadır. Şu an 
da iki adet ünite ile (A ve B) faaliyetine devam eden 
santrale, 2013 yılına kadar iki adet yeni ünite eklenmesi 
planlanmaktadır. Ancak ilçede henüz il merkezlerini 
birbirine bağlayan ölçekte bir anayol bağlantısı 
bulunmamaktadır ve yapılmakta olan Gölbaşı-Nurhak 
yolu (Kumlu Yolu) ile bu durum değişecek ve Elbistan 
güneydoğu illerinin batıya açılan kapısı olacaktır. 
Ayrıca Elbistan, Afşin, Sarız yolunun faaliyete geçmesi 
Elbistan’ın gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır.

ELBİSTAN

Elbistan is the largest district of Kahramanmaraş. It is 
located at the intersection points of Mediterranean, 
Central Anatolia and Eastern Anatolia regions. The 
population of the district is approximately 150.000. 

In terms of social-economical structure of the city, 
people mostly earn their livelihoods by labor and 
agriculture. Agriculture is especially important in rural 
areas. Kara Elbistan, which is the largest town of the 
district, has a significant contribution to it in terms of 
agriculture. 

The city is famous for Ceyhan River which starts from 
close-by to the city and passes through it; and the 
city has a considerable standing in Turkey in terms 
of sunflower production. It actually became known 
as Elbistan sunflower seed. The city also provides an 
important contribution to sugar production of the 
country with Elbistan Sugar Factory, which is one 
of the largest sugar factories in Turkey. It also holds, 
mutually with the district of Afşin, the largest thermal 
power plant complex of Turkey. These complexes are 
within district borders of Afşin. But some parts of the 
basin, which contains the coal that is processed in 
the complex, is within the district borders of Elbistan. 
The power plant currently continues its activities with 
two units (A and B), and two units are planned to be 
added to it by 2013. However, the district has no main 
road connection that connects other cities together. 
But with Gölbaşı-Nurhak Road (Kumlu Road) which is 
under construction, this will change and Elbistan will 
became the gateway of southeast cities into the west. 
The activation of Elbistan, Afşin and Sarız Road will also 
provide a huge contribution to the development of 
Elbistan.
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Ayrıca Afşin-Elbistan Havzası Türkiye'nin en büyük linyit 
rezervlerine sahiptir. Toplam 5 milyar ton civarında 
bir rezerv olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle iki 
termik santral bulunmaktadır.  Ek termik santral projeleri 
devam etmekte olup planlanan diğer santraller de 
yapıldığında Afşin-Elbistan kompleksi toplam olarak 
yılda 40 milyar kWh elektrik üreterek Türkiye ihtiyacının 
beşte birini tek başına karşılıyor durumda olacaktır. 
Elbistan tarihi çok eski dönemlere kadar uzanan bir 
şehir olup Osmanlı Devleti'ne son katılan beylik olan 
Dulkadiroğlu Beyliği'ne başkentlik yapmıştır. Beyliğin 
başkenti ancak 1507'de Elbistan'ın savaşta tamamen 
yakılmasından sonra Maraş'a taşınmıştır.

İlçenin eski kasabası olan ve şimdi komşu ilçesi olan 
Ekinözü'nde bulunan doğal sularla böbrek hastalarına 
şifa dağıtmaktadır.

Yatırım potansiyeli olarak daha çok gıda üzerine 
yoğunlaşılmıştır. Besicilik gelişmiştir ve Türkiye çapında 
ünlü çoğu markaya et satışı yapılmaktadır.

Ayrıca Türkiye'nin 4. büyük ovası Elbistan'da 
bulunmaktadır. Bu nedenle olsa gerek tarım ve 
hayvancılık Elbistan'da çok ilerlemiştir. Türkiye'nin en 
kaliteli etinin Elbistan'dan çıkması da besiciliğin ne 
kadar ilerlediğinin bir göstergesidir.

Ersin KABAN

Afşin-Elbistan Basin also has the largest lignite reserves 
of Turkey. It is estimated there is a total of 5 billion tones 
of reserves. Therefore, there are two thermal power 
plants here. Additional thermal power plant projects 
continue. When the other planned plants are built, 
Afşin-Elbistan complex will produce a total of 40 billion 
kWh electricity annually and will provide one fifth of 
Turkey’s needs all by itself. The history of Elbistan dates 
back to very ancient periods, and it was the capital of 
Dulkadiroğlu Principality, which was the last principality 
to join Ottoman Empire. However, the capital of the 
principality was moved to Maraş when Elbistan was 
completely burned down during war in 1507. 

Ekinözü, which is a former town of the district and now a 
neighbour district, provides healing to kidney patients 
with its natural waters.

In terms of investment potential, the main focus is food. 
Livestock raising has developed and meat sales are 
made to many famous brands throughout Turkey.  

The 4th largest plain of Turkey is located in Elbistan. 
It is probably because of this reason that Elbistan has 
developed considerably in agriculture and animal 
breeding. The fact that highest quality meat comes from 
Elbistan shows how much animal breeding progressed 
here.

ŞEHİR TANITIMI - CITY INTRODUCTION OF KAHRAMANMARAŞ & ELBİSTAN
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ADIYAMAN MÜŞTERİLERİMİZ / OUR CUSTOMERS IN ADIYAMAN

Doğu Dizel Tamir ve Bakım Erol ve Mesut Egemar Temsa Yetkili Sevisi Mustafa

Şark Dizel Tamir ve Bakım Servisi

Güney Oto Tamir ve Bakım Servisi Muzaffer Oto Çevikel Oto Tamir Fren Test Ferhat

Oto Polat Özel Tamir ve Parça Servisi Yusuf Oto Sinan Ford Mercedes Servisi

Özdizelsan Tamir ve Bakım Servisi
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ADIYAMAN MÜŞTERİLERİMİZ / OUR CUSTOMERS IN ADIYAMAN

Üstüniş Özel Mercedes Servisi İbrahim Usta

Yıkılmazlar Otomotiv Yedek Parça Mustafa

Ünlü Otomotiv Yedek Parça Ahmet Metin Kar

ADIYAMAN
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KAHRAMANMARAŞ MÜŞTERİLERİMİZ / OUR CUSTOMERS IN KAHRAMANMARAŞ

Avşarlılar Özel Servis Azimler Özel Servisi

Azimler Yedek Parça Baba Tamir Servisi Baba Ali ve Zafer Usta

Birlik Mercedes Özel Servisi Mete ve Mevlüt BMC Yetkili Yedek Parça Alaattin Kılıçkıran

Ceyhanlar Otomotiv Çavuşoğlu Ticaret Mercedes Yedek Parça
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KAHRAMANMARAŞ MÜŞTERİLERİMİZ / OUR CUSTOMERS IN KAHRAMANMARAŞ

Dadaş Dizel Sefa Gündoğar Elbistan Dost Tamir Atölyesi

Genç Dizel Isuzu Yetkili Servisi Güven Fiat Otokar Yetkili Servisi

Halil Usta Tamir Servisi - Göksun İkiler Otomotiv İveco Özel Servisi

Kadir Usta Mercedes Özel Servisi Karsan Yetkili Servisi Zekeriya Usta Elbistan
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KAHRAMANMARAŞ MÜŞTERİLERİMİZ / OUR CUSTOMERS IN KAHRAMANMARAŞ

Kısmet Ticaret Şeref ve Gökhan Bal Elbistan Mert Tamir Atölyesi Şükrü Usta

Mustafa Kır Ford ve Mercedes Özel Servisi Öz Güven Mercedes Otobüs ve Tır Özel Servisi

Özen Oto Mercedes Atölyesi Mustafa Özgüven Özel Servis Ayhan ve Turaç Dedeli

Recep Usta Tamir Servisi - Göksun Sefa Yüzbaşı Tamir Servisi Elbistan
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KAHRAMANMARAŞ MÜŞTERİLERİMİZ / OUR CUSTOMERS IN KAHRAMANMARAŞ

Umut Dizel Mustafa Moda

Yıldız Otomotiv Hasan Yıldız ve Oğuları - Göksun Yücesan Ticaret Mehmet ve Yavuz Yüce

Yetkili Bmc ve Karsan Servisi

KAHRAMANMARAŞ

Galip AKYEL
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YENİ ÜRÜNLERİMİZ / NEW PRODUCTS

Dönmez No O.E.M.NO SACHS NO ÇAP AÇIKLAMA

140 744 2010023AA 1878 006 744 395 DİSK OYNAR GB. AÇIK 6 YAYLI 1 3/4”-10 DİŞ

070 551 2010024AA 3482 000 774 395 BASKI SAÇ KAFES DİYAFRAM İTMELİ

000 512 2010022AA 3151 000 512 RULMAN KÜTÜKLÜ İTMELİ

140 012 SET RULMANLI (140 744-070 551-000 512) 

Nazmi KARAKAŞ
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YENİ ÜRÜNLERİMİZ / NEW PRODUCTS
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FUAR / FAIR

ITE group ve  Messe Frankfurt Fuarcılık işbirliği ile 
düzenlenen Automechanika Moskova  2017,  21-24 
Ağustos tarihleri arasında 41 ülkeden 1324  katılımcıyı  
42000 m2 kapalı alanda sektör profesyonelleri ile bir 
araya getirdi. Automechanika Moskova 2017 fuarı,  bu 
yıl son 5 yılın katılımcı ve ziyaretçi sayıları rekorunu 
kırarak fuara katılan tüm katılımcıları ve ziyaretçilerinin 
beklentilerini büyük ölçüde karşıladı. Özellikle Rusya ve 
Türki Cumhuriyetlerden katılım yoğun olduğu fuarda 
firmamız Dönmez Debriyaj milli katılım olarak Turkey- 
Discover The Potential pavyonunda yerini alarak 
ziyaretçilerinien güzel şekilde ağırlayarak ürünlerimiz 
hakkında bilgilendirdi. 

Toplam 7 salonda düzenlenen Automechanika 
Moskova’da, ziyaretçiler aradıkları ürün ve firmaları; 
Parça ve Sistemler, Onarım ve Bakım, Yağ, Akü, 
Aksesuar, Jant ve Lastik, El Aletleri, Oto Yıkama ve Truck 
Competence olmak üzere  oluşturulan 7 özel bölümde 
yer alan katılımcılara kolayca ulaşması sağlanmış. 
Son yıllarda Rus otomotiv sanayinde yapılan yerli ve 
yabancı yatırımlar ile beraber hızlı gelişen Rus pazarı 
sayesinde firmamızın da yer aldığı Truck Competence 
bölümünde bu yıl 350 katılımcıyla tüm zamanların en 
fazla katılımcısı yer aldı. Fuar sırasında standımızı birçok 
farklı ülkeden ziyaretçi ve müşterilerimiz ziyaret ederek 
ürünlerimiz hakkında bilgi aldı. 

Firmamızı standımızda Bölge satış temsilcimiz Okan 
İNÖN ve İhracat Müdürümüz Buğra Tüzomay  temsil 
ederken, ziyaretçileri standımızda ağırlayarak yeni iş 
bağlantılarının kurulmasına aracılık ettiler.

Yurt Dışı Satış Müdürümüz Sn. Buğra Tüzomay,” Rusya 
ile olan dostane ikili ilişkilerimizin devam etmesinden 
duyduğu memnuniyeti belirterek, bu sayede Rus 
pazarında ürünlerimizin herhangi bir engel olmadan 
daha fazla talep göreceğini ve Rus pazarında hakettiği 
yere en kısa zamanda geleceğine inandığını söyledi. 

Okan İNÖN

Automechanika Moscow 2017,  which was organized 
with the cooperation of ITE group and Messe Frankfurt 
Fair Organization, brought together 1324 participants 
from 41 countries with sector professionals in an 
indoors area of 42000 m2 between the dates of 21 and 
24 August. This year, Automechanika Moscow  2017 
fair broke the record in terms of participant and visitor 
numbers of the last 5 years and met the expectations 
of the participants and visitors who attended the 
fair. There was especially considerable participation 
from Russia and Turkic Republics. And our company, 
Dönmez Debriyaj, took its place at Turkey – Discover 
the Potential pavilion as a national participant, hosted 
its visitors to the best of its abilities, and notified them 
about our products. 

Automechanika Moscow was organized in a total of 
7 saloons and the visitors were easily able to reach 
the product and companies they were looking in 7 
special parts which were Parts and Systems, Repair 
and Maintenance, Oil, Battery, Accessory, Wheel Trim 
and Tire, Hand Tools, Car Wash and Truck Competence. 
Thanks to the Russian market, which quickly grew in 
recent years due to local and foreign investments made 
in Russian automotive industry, Truck Competence 
section, where our company was also featured, included 
the highest number of participants of all time with 350 
participants 

Visitors and customers from many countries visited our 
stand during the fair and obtained information about 
our products. Our company was represented by our 
Regional Sales Representative, Okan İNÖN, and our 
Export Manager Buğra Tüzomay available at our stands; 
they hosted the visitors in our stand and mediated the 
establishment of new business contacts.

 Our Overseas Sales Manager, Mr. Buğra Tüzomay stated 
his satisfaction with the continuity of our friendly 
relationship with Russia, and said that this will allow our 
products to be demanded more without any obstacles 
and they will obtain the place they deserve in Russian 
market as soon as possible.
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Geleneksel Dönmez Debriyaj Aile Pikniğimiz bu yıl da 
14 Mayıs 2017 Pazar günü, Çeşme Grand Ontur Otel'de 
tüm çalışanlarımızın ve ailelerinin yoğun katılımıyla 
gerçekleşti. Gün boyu birçok sosyal aktivitelere katılan 
çalışanlarımız, aileleri ile günün keyfini yaşarken, 
çocuklarımız da kurulan şişme oyun parklarında 
eğlenme fırsatı buldu.  

Our Traditional Dönmez Debriyaj Family Picnic took 
place this year on 14 May 2017 on Sunday at Çeşme 
Grand Ontur Hotel with the active participation of 
all our employees and their families. Our employees 
participated in many social activities, enjoyed their day 
with their families, and the children had the opportunity 
to play in inflated playgrounds. 

Dönmez Debriyaj
Geleneksel Aile Pikniği 

Our Traditional 
Dönmez Debriyaj 

Family Picnic
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O günün yılın en özel günlerinden biri olan Anneler 
Günü olması sebebiyle,  tüm anne ve anne adayları 
küçük hediyeler ile mutlu edildi. 

Güzel anlarımızın da fotoğraflandığı bu etkinliğimize 
katılan herkese teşekkür ederiz.

Gizem Yelek ATMACAOĞLU

Since that day was Mother’s Day, which is one of the 
most special days of the year, all mothers and mother-
to-bes were made happy with small gifts.

We thank everybody who participated in this activity 
where our fun moments were photographed.
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Firmamız okul çağında çocuğu olan tüm kadın çalışanlarımıza, 9 Haziran 2017 Cuma gününü kapsayacak bir 
duyuru ile Karne heyecanını çocukları ile birlikte yaşamalarını sağladı. 

2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk zili, 18 Eylül Pazartesi günü çalacaktır. O güne kadar tüm çalışanlarımızın 
çocuklarına iyi tatiller dileriz.

Sevgili Dönmez Debriyaj çalışanları, Anaokul veya İlkokul'da çocuğu okuyan anneler, Karne heyacanını 
çoçukları ile birlikte yaşıyor!

Sen de hemen yöneticin ile görüşerek mazeret izni kullanabilir, bu mutlu gününde çocuğunun yanında 
olabilirsin.

Şimdiden tüm miniklere keyifli ve eğlenceli bir yaz tatili dileriz. 

Mazeret izni kullanmadan önce yöneticileriniz ile görüşerek, iş düzenini aksatmayacak şekilde planlama 
yapmanız kritiktir.

Gizem Yelek ATMACAOĞLU

Our company allowed all of our women employees who have children in school age to experience the excitement 
of report cards together with their children through an announcement that covered 9 June 2017 Friday. 

The first school bell of 2017-2018 education year shall ring on 18 September on Monday. Until that day, we wish 
a happy holiday to children of all our employees.

Karne Heyecanı
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Birçok sektöre danışmanlık ve eğitim hizmeti sunan 
Algan Akademi firması ile organize edilen IATF 
16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Geçiş 
Eğitimi, firmamızda 28-29 Temmuz 2017 tarihlerinde, 
Algan Alper Şen tarafından verilmiştir.

Bu eğitim ile amaçlanan, ISO TS 16949:2009’dan IATF 
16949:2016’ya başarılı bir şekilde geçiş için gerekli 
bilgileri edinmek, ISO 9001’deki değişiklikler ve ISO TS 
16949:2009 ile karşılaştırıldığında IATF 16949:2016’daki 
Otomotiv Kalite Yönetim Sistemine (KYS) özel farklılıklar 
hakkında bilgi sahibi olmaktır.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Geçiş Eğitimi ise 
10-11 Ağustos tarihlerinde yine firmamızda Eğitmen 
Algan Alper Şen, Algan Akademi tarafından verilmiştir. 
ISO 14001:2015 revizyonunda  yaşam kaynaklarını 
riske atmadan büyüme gibi küresel sorumluluklar 
yerine getirilirken yine çevresel faktörleri göz önünde 
tutulmuştur. 

Ayrıca yeni standard ile yönetim sistemine daha fazla 
katılım gerçekleşmesi tüm organizasyonun amaçları ve 
hedefleri doğrultusunda daha etkili olmasını sağlamış 
ve entegre sistemlere uyarlamak daha kolay olmuştur.

Gizem Yelek ATMACAOĞLU

IATF 16949: 2016 Automotive Quality Management 
System Transition Training, which was organized by 
Algan Academy company which provides many sector 
consultancy and training services, was given by Algan 
Alper Şen on 28-29 July 2017 in our company.

The aim of this training is to acquire the necessary 
knowledge to successfully transition from ISO TS 
16949: 2009 to IATF 16949: 2016, to compare wihch has 
differences in ISO 9001 and to the Automotive Quality 
Management System of IATF 16949: 2016 (QMS) is to 
have information about special differences.

The Training for Transition to ISO 14001:2015 
Environmental Management System was given by 
Algan Alper Şen and Algan Academy on 10-11 August. 
As per the revision of ISO 14001:2015, environmental 
factors were taken into consideration and growth 
without compromising the life resources was adopted 
as principle as per our global responsibility. 

With the new standard, the fact that more participation 
took place in management system allowed the whole 
organization to be more efficient in line with its 
objectives and it became easier to adopt it to integrated 
systems.
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VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülen 2017 Verimlilik 
Proje Ödülleri süreci kapsamında, Büyük işletmeler 
kategorisinde başvuruda bulunduğumuz 3 projede ön 
değerlendirme aşamasında başarılı bulunduk. Bağımsız 
Değerlendiriciler tarafından iki aşamada yapılan; 
Proje dosyası değerlendirmesi ve İşletmede yerinde 
inceleme, aşamalarından üç projemiz de Bakanlık 
tarafından oluşturulan final değerlendirme jürisine 
kalmış ve projelerimiz “2017 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri 
Finale Kalan Projeler” kitapçığında yer bulma fırsatı 
yakalamıştır.
 
Bu üç projemizden “Üretimde Verimlik Artırma ve 
Iskartaları Sıfırlamak“ projesi ile 8 Mayıs 2017 Pazartesi 
günü Ankara'da gerçekleşen ödül töreninde Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.Faruk Özlünün takdimi 
ile "Büyük Ölçekli İşletme Süreç İyileştirme Kategorisi 
Üçüncülük Ödülü" almaya hak kazandık. 

We have been found successful during the appraisal 
phase of 3 projects which we applied with as part 
of Productivity Project Rewards 2017 conducted by 
General Directorate of Productivity, Ministry of Science, 
Industry and Technology. Our three projects passed 
the two stages evaluated by independent evaluators, 
namely “evaluation of Project File” and “Physical site 
visit at the enterprise”, picked for the evaluation of 
final evaluation jury created by the Ministry and had 
the opportunity to be featured in the booklet called 
“Productivity Project Rewards 2017, Projects that 
Advanced to Finals”. 
 
We won “the Third Prize for Process Improvement in 
Large Scale Enterprises” with one of our projects named 
“Increasing Productivity in Production and Resetting 
Waste” and was awarded by Dr. Faruk Özlü, The Minister 
of Science, Industry and Technology, at the reward 
ceremony which was held in Ankara on 8 May 2017. 
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11 Mayıs 2017 Perşembe günü, İAOSB Atatürk Toplantı 
Salonunda Yönetim Kurulu Başkanımız, Yönetim Kurulu 
üyelerimiz ve Genel Müdürümüzün katılımıyla bu 
başarımızı tüm çalışanlarımız ile paylaştık. 

Yürüttükleri projede göstermiş oldukları başarılı 
çalışmalar ile ödül almamıza katkı sağlayan tüm proje 
ekibine tekrar teşekkür eder, başarılarının devamını 
dileriz.

Gizem Yelek ATMACAOĞLU

On 11 May 2017, we shared this accomplishment with 
all of our employees with the participation of our Board 
Chairman, members of the board and General Director 
at İAOSB Atatürk Meeting Saloon. 

We thank once again to all the project team who 
allowed us to win a reward with the successful work 
they have demonstrated with the project and wish 
them a continued success.

VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ
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Tv8int Kanalı 
Şehrin Nabzı Programı

A Television program 
called “Pulse of the city” 
in Channel Tv8int 

Taider Üyelik Belgesi 
Takdim Edildi

Taider Membership 
Certificate Presented

Dönmez Debriyaj A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hasan Dönmez ve Genel Müdürümüz Ahmet Coşkun'un 
Tv8int kanalı "Şehrin Nabzı" programında röportajı 
yayınlanmıştır. 

www.youtube.com/watch?v=YeMP_9F6JGo

Hasan Dönmez, our board chairman at Dönmez 
Debriyaj A.Ş., and Ahmet Coşkun, our General Director, 
had their interview broadcast at channel Tv8int in a 
program called “Pulse of the City”.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği tarafından, kurumsal 
üyelerinden olan Dönmez Debriyaj Ailesine, “Ailede 
Birlik, İşletmelerde Sürdürebilirlik” üyelik belgesi takdim 
edildi.

A membership document named “Union in the family, 
sustainability in establishments” has been given to 
Dönmez Debriyaj family, which is a corporate member, 
by TAIDER Family Business Association.

Gizem Yelek ATMACAOĞLU
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Gelecek Nesil Piller

Günümüzde gücü depolamak ve korumak başlı 
başına bir mesele. Bu konuda giderek yol alınmakta ve 
Lityum-İyon piller artık verimini yitirmeden sürekli şarj-
deşarj döngüsüne girebiliyor. Ancak bunun yanında 
cep telefonlarının karmaşıklaşıp yeni fonksiyonlara 
sahip olması sebebi ile güç ihtiyacı artış gösteriyor ve 
bataryaların bekleme sürelerinde gözle görülür bir artış 
gerçekleşmiyor.

ABD’li telekomünikasyon üreticisi Qualcomm, 
telefonlarımızdaki uygulamaların en iyi sayıda 
çekirdeği, her çekirdekten dengeli bir biçimde 
faydalanarak kullandığında güç tüketiminin düşeceğini 
öne sürüyor. O yüzden bataryalarımız iyiye gitmese 
bile akıllı telefonlar gelecekte daha az güç harcayacak. 
Firma bu durumu, mobil aygıt pazarının ‘sıradaki büyük 
mücadelesi’ olarak nitelendiriyor. 

Günümüzün lityum-iyon bataryaları hem dayanıklı 
hem güvenilir nitelikte ancak bu bataryaların asıl 
problemi kullanılan grafit anot. Büyük yer kaplayan 
bu malzemenin yerine araştırmacılar yeni bir malzeme 
aramakta.   

Esnek Piller
Grafenden üretilen bükülebilen piller taşınabilir güç 
arayışımıza yanıt olabilir ancak hala seri üretimden 
çok uzak durumdayız. Samsung, katı hal pilinin 
Galaxy Gear gibi aygıtların gelecek sürümlerinde 
kullanılabilecek esnek sürümü üzerinde çalışıyor. Firma 
daha şimdiden mobil aygıtlar için esnek ve ince OLED 
ekranlar geliştirmiş durumda, o yüzden bu tür piller de 
yolda. Koreli rakibi LG de geri kalmamak için kimyadan 
sorumlu LG Chem şirketi aracılığıyla cep telefonları ve 
diğer aygıtlar için eğik batarya üretiyor.

Next Generation 
Batteries
Nowadays storing and conserving power is an issue 
all by itself. Improvements are made on this matter 
and nowadays lithium – ion batteries can enter into 
charge-discharge cycle without losing their efficiency. 
However, as the mobile phones become more complex 
and have new functions, the need for power increases 
and there is no noticeable raise in the waiting time of 
batteries.

Qualcomm, which is a telecommunication 
manufacturer in USA, claims that power consumption 
will decrease if the applications in our mobiles make 
use of the optimum number of cores. Therefore, even 
if our batteries don’t improve, the smart phones will 
spend less power in the future. The company classifies 
this issue as the “next big struggle” of the mobile device 
market. 

The lithium-ion batteries nowadays are both durable 
and reliable, however the real problem of these 
batteries is the graphite anode which is used in them. 
The researchers are looking for a replacement to this 
material which takes up too much space.

Flexible Batteries
Flexible batteries made from graphene may be the 
answer to our search for portable power, however we 
are still far away from serial production. Samsung is 
working on the flexible version of solid state battery 
which might be used in the future versions of devices 
such as Samsung Galaxy. The company has already 
developed flexible and thin OLED displays for mobile 
devices, and the batteries are on the way as well. 
Its Korean competitor LG, in an effort to keep with 
Samsung, is also manufacturing curved batteries for 
mobiles and other devices through their LG Chem 
Company, which is responsible for Chemistry.
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Her iki frmanin da daha şimdiden eğimli akıllı telefonu 
bulunuyor: LG’ninki G Flex, Samsung’unki ise Galaxy 
Round. LG aynı zamanda eğimin tepe noktasındaki 
çıkıntıyı da kullanarak kapasiteyi artırmak için bir 
basamaklı pil geliştirmiş durumda. Daha da ilginci LG'nin 
normal bir kablo gibi bükülebilen kablo pili. Sıradan bir 
lityum iyon pile benzese de, pil katmanları birbirine 
yapıştırılmamış, birlikte bükülmüş. Düğümlenebiliyor 
ve her aygıtın içine girecek kadar da esnek. LG 
Chem'den YS Kwon, şirketin gelecek nesiller için daha 
optimize, güvenli ve uzun ömürlü piller geliştirerek 
pil teknolojisinde dünya lideri olmayı hedeflediğini 
söylüyor.

Murat HAKTANIR

Both companies already have curved smart phones: 
LG has G Flex and Samsung has Galaxy Round. LG 
also developed a gradual battery in order to use the 
protrusion at the peak point of the curve to increase 
the capacity. Even more interesting is the cable battery 
of LG that can be bent like a normal cable. Even though 
it looks like a regular lithium ion battery, the battery 
layers are not stuck together, instead they are bent 
together. It can be knotted and it is flexible enough 
to fit inside any device. YS Kwon from LG Chem states 
that the company aims to be a world leader in battery 
technology by developing more optimized, safe and 
durable batteries for future generations.
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Elektronik İmza Nedir?
Nasıl Kullanılır ?
Zamanla yarışarak geçirdiğimiz günlük hayatımızda 
birçok prosedürle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan 
biri de imzalama süreçleri. E-imza ve mobil 
imzanın kullanılabileceği yeni çözümler hayatımızı 
kolaylaştırıyor. Sabit veya mobil cihazlarla kullanılabilen 
bu çözümler, hem iş hem de özel hayatımızdaki imza 
prosedürlerinin yarattığı zaman kaybını azaltıyor. Aynı 
zamanda kağıt, postalama ve kurye gibi maliyetlerden 
de tasarruf edilmesini sağlıyor. Elektronik İmza Kanunu 
ile hayatımıza giren elektronik imza, e-imza ya da sayısal 
imza uygulanmaya başlamasının üzerinden uzun 
sayılacak bir süre geçmesine rağmen birçok kişinin 
aşina olmadığı bir uygulama.Bu doğrultuda biz de bu 
yazımızda “Elektronik imza nedir? Ne işe yarar? Nasıl 
alınır? Nasıl kullanılır?” sorularını kısaca yanıtlamaya 
çalıştık.

What is Electronic Signature? 
How is it used?
We are racing against time in our daily lives and usually 
faced with many procedures. One of them is the 
signature processes. New solutions where E-signature 
and mobile signature can be used makes our lifes 
easier. These solutions are usable from our stationary 
and mobile devices, and they decrease the loss of time 
caused by signature procedures in our work and private 
life. It also allows savings to be made from expenses 
such as paper, posting and courier. Electronic signature, 
e-signature or digital signature entered into our lives 
with Electronic Signature Law, and even though a long 
time has passed since then, it is an application that is 
not familiar for a lot of people. Accordingly, we tried 
to provide short answers to questions such as “What is 
electronic signature? What does it do? How is it used?” 
in this article.
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Elektronik İmza Nedir?
Elektronik imza ya da e-imza bir bireyin kişisel imzasının 
yerine geçen, kimlik doğrulama amacıyla kullanılan bir 
elektronik veridir ya da yasadaki tanımı ile: elektronik 
veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal 
bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla 
kullanılan elektronik veridir. Elektronik imza, bir bilginin 
veya belgenin erişiminin üçüncü taraflara kapalı olduğu 
ortamlarda, belgenin bütünlüğünü bozmaksızın 
tarafların kimliklerinin doğrulandığını elektronik 
araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden 
oluşur.

What is Electronic Signature? 
Electronic signature or e-signature is an electronic 
data stands for the personal signature of an individual 
and is used for validation of the identity. According to 
its definition in the law: it is an electronic data that is 
added to electronic data or has a logical connection 
to electronic data which is used for the purpose of 
validating the identity. Electronic signature consists of 
letters, characters or symbols in mediums where the 
access to an information or document is closed for third 
parties to ensure that the identities of the parties are 
validated without compromising the integrity of the 
document.

Elektronik İmza 
Ne işe Yarar?
E-imza, elektronik ortamda kullanılan bir belgeye 
eklenerek belgenin kim tarafından imzalandığını 
belirlemeye olanak sağlar. Yani resmi dairelerdeki 
ıslak imzanın elektronik ortamda karşılığı e-imzadır. 
5070 Sayılı Kanun da e-imzanın ıslak imzayla hukuken 
eşdeğer olduğuna işaret eder. Ayrıca e-imza, belgenin 
izinsiz veya yanlışlıkla değiştirilmesini ya da silinmesini 
önleyerek veri bütünlüğünü garanti eder. E-ticaretin 
yaygınlaşmasıyla elektronik imza uygulaması da 
önemli hale geldi. Kamu kurumlarıyla yapılan işlemler, 
bireysel ve kurumsal bankacılık işlemleri, elektronik 
sözleşmeler ve elektronik faturalar, elektronik imzanın 
başlıca kullanım alanlarıdır. Araçlarla garanti eden harf, 
karakter veya sembollerden oluşur.

What does electronic 
signature do?
E-signature is added to a document used in electronic 
media and allows the possibility to determine by whom 
the document is signed. In other words, e-signature in 
electronic media is the equivalent of wet signature in 
government agencies. Law No. 5070 indicates that 
e-signature is legally equivalent of wet signature. Also 
e-signature prevents the document to be deleted or 
changed without permission or by mistake, therefore 
guarantees data integrity. Electronic signature practice 
became important as e-commerce became popular. 
Processes conducted with public bodies, individual and 
corporate banking procedures, electronic contracts 
and electronic invoices are the primary area of uses for 
electronic signature.
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Elektronik İmza 
Nasıl Alınır?
Elektronik imza Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu 
(BTK) tarafından onaylanan Elektronik Sertifika Hizmet 
Sağlayıcıları aracılığı ile vatandaşların kullanımına 
sunulur. Elektronik imzanız size bir akıllı kart üzerinde 
gönderilir. Kartı standart bir kart okuyucusuna takarak 
sisteme giriş yapabilirsiniz. Ayrıca, bu sağlayıcılardan 
edindiğiniz e-imzanız ile beraber gönderilen kart sürücü 
yazılımını bilgisayarınıza yükledikten sonra elektronik 
sertifikanıza giriş gerçekleştirebilirsiniz.

Elektronik İmza 
Kullanımı ?
Elektronik imzanın yaygınlaşması ile kullanıcılar 
mobil ortamlardan da imza işlemlerini hızlıca 
gerçekleştirebilmektedir. Yenilikçi ürünler zaman 
kayıplarını en aza indirirken, maddi tasarruf elde 
edilmesini mümkün kılmaktadır. Özellikle mobil 
kullanıcılar için geliştirilen uygulamalar sayesinde , mobil 
cihazlar üzerinde doküman imzalamaya olanak sağlıyor. 
iOS ve Android ile uyumlu çalışan bu uygulamalar 
sayesinde kullanıcılar imza gerektiren işlemlerde 
zaman ve mekan sınırlaması yaşanamamaktadır. Sık 
seyahat eden yöneticilere, birden fazla yerde ofisi 
olan işletmelere ve sahadaki ekiplere iş sürekliliği 
sunan çözümler, tatilde veya resmi günlerde de işlem 
yapabilmeye olanak tanımaktadır.

Ali BOZKURT

How to use Electronic 
Signature?
The users are able to perform their signature procedures 
from mobile media as electronic signature became 
widespread. As the innovative products reduce the 
wasted time to minimum, they also make it possible to 
obtain hard savings. Thanks to applications developed 
for mobile devices, it is now possible to sign documents 
over mobile devices. The users are free from time and 
location limititations for procedures requiring signature 
thanks to these applications that are compatible iOS and 
Android. These solutions provide business continuity 
to executives who travel a lot, to enterprises who have 
offices in more than one location, and to teams on site 
and allows you to conduct your business on vacations 
and national holidays.

How to obtain Electronic 
Signature?
Electronic signature is offered for the use of citizens 
through Electronic Certificate Service Providers 
approved by Information Technologies and 
Communications Authority (BTK). Your electronic 
signature is sent to you on a smart card. You can log in 
to the system by inserting the card to a standard card 
reader. After you install the card driver software which 
is sent to you together with your e-signature by these 
providers, you can log in to your electronic certificate. 
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37. YÖNEYLEM 
ARAŞTIRMASI VE 
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 
ULUSAL KONGRESİ 
(5-7 TEMMUZ 2017)

Geçtiğimiz yıl Yaşar Üniversitesi’nde 36.’sı düzenlenen 
YAEM Ulusal Kongresi kapsamındaki firmalar arası 
YAD proje yarışmasında yer alarak firmamızı ulusal 
platformda temsil etmiştik.

Bu yıl da 5-7 Temmuz 2017 tarihleri arası Yıldız 
Teknik Üniversitesi'nde 37. si düzenlenen yarışmada 
bilim kurulu tarafından sunuma değer görülen ‘Disk 
Montajında Operatör Kaynaklı Kalite Problemlerinin 
Giderilmesi’ konulu projemiz ile firmamızı tekrar ulusal 
platformda temsil etmeye hak kazandık.

Emeği geçen tüm Dönmez Debriyaj çalışanlarına 
teşekkür ederiz.

Yağmur BULUT

37. NATIONAL CONGRESS 
ON OPERATIONAL 
RESEARCH AND 
INDUSTRIAL ENGINEERING 
(5-7 JULY 2017) 
We represented our company last year on national 
platform by taking part in the inter-company YAD 
project within the scope of the 36th YAEM National 
Congress held in Yaşar University.

We were entitled to represent our company again this 
year between 5 and 7 July 2017 with our project on 
“Eliminaiton of Operator-Sourced Quality Problems, 
which was deemed worth of presenting by the scientific 
board in the contest organized for the 37th time in 
Yıldız Technical University. 

We thank all Dönmez Debriyaj personnel who exerted 
efforst in this process.
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DÖNMEZ 
DEBRİYAJ  
YENİ FABRİKA 
İNŞAATINA 
BAŞLADI….
Dönmez Debriyaj olarak İzmir İlinin Kemalpaşa İlçesi 
Bağyurdu Organize Sanayi bölgesinde büyük bir 
yatırımla yeni fabrikamızın inşaatına başladık. 

Mevcut fabrikamızdaki departmanlarımızı daha da 
geliştirilmek  hemde iş ortaklarımıza sunduğumuz 
hizmet kalitemizi daha da arttırabilmek amacıyla  yeni 
fabrika için inşaat çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. 

Toplam 20.000 metrekare alan üzerinde 15.385 
metrekare  İnşaat planlanmakta olup idari binası, 
sosyal tesisleri , üretim alanları ile yeni fabrikada  yakın 
zamanda  500 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.  

Çalışanları ile büyük bir aile olmayı her zaman öncelikli 
hedefi olarak  düşünen Dönmez Debriyaj, yapacağı yeni 
yatırımlarla iş hayatında çizgisini bozmadan yeni başarı 
öykülerine imza atmaya devam edecektir.

Julide KAYMAK

DONMEZ  
DEBRIYAJ BEGAN 
TO NEW FACTORY 
CONSTRUCTION

As Donmez Debriyaj, we started construction of our 
new factory with a great investment in Bağyurdu 
Organize Sanayi Bölgesi in Kemalpasa District of Izmir 
Province.

We have begun construction work for the new factory 
in order to further improve our departments in our 
existing factory and to increase the quality of service 
we offer our business partners.

New construction is planned on  15.385 square meters 
on a total area of 20.000 square meters. In this new 
factory with administrative buildings, social facilities, 
production areas, is  planned to be employed 500 
workers in near future.

Donmez Debriyaj, who always considers to be a big 
family with his employees, will continue to sign new 
success stories without breaking his line in business life 
with his new investments.
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HEADQUARTERS / FACTORY
A.O.S.B. 10039 Sk. No:2 35620 Çiğli - İzmir - Turkey ( Türkiye)
T: + 90 232 376 87 66  /  F: +90 232 376 89 99 - +90 232 376 87 69
info@donmezdebriyaj.com.tr

İSTANBUL OFFICE
Dolapdere sanayi sitesi 24. Ada A Blok No:18 İkitelli 
İstanbul - Turkey (Türkiye)
T: +90 212 549 91 07  /  F: +90 212 671 09 27

Unit 19 Maple Leaf Industrial Estate
Bloxwich Lane Walsall

West Midlands WS2 8TF
Phone: 01922 720910

sales@hammerclutch.co.uk
www.hammerclutch.co.uk

Clutch UK Ltd


