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• DÖNMEZ GÜNEY AFRİKA’DA

• COMTRANS 2015 (13. ULUSLARARASI TİCARİ ARAÇ FUARI) 

• DÖNMEZ GEMİ2015 ‘DE

• GÖRSEL FABRİKA UYGULAMALARIMIZ

• SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ ( LÖSEV’E ZİYARET)

• İŞ GÜVENLİĞİ HAFTASI ÜZERİNE
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• DONMEZ  CLUTCH AT SOUTH AFRICA
• DONMEZ  CLUTCH IN COMTRANS 2015 EXHIBITON 
 (13th IAA COMMERCIAL VEHICLES TRADE FAIR)
• DONMEZ CLUTCH AT  GEMİ 2015
• OUR VISUAL FACTORY APPLICATIONS
• SOCIAL SECURITY PROJECT (VISITING LOSEV)
• ABOUT OCCUPATIONAL SAFETY WEEK 

The Way Forward...
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Değerli okuyucularımız,

Dergimizin 32. Sayısında yine oldukça dolu bir içerikle siz-
lerle birlikteyiz.

İçinde bulunduğumuz sıcak yaz günlerinin rehavetine 
kapılmayarak tempolu geçen bu dört ay içinde, firmamız 
yaptığı yatırımlarla kaliteden ödün vermeden, koşulsuz 
müşteri memnuniyeti hedefi ile ilerlemenin yolunda emin 
adımlar atmaya devam etti. 

2015 yılının ikinci sayısında sizlere şirket içi ve dışı yapılan 
eğitimlerimiz, yeni makine ve test cihazı yatırımlarımız, 
görsel fabrika uygulamamız, katıldığımız ve katılacağımız 
fuarlar ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında LÖSEV’e 
yaptığımız ziyaretten bahsetmek istedik.

Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle…

Saygılarımla,

Julide KAYMAK KAHRAMAN 
İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE UZMANI

Dear Readers,

We accompany you with a very rich content in this 32th 
edition of our magazine.

Our company, which had a very busy tempo during the 
last four months despite the lethargy caused by this hot 
season we are going through, has continued to progress 
with the objective of attaining unconditional customer 
satisfaction with the investments it made and without 
compromising from quality. 

In this second edition of the year 2015, we wanted to tell 
you about our trainings which are arranged both within 
and outside the company, our new machineries and test 
device investments which are bought in this period, our 
visual factory application, the exhibitions that we atten-
ded and will attend, and the visit we made to LÖSEV (The 
Foundation for Children with Leukemia) as part of our so-
cial responsibility project.

Hope to see you in better days...

Best Regards,

Julide KAYMAK KAHRAMAN 
HSE EXPERT
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 GENERAL MANAGER / GENEL MÜDÜRAhmet COŞKUN  /  A.Coskun@donmezdebriyaj.com.tr

Sevgili Dönmez Dostları,

Güzel İzmir’imizin bol güneşli ve sıcak geçen şu günlerin-
de, Dönmez Debriyaj olarak ülkemiz ve çevresinde karşı 
karşıya bulunulan sıkıntılı politik ve ekonomik ortamda 
dahi, firmamızın geleceği için yatırımlarımıza devam et-
mekte olduğumuzu gururla bildirmek istiyorum.

Baskı montajındaki test ve kontrol ekipmanlarına disk 
montaj hatlarımız için gerekli test makinelerini de ekleye-
rek, üst düzeydeki ürün kalitemizi daha da yukarılara taşı-
ma yolunda çok önemli bir adım daha atmış bulunmakta-
yız.

Yıllardır devam etmekte olduğumuz Ar-Ge faaliyetlerimizi 
daha da nitelikli duruma getirmek adına, Tübitak projeleri 
ve üniversiteler ile işbirliğinde hazırlanan Santez projeleri-
ni ardı ardına hayata geçirmekteyiz. Öte yandan, bu yolda 
önemli bir adım olarak, gerekli tüm fiziksel ve insan kayna-
ğı hazırlıklarımızı tamamlayarak, Ar-Ge Merkezi onayımızı 
almak üzere Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvur-
muş durumdayız. Çok yakında, sizleri bu konuda mutlu ha-
berlerimizle bilgilendireceğimize inanıyorum.

Fabrika üretim sahası ve laboratuvarlarımızda görsel fab-
rika projemiz kapsamında bir süredir devam etmekte olan 
iyileştirme ve standartlaştırma çalışmalarımızı önemli öl-
çüde tamamlamış bulunmaktayız. Artık, üretim alanımız-
da tüm makine, ekipman ve taşınmazlarımızda Dönmez 
standart renkleri görülecektir.

Yenilenen logomuz ve web sitemizle ilgili, yapıcı eleştirile-
rin yanısıra çok olumlu geri dönüşler aldık. Tüm sevenleri-
mize bu konudaki bizi motive eden görüş ve önerileri için 
teşekkür ederiz.

En önemli üstünlüklerimizden olan ticari araç debriyaj 
setindeki geniş ürün yelpazemize, müşterilerimizin istek 
ve ihtiyaçlarına göre volan çeşitliliğimizi de ciddi oranda 
eklemiş bulunmaktayız. Artık debriyaj baskı, disk ve rul-
manının yanısıra, volan için de “Dönmez varken Dönmez 
kullanılır” diyoruz.

Bize olan ilgi ve desteğinizin daima devam etmesi dileğimle.

Saygılarımla,

Ahmet COŞKUN
GENEL MÜDÜR 

Dear Dönmez friends,

During these sunny and hot days of beautiful İzmir, despite 
the distressed political and economical environment we 
face in our country and its surroundings, I would like to 
proudly state that we continue our investments for the 
future of our company.

By adding test machines to our test and control equipment 
in press assembly which is necessary for our disk assembly 
line, we have added yet another important step in 
improving our high product quality even higher. 

In order to enhance our R&D activities which we have 
been continuing for years, we have been performing 
Santez projects prepared in cooperation with Tübitak 
projects and universities, one after the other. Also, as an 
important step on this matter, we have completed all of 
the required physical and human resource preparations 
and made an application to The Ministry of Science, 
Industry and Technology in order to obtain approval for 
our R&D Center. I believe that we will be giving you of a 
happy news on this very soon. 

We have completed most of our improvement and 
standardization work in our production area and in 
laboratories within the scope of our visual factory project. 
From now on, Dönmez standard colors will be visible on 
all the machinery, equipment and facilities in a lot of plant
We have received positive feedback and constructive 
criticism for our renewed logo and website. We thank 
everybody who motivated us with their opinions and 
ideas about this subject.

We have added a selection of flywheels depending on the 
request and needs of our customers to our large range of 
products in commercial vehicle clutch set, which is one of 
our most important asset. In addition to clutch pressure, 
disk and bearing, now we also say “no other than Donmez 
products” for flywheels. 

I hope that your interest and support for us always 
continues on,

Best Regards,

Ahmet COŞKUN
GENERAL MANAGER
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FETHİYE

Fethiye, Muğla ilinin 13 ilçesinden birisi ve ilçenin yöne-
tim merkezi olan şehir. Kentin eski adı Meğri'dir. Bu ad, 
Rumca'da "uzak diyar" anlamına gelen Makri'den gelir. 
Özellikle turizm açısından gelişmiştir. Muğla'nın nüfus ba-
kımından Bodrum'dan sonra 2. büyük ilçesidir. 

COĞRAFİ KONUM

Fethiye, Akdeniz Bölgesi'nin batısında, Muğla iline bağlı 
bir ilçedir. Yüzölçümü 3.059 km²'dir. Muğla ili de dahil en 
geniş yüzölçümüne sahiptir. Doğu ve Güneydoğu'su An-
talya ili, güneyi, güneybatısı ve batısı Akdeniz, kuzeybatısı 
Dalaman ilçesi, kuzeyi Denizli ve Burdur illeriyle çevrilidir. 
Antik Telmessos kentini de içinde saklayan Fethiye ilçesi, 
Fethiye körfezi'nin doğusunda, Fethiye ovası'nın güneyba-
tısında yer alır. 

TARİHÇE

Bugünkü Fethiye kenti yakınlarındaki Belen'de, M.Ö. 
3000'lerde kurulduğu sanılan antik Telmessos kenti, 
Likya'nin Karya sınırında yer alıyordu. Uzun bir süre Likya'ya 
karşı bağımsızlığını koruduktan sonra, M.Ö. 6. yüzyıl or-
talarında Pers egemenliğine girdi. M.Ö.5. yüzyılda Delos 
Birliği'ne, M.Ö.362'de de Likya'ya katıldi. Ardından Likya'yı 
topraklarına katan Perslerin Karya Satrapı Mausolos'un eli-
ne geçti. M.Ö.333'te Anadolu'yu Persler'in istilasından kur-
taran İskender'in egemenliğini Selevkoslar'ın yönetimi iz-
ledi. M.Ö.3. yüzyıl sonlarında Mısır'daki Lagos Hanedanı'na 
bağlandı. M.Ö.188'de Pergamon (Bergama) Krallığı'nın 
egemenliğine girdi. Pergamon Krallığı'nın M.Ö.133'te yı-
kılmasından sonra kısa bir süre bağımsız kaldı ve Rodos'la 
işbirliği yaparak Pontus Kralı Mithradates'e karşı koydu. 
Daha sonra Roma ve Bizans yönetiminde yaşadı. 8. yüz-
yılda Anastasiuopolis, 9. yüzyıldan sonra da anılmaya baş-
landı. 1284'te Menteşeoğlularının yönetimi altına girdi; 
1424'te Osmanlı topraklarına katıldı. Zamanla Meğri'ye 
dönüşen adı, 1914'te uçağı düşen ilk hava şehitlerinden 
Fethi Bey'in anısına Fethiye olarak değiştirildi. 19. yüzyıl 
sonlarında Aydın vilayetinin Menteşe Sancağı'na bağlı bir 
kaza merkezi olan Fethiye, 11 Mayıs 1919 ile 20 Haziran 
1920 tarihleri arasında İtalyan işgali altında kaldı.

FETHİYE

Fethiye is one of the 13 districts of the city of Muğla, and it 
is the administrative center of the city. The old name of the 
city was Meğri. This name comes from Makri which me-
ans “distant land” in Greek. It has particularly advanced in 
terms of tourism. It is the 2nd most populated district of 
Muğla after Bodrum. 

GEOGRAPHICAL LOCATION 

Fethiye is a district located at the west of Mediterre-
nean Region within the city of Muğla. Its surface area is 
3.059 km². It has the largest surface area including the city 
of Muğla. It is surrounded by the city of Antalya in the east 
and southeast, Mediterranean Sea by south, southwest 
and west, district of Dalaman by northeast, cities of Denizli 
and Burdur by north. The district of Fethiye, which inclu-
des the ancient city of Telmessos, is located to the east of 
Fethiye Bay and southeast of Fethiye Plains. 

HISTORY

The ancient city of Telmessos, which is thought to be es-
tablished in Belen, close to the city of Fethiye, B.C. 3000 
was located at the Karya (Caria) border of Lycia. After ma-
intaining its independence against Lycia for a long time, 
it entered under the sovereignty of Persians. It joined De-
lian League on B.C 5th century, and Lycia on BC 362. After 
that, it was taken by Persian Caria Satrap Mausolos who 
seized the lands of Lycia. The sovereignty of Alexander, 
who saved Anatolia from the invasion of Persians on BC 
333, was followed by the administration of Seleucids. It 
was connected to House of Lagos in Egypt around the end 
of BC 3th century. Then it entered under the sovereignty 
of Pergamon (Bergama) Kingdom on BC 188. After the end 
of Pergamon (Bergama) Kingdom pm BC 133, it was inde-
pendent for a short time and by cooperating with Rodos, 
it resisted Mithradates, the King of Pontus. Then, it lived 
under the rule of Rome and Byzantines. It was started to 
be called Anastasiuopolis on 8th century, and on 9th cen-
tury. It entered under the sovereignty of Menteşeoğulları 
on 1284. It joined Ottoman lands on 1424. Its name beca-
me Meğri over time, and its name was changed to Fethi-
ye for the memory of Mr. Fethi, who was one of the first 
air martyrs whose plane crashed on 1914. Fethiye was a 
township under the banner of Menteşe in the city of Aydın 
during the end of 19th century. It remained under Italian 
invasion between 11 May 1919 and 20 June 1920.
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AYASOFYA

TURİZM

Ölüdeniz gibi dünyada eşi bulunmayan bir kumsalı bu-
lunan Fethiye, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden 
biridir. Af Kule gibi dalış bakımından çok uygun yerlere 
sahiptir. Turizme açılmış birçok mağara mevcuttur. Doğal 
yapısı ile Yamaç paraşütü gibi alternatif sporlar yapılmak-
tadır. Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu gibi doğası bozul-
mamış çok özel bölgeler vardır. Günlük turlar ile 12 Adalar 
diye adlandırılan adalar ziyaret edilebilir. Ölüdeniz kumsalı 
2006 yılında %82 oyla dünyanın en güzel kumsalı seçilmiş-
tir. Ölüdeniz dışında Fethiye civarındaki birbirinden güzel 
kumsalları: Belcekız (Belceğiz), Çalış Kumsalı, İztuzu Kum-
salı (Dalyan)Bu kadar alternatifin yanında antik çağlardan 
kalmış kent kalıntıları ile kültür turizmine de açıktır. Fethi-
ye çevresindeki antik kentlerin bazıları şöyledir: Telmessos, 
Kaunos, Kadyanda, Tlos, Pınara, Letoon, Sidyma veKsantos. 
Bunların dışında zengin eserleriyle Fethiye Müzesi de tu-
rizme hizmet etmektedir.

YAPILAN SPORLAR

• Likya yürüyüş yolunda doğa yürüyüşü (trekking)
• Babadağ'da yamaç paraşütü
• Atlı gezintiler
• Araçlı gezintiler (kamyon ve jip gezileri)
• Af Kule'de dalma
• Çalış kumsalında yelkencilik
• Su sporları: su kızağı (jet-ski), uçan yelken (parasailing), su 
kayağı (waterski), ayaklı tekne (catamaran), su muzu (ba-
nana), su simiti (ringo), rüzgâr kayağı (surf )
• Kürekçilik
•  Dalaman Çayı'nda nehir salı (rafting)

Fethiye’de Ne Yenilir ? 

Gerek yöresel gerekse dünya mutfağından birçok farklı 
lezzet bulabilmemiz mümkün. Tercihinizi yöresel lezzet-
lerden yan kullanmak isterseniz sizleri bir çok farklı resto-
rant bekliyor olacaktır. Özellikle sahil kesimlerinde yer alan 
restorantlarda keyifli bir şekilde yemek yiyebilirsiniz. Bun-
ların yanı sıra restorantlarda daha çok Muğla mutfağının 
izlerine rastlayacaksınız. Muğla mutfağında zeytinyağlı ile 
sebze yemekler ön planda yer alır. Birçok çeşit bitki örtü-
sünün üzerinde barındırmasından dolayı, sebze yemekle-
rine ağırlık verilmiş. Ege yemek tarzının izlerinide üzerinde 
barındırıyor. Fethiye’nin kesiminin önemli bir kısmını oluş-
turan yörük kesiminin en önemli beslenme öğeleri et ve 
süttür. Fethiye’ye gitmişken yöresel ekşili biberi yemeden 
dönmemelisiniz. Ayrıca gelingülü salatası, çıtırmak, sirken 
otlaşı ve ballı kabak tatmaya değer lezzetler arasında yer 
alıyor.

TOURISM

Possessing Ölüdeniz (Dead Sea), which is one of a kind in 
the world, Fethiye is one of the most important tourism 
centers of Turkey. It has places such as Af Kule which is 
very suitable for diving. There are many caves which are 
open to tourism. Thanks to its natural structure, alternati-
ve sports such as paragliding is possible. It has many spe-
cial areas where the nature is intact such as the Valley of 
Butterflies and Kabak Bay. It is possible to visit 12 Islands 
with daily tours. Ölüdeniz Beach was chosen as the most 
beautiful beach of the world with 82% vote on 2006. In 
addition to Ölüdeniz, there are many beautiful beaches 
around Fethiye: Belcekız (Belceğiz), Çalış Beach, İztuzu Be-
ach (Dalyan). In addition to these alternatives, it is open to 
culture tourism with city ruins from antique ages. Some 
of the ancient cities around Fethiye are as follows: Telmes-
sos,  Kaunos,  Kadyanda, Tlos,  Pınara,  Letoon,  Sidyma  and 
Ksantos. Also, the Museum of Fethiye serves the tourism 
with its rich selection of work of arts.

SPORTS THAT ARE MADE 

· Nature walk in Lycia walking trail (trekking)
· Paragliding in Babadağ 
· Tours on horse 
· Tours in vehicle (truck and jeep tours) 
· Diving from Af Kule 
· Sailing in Çalış beach 
· Water sports: jet-ski, parasailing,  waterski, catamaran, ba-
nana, ringo, wind-surfing
· Oarsmanship
· Rafting in Dalaman Stream 
 
What to eat in Fethiye? 

It is possible to find many delicacies including regional 
dishes and world cuisine. If you prefer regional delicaci-
es, many different restaurants will be waiting for you. You 
can especially have enjoyable meals at the restaurants 
near coasts. In addition to them, you will find the traces of 
Muğla cuisine the most in the restaurants. In Muğla cuisi-
ne, olive oil and vegetable dishes remain at the forefront. 
Due to having many types of vegetation, the emphasis 
is on vegetable dishes. It also has traces of Aegean food 
style. The most important nutrition elements of Yoruk 
part, which forms a considerable share of Fethiye, is meat 
and milk. When you visit Fethiye, you shouldn’t come back 
without tasting regional sour pepper. Also gelingülü sa-
lad, çıtırmak, sirken otlaşı and zucchini with honey are all 
worth tasting.
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FETHİYE’DE GEZİLECEK YERLER 

Kelebek Vadisi: Kaplan cinsindeki kelebeklere merhaba diyebilirsiniz. Sadece Özel ve Tur tekneleriyle gidilen bu böl-
geye hayran kalacaksınız. Dip not olarak belirtmek gerekirse denizi çok temiz ama biraz çakılıdır. Kayaköy: Milattan 
öncelere dayanan taştan inşaa edilmiş bir şehir. İlçenin en çok gezilen bölgelerinden biridir. Yakın tarihte kapsamlı bir 
restorasyon söz konusu. Ancak şimdi kimsenin yaşamadığı ve hayalet şehir olarak anılan bu yapıtı mutlaka gezmelisi-
niz. Saklıkent: İlçenin sembollerinden biri olan Saklıkent Kanyonu her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. 
Yaklaşık on sekiz kilometrelik uzunluğa Eşen Çayı bölüyor. Doğa harikasında yürüyüş ve doğa turları yapabileceğiniz 
gibi, kanyonu son unda yer alan restoranlarda mola verip soğuk bir şeyler içebilirsiniz. Plajlar: İlçenin muhteşem doğal 
güzellikleri var, dünyaca ünlü plajlardan biri olan Ölüdeniz Plajı eşsiz ve dingin güzelleri ile siz değerli konuklarını bek-
liyor. Tatil beldesinde plaj denilince akla ilk gelen yer şüphesiz ki Çalış Plajı. Plaj bembeyaz kumları, masmavi ve berrak 
bir denizi görenlerin gönlünde taht kuruyor.12 Adalar: İlçeden kalkan günlük tur tekneleri ile keşfede bileceğiniz Fet-
hiye On İki adalar tatil sırasında görülmeden dönülmemesi gereken yerlerden biridir. Masmavi bir deniz ve muazzam 
güzellikteki koylar kesinlikler görülmeye değer. Şövalye Adası: Tarihte Meğri adası, Fethiye Adası isimleriyle de anılan 
Şövalye Adası; Fethiye körfezini kapatan ince uzun, lades kemiği şeklinde bir adadır ve limanı korunaklı bir yer haline ge-
tirir. Bölgeyi çevreleyen adalar zincirinde üzerinde yerleşim yeri bulunan tek adadır. Şövalye adasının batısında Kızılada, 
doğusunda Çalış Kumsalı, güneyinde Fethiye, kuzeyinde açık deniz vardır. Limanın tam göbeğinde olan yerleşiminden 
dolayı gün boyu güneş ışığını takip eder.

PLACES TO VISIT IN FETHIYE 

Valley of Butterflies: You can say hello to butterflies from tiger sub-species. You will admire this region which can only 
be reached through Special and Tour boats. We should also mention that its sea is very clean, but a little bit graveled. 
Kayaköy: It is a city made from stone dating back to BC. It is one of the most visited regions of the city. Soon, there will 
be an extensive restoration. However, you should definitely visit this work of art, where no one lives and cited as a ghost 
city. Saklıkent: Saklıkent Canyon, which is one of the symbols of the district, hosts thousands of local and foreign tou-
rists each year. Approximately eighteen kilometers of length is cut by Eşen Stream. In addition to trekking in this natural 
wonder and making nature tours, you can catch a break in restaurants at the end of the canyon and drink something 
cold. Beaches: The district has wondrous natural beauties. Ölüdeniz Beach, which is one of the most famous beaches 
in the world, awaits our dear guests with its unique and quiet beauty. The place that comes to mind first when talking 
about beaches in this region is, without a doubt, Çalış Beach. This beach enshrines people’s memory with its white 
sands, its blue and clear sea. 12 Islands: Fethiye’s Twelve Islands, which you can explore with the daily tour boots setting 
off from the district, is one the places you should definitely see before you leave. The blue sea and coves of astonishing 
beauty are worth seeing. Knight Island: Knight Island, which is also called Meğri Island, and Fethiye Island in history, 
is a wishbone-shaped island that covers the bay of Fethiye and it turns the port into a safe place. Among the islands 
that surround the region, it is the only island that has any settlements on it. At the west of Knight Island lies Kızılada, to 
the east lies Çalış Beach, to the south Fethiye and open sea to the north. Due to its position at the center of the port, it 
follows the sunrays all through the day.
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Kaş - Görmeden Gelme..

Antiphellos Antik Kenti
Antiphellos Antik Kenti’nde, Kaş’ın binlerce yıllık tarihi geç-
mişine yakından bakabilirsiniz. Likya lahitleri, kaya ve anıt 
mezarlar ile 4,000 kişilik Kaş Antik Tiyatrosu görülmeye 
değer. Deniz kenarından rahatlıkla fark edilebilen sur ka-
lıntıları insanı kendine hayran bırakıyor. Antiphellos Antik 
Kenti’ne Kaş Merkez’den yürüyerek ulaşabilmek mümkün.

Kaputaş Plajı
Kalkan mevkiinde yer alan bu güzide plaj, kum ve çakıl ka-
rışımı bir yapıya sahip olmasına rağmen, dünyanın en çe-
kici plajları arasında yer alıyor. 

Dünyanın birçok ülkesindeki Türkiye tanıtımlarında Ölü-
deniz ile birlikte görselleri kullanılan Kaputaş’ta yüzmek, 
ömrünüzde “iyi ki yapmışım” diyebileceğiniz bir deneyim 
olacak kuşkusuz.

Kekova
Kara ulaşımının olmaması, dış dünyayla kısa bir süreliğine 
de olsa bağlantınızı kesmiş hissiyatı verecek Kekova’da. Ül-
kemizin tek batık kentine ev sahipliği yapan Kekova, yolu-
nuz Kaş’a düştüğünde mutlaka görmeniz gereken yerler-
den biri. Kaş Merkez’den her gün hareket eden teknelerle 
ulaşılabilir.

Kalkan
Kaş civarında görülecek yerlerden birisi de Kalkan. Kaş’a 
kadar gitmişken, Kaş’a 20 km mesafede yer alan şirin ilçe 
Kalkan da keşfetmeli. Son yıllarda İngiliz turistlerin yoğun 
ilgi gösterdiği tatil merkezi doğallığını korumayı başarma-
sı nedeniyle de tercih ediliyor. Şahane bir plajı çevreleyen 
Kalkan’ın liman, çarşı ve plajları mutlaka görülmeli.

 

Kaş - Don’t Leave without 
seeing here..

Ancient City of Antiphellos
You can see Kaş’s thousand years of history in the ancient 
city of Antiphellos. Lycian tombs, stones and mausole-
ums, and Kaş Ancient Theater with 4,000 people capacity 
is worth seeing. The remains of the city walls, which can 
be easily recognized from the seaside impress people. It 
is possible to reach the ancient city of Antiphellos by wal-
king from the city center of Kaş.

Kaputaş Beach
Located at Kalkan, this beautiful beach is among the most 
attractive beaches in the world despite having a mix of 
sand and gravels. 

Swimming in Kaputaş, whose visuals are used in many co-
untries of the world together with Ölüdeniz for promoting 
Turkey, will be one of those experiences that you will say 
“I am glad I did”

Kekova
You will feel like you have lost your connection with out-
side world for a short moment in Kekova because it is not 
accessible from land. Kekova features the only submerged 
city in our country, and it is one of the places you must see 
if your way takes you to Kaş. It can be reached with boats 
that leave from Kaş city center daily.

Kalkan
Another location that should be seen around Kaş is Kal-
kan. While you are at Kaş, you should discover the sweet 
district of Kalkan which is 20 kms away from Kaş. This ho-
liday spot, which is getting a lot of attention from British 
people in recent years, is preferred because it remained 
very natural. The port, bazaar and beaches of Kalkan sho-
uld definitely be seen.
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Saklıkent Kanyonu

Eşen Çayı’nın kolu olan Karaçay’ın oluşturduğu Saklıkent Kanyonu bölgede en çok tanınan noktalardan biri. Rafting, 
trekking gibi doğa sporlarının yapıldığı Saklıkent, Milli Park ilan edildiği 1996 yılından beri koruma altında. Yılda 300 
bine yakın turisti ağırlayan Kanyon’un keşif hikayesi ise çok ilginç. Rivayete göre bir çobanın kaçırdığı keçinin Kanyon 
bölgesine kaçmasının ardından tanınan Saklıkent, ilgili kurumların harekete geçmesiyle bir doğa harikası olarak kayıtla-
ra geçirilir. Kaş’a 63 km mesafedeki kanyona 1 saatlik yolculuk ile ulaşılabiliyor.

Xanthos Antik Kenti

Kaş’ın en büyük antik kenti olma özelliği taşıyan Xanthos Antik Kenti, Kaş’ta mutlaka görmeniz gereken yerlerden. 
Fethiye-Kaş karayolunun 70 km.sinde bulun ve Likya uygarlığının en eski yerleşim yeri olan antik kentin geçmişi, M.Ö. 7. 
yüzyıla kadar uzanıyor.

1840’lı yıllarda antik kentte kazılar yapan İngiliz Fellows’un ortaya çıkardığı birçok eser bugün Britsih Museum’da sergile-
niyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi‘ndeki Ksantos’ta kaya mezarları, lahit mezarlar ve Likya kültürüne özgü dikme mezar 
anıtları görmeye değer.

Beril SÖZER - Olcay KABAK

Saklıkent Canyon

Saklıkent Canyon, which was formed by Karaçay, a bayou of Eşen Stream, is one of the most well-known spots in the 
region. Saklıkent, where it is possible to do nature sports such as rafting and trekking, has been under protection since 
1996 when it was announced a National Park.

The canyon gets approximately 300 thousand tourists and its tale of discovery is very interesting. Rumor has it that 
Saklıkent was found after a goat abducted by a shepherd escaped into Canyon region, and the relevant organizations 
acted on it and it was recorded as a natural wonder. The canyon is 63 kms away from Kaş, and it is reached after 1 hour 
of travel.

Ancient City of Xanthos

Ancient city of Xanthos, which is one of the largest ancient cities of Kaş, is one the places you should definitely see. The 
city is located at the 70th kilometer of Fethiye-Kaş highroad, and it is the oldest settlement of Lycian civilization, and it 
dates back to 7th century BC. 

Many works of art which were unearthed by English Fellows in the ancient city around 1840 are now displayed at British 
Museum. The stone graves, tombs and mausoleums of Lycian culture are worth seeing in Xanthos, which is in UNESCO’s 
World Heritage List.
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ANKARA MÜŞTERİLERİMİZ - OUR CUSTOMERS IN ANKARA
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ANKARA MÜŞTERİLERİMİZ - OUR CUSTOMERS IN ANKARA
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ANKARA MÜŞTERİLERİMİZ - OUR CUSTOMERS IN ANKARA
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ANKARA MÜŞTERİLERİMİZ - OUR CUSTOMERS IN ANKARA

Seyit KATMERCİ - Nazmi KARAKAŞ

MANCI HACI USTA
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BAYİLERİMİZ - OUR DEALERS

ANKARA FİAT

ANKARA FİAT Otomotiv San. ve Tic.Ltd.Şti. 1985 yılında Sa-
kin GÜNGÖR tarafından kurularak IVECO Hafif Ticari araç 
grubunda oto yedek parçalarının perakende sektöründe 
satış faaliyetine başlamış olup, 1999 yılına kadar peraken-
de piyasasında zirveye ulaşmış ve bundan sonra bir üst se-
viye olan Toptan yedek parça satış ve pazarlama sektörüne 
1999 yılında adımını atmıştır.  Firma, Toptan piyasasında 
TÜRKİYE çapında grubunun en iyilerinden ve öncülerin-
den olmuştur. Şimdi de teknolojiyi en iyi şekilde kullanan 
firmalar arasına girmiştir. Bundan sonrada en iyilerden 
olmaya devam edecektir.Firma, ülkemizin 7 bölgesinde 
müşteri portföyüne sahip olup 30.000 kalem stok referan-
sı, 9500 kalem  kayıtlı stok 750 adetlik  bayi ağı, 20 kişilik 
personeli, 10 adet aracı ile TÜRKİYE‘ nin  her noktasına hiz-
met vermektedir.

Firma, hızla gelişen ve değişen otomotiv sektöründe ken-
dini yenileyip stok referans sayısını her geçen gün artırarak 
sizlere daha iyi hizmet vermeyi amaçlamıştır. Ayrıca IVECO’ 
dan sonra ISUZU – MITSUBISHI - OTOKAR - KARSAN - PEU-
GEOT - FIAT – MERCEDES – VOLKSWAGEN – FORD - CITRO-
EN - RENAULT hafif ticari araç gruplarında da sizlere hizmet 
vermek için çaba ve gayretlerini devam ettirmektedir.

Firma, yeni atılımları ile günümüzde yaygın haberleşme 
aracı olan İnternet üzerinden en iyi hizmeti sunmak amacı 
ile  www.ankarafiat.com ve www.ankarafiat.com.tr web si-
tesini kurarak gurubunda bir ilke daha imza atmıştır. Web 
sitesi üzerinden sipariş verme, stok analizi, cari hesaplarını 
inceleme, kampanya, yeni referansları takip edebilme ve 
sanal kredi kartı kullanım hizmetini canlı olarak, ister işten, 
ister evden, ister araçtan, ister mobil haberleşme araçların-
dan  dilediği yerden sitemize girerek işlem yapma imkanı 
sağlamıştır

ANKARA FİAT Otomotiv San. ve Tic.Ltd.Şti. was founded by 
Sakin GÜNGÖR on 1985, and started its sales activities in 
vehicle spare part retail industry for IVECO Light Commer-
cial vehicle group. It reached a peak in retail market until 
1999 and after that, made a step into wholesale spare part 
sale and marketing sector in 1999, which is the next level. 
Our company became one of the best and leading of its 
group within TURKEY in wholesale market. And now it be-
came one of the companies that utilize technology in the 
best way possible. And it will continue to be one the best 
in the future, too. Our company has a customer portfolio 
in 7 regions of our country, and provides support to every 
part of TURKEY with its 30.000 items of stock reference, 
9500 items of recorded stock, a network of 7500 dealers, 
20 employees and 10 vehicles. 

Our company  improving and changing rapidly, increases  
its number of stock references every day to provide a bet-
ter service to our customers. Also, after IVECO, it is conti-
nuing its works to provide service for ISUZU – MITSUBISHI 
- OTOKAR - KARSAN - PEUGEOT - FIAT – MERCEDES – VOLK-
SWAGEN – FORD - CITROEN - RENAULT  light commercial 
vehicle groups.

Our company has created HYPERLINK “http://www.anka-
rafiat.com/” www.ankarafiat.com  and  HYPERLINK “http://
www.ankarafiat.com/” www.ankarafiat.com.tr websites in 
order to provide the best service over the internet, which 
is the most common communication medium today, and 
lead the way for its group in this regard. Our website al-
lows users to place orders, review stock analysis and their 
current account, follow special offers and new references, 
and use their virtual credit card on the spot, from home 
or work or vehicle through their mobile communication 
device whenever and wherever they want.

Seyit KATMERCİ - Nazmi KARAKAŞ
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FUARLAR - EXHIBITIONS 

Afrika’nın en önemli otomotiv yan sanayi fuarları arasın-
da gösterilen ve bölgede bu alanda pazar payını artırmak 
isteyen firmaların odak noktası olan Automechanika Jo-
hannesburg fuarında firmamız Dönmez Debriyaj’da bu yıl 
yerini aldı.

06 – 09 Mayıs tarihlerinde, 21 ülkeden 608 firmanın katılı-
mının gerçekleştiği ve 10 binin üzerinde profesyonel ziya-
retçinin bulunduğu fuarda standımıza ilgi yoğundu.

Güney Afrika’ya mevcut ihracat hacmimizi arttırma ve yeni 
müşteriler kazanmak amacıyla katıldığımız fuar başarılı 
geçti.

Milli düzeyde katılınan fuarda Türk firmalarının yer aldığı 
stand  ana fuar organizatörü Hannover Messe Güney Afri-
ka tarafından Platinium Award ödülüne laik görülmüştür.

Sami SERT

Dönmez Clutch participated in Automechanika Johannes-
burg exhibiton, which is accepted as the most prestigious 
automotive exhibition in South Africa amoung companies 
that aims to expand its market share and gain new custo-
mers.

There was very close interest to our stand during exhibiti-
on amoung participants and visitors from the 21 countries 
more than 10 thousand visitors.

Generally it was successful exhibiton from our side as gai-
ninig new customers and analyze status of the South Afri-
ca IAM business.

Turkish Pavilion, where is our company also placed in was 
been rewarded “Platinium Award” by Hannover Messe So-
uth Africa organisation with it’s stand design.

DÖNMEZ GÜNEY AFRİKA’DA

DÖNMEZ IN SOUTH AFRICA
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FUARLAR - EXHIBITIONS 

Rusya’nın Moskova şehrinde bu yıl 13.’sü düzenlenecek 
olan Comtrans 2015 ticari araç fuarına firmamız Dönmez 
Debriyaj ‘da yerini alacaktır.

Rusya, Belarus ve Ukrayna’da birlikte çalıştığımız OEM (KA-
MAZ, YAMZ, MAZ ve KrAZ) firmalarının da katılacağı fuarda 
Rusya coğrafyasındaki mevcut iş hacmimizi geliştirmeyi 
hedefliyoruz.

Siz değerli dostlarımızı da fuarda aramızda görmekten 
mutluluk duyacağız.

Hall No 15, Stand 345

Sami SERT

Dönmez Clutch participates in Comtrans 2015 exhibiton 
between 08 - 13 September in Moscow city Russia.

With the participation of  our OEM customers (KAMAZ, 
MAZ,YAMZ KRAZ) , we aim to develop our business poten-
tial in the region of CIS countries.

We invite you to visit our stand during exhibiton.

Hall No 15, Stand 345

DÖNMEZ RUSYA’DA

DÖNMEZ IN RUSSIA
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TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET - FOREIGN TRADE IN TURKEY

Türkiye ekonomisi, 1980’li yıllardan bu yana uygulanan libe-
ralleşme süreci sayesinde, yüksek büyüme oranlarına ulaşmış-
tır. Dış ticaret, hem ihracat hem de ithalat bakımından hızla 
artmış, ihracat mallarının yapısında kayda değer değişimler 
gözlenmiştir. Bu doğrultuda, ihracat malları arasında sanayi 
ürünleri, tarım ürünlerinin yerini almıştır.

Türkiye, 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) üye ol-
muştur. Bu gelişmeyi takiben, AB ile müzakere ettiği anlaşma-
yı da neticelendirerek 1 Ocak 1996 tarihinde Gümrük Birliği’ne 
girmiştir.

İhracat
 
1980 yılından bu yana izlenen ve ihracata dayalı kalkınma mo-
deli çerçevesinde uygulanan politikalarla uyumlu olarak, ihra-
catın Türkiye için önemi gerek nitelik gerekse de nicelik olarak 
son derece artmıştır. 

Özellikle 1980 yılında başlayan ve 1990’ların ortalarına kadar 
devam eden süreçte, tekstil ve giyim ürünleri, demir-çelik ve 
gıda maddesi üretimi gibi emek-yoğun sanayi ürünlerinin pa-
zar içindeki payıyla ilgili olarak son derece önemli gelişmeler 
gözlemlenmiştir.

1996 yılında, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması ya-
pılmasıyla birlikte Türkiye, ihracatta yeni bir yapısal dönüşüm 
sürecine girmiştir. Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen geliş-
meler, elektrikli/elektronik makine ve ekipmanlar ile otomobil 
üretimi gibi yüksek teknolojili sektörlerde üretim ve ihracatın 
belirgin bir biçimde arttığını göstermektedir. Bu açıdan bakıl-
dığında, sanayi ürünleri üretiminin de ihracat pazarı içindeki 
payının arttığı görülmektedir.

Thanks to liberalization process which has been implemen-
ted since 1980 to today, Turkish economy has reached high 
growth rates. Foreign trade increased rapidly both in terms 
of import and export, and considerable changes took place 
in the structure of export goods. Accordingly, industrial pro-
ducts and agricultural products became export goods.Tur-
key became a member of World Trade Organization (WTO) in 
1995. After this development, Turkey signed an agreement it 
conferred with the European Union and entered into the Cus-
toms Union on 1 January 1996.

Export
 
In harmony with the policies followed since 1980 and imple-
mented within the framework of an export-based develop-
ment model, the importance of export for Turkey has increa-
sed dramatically both in quality and quantity. 

Especially during the process that started in 1980 and conti-
nued until the mid-nineties , considerably important advan-
ces were observed regarding the market share of labor-inten-
sive industrial products such as iron-steel and food product 
manufacturing. 

After signing  the Customs Union Agreement with European 
Union on 1996, Turkey entered into a new structural transfor-
mation process in export. The advances made in the recent 
years have shown that the production and export has increa-
sed significantly in high technology sectors such as electrical/
electronic machines and equipments and automobile pro-
duction. When reviewed under this perspective, it is seen that 
the production of industrial products has increased its share 
within export market.
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TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET - FOREIGN TRADE IN TURKEY

Ürün Grupları
Product Groups that were exported the most in 2014

Milyar  ABD 
doları

Product 
Groups  Billion 

USA dollars

Toplam 
ihracattaki payı 

(%)
Total share in 

export (%)

1
Demir yolu veya tramvay vagonları dışında araçlar; bunların aksam ve parçaları

Vehicles except railroad or tramcars; their parts and accessories
18 11,5

2
Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları

Boilers, machines, mechanical devices and tools; their parts and accessories
14 8,6

3
Örme ve tığ işi olan ürünler ve bunlardan elde edilen eşyalar

Knitting and crochet products and items which are obtained from them
10 6,4

4
Elektrikli makine ve cihazlar; bunların aksam ve parçaları
Electrical machines and devices; their parts and accessories

10 6,1

5
Demir ve çelik
 Iron and steel

9 5,9

6
Kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler ve bunlardan elde edilen eşyalar

Precious stones, precious metals, pearls and goods obtained from them
8 4,9

7
Demir ve çelikten eşya

Goods from iron and steel
6 4,0

8
Örme ve tığ işi olmayan ürünler ve bunlardan elde edilmeyen eşyalar

Products that are not knitting and crochet; and goods that are not under this category
6 4,0

9
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler

Mineral fuels, mineral oils, and product that are obtained from distilling them
6 3,9

10
Plastik ve plastikten eşya

Plastics and goods made from plastic
6 3,9

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) / Source: Turkish Statistical Institute (TÜİK)
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TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET - FOREIGN TRADE IN TURKEY

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

2014 Yılındaki Başlıca İhracat Pazarları  / Pazarlar
Main Export Markets in 2014

Milyon ABD 
Doları

Markets Billion 
USD dollar Share 

(%)

Pay (%)

A-AB 28
68.524 43,5

B-Türkiye’deki Serbest Bölgeler
Free Trade Areas in Turkey

2.270 1,4

C-Diğer ülkeler
Other countries

86.834 55,1

1- Diğer Avrupa ülkeleri
Other European countries

15.186 9,6

2- Kuzey Afrika ülkeleri
North Africa countries

9.757 6,2

3- Diğer Afrika ülkeleri
Other Africa countries

3.997 2,5

4- Kuzey Amerika ülkeleri
North America countries

7.293 4,6

5- Orta Amerika ülkeleri ve Karayipler
Central America countries and Caribbean

938 0,6

6- Güney Amerika ülkeleri
South America countries

1.852 1,2

7- Yakın ve Orta Doğu ülkeleri
The Near and Middle East countries

35.388 22,5

8- Diğer Asya ülkeleri
Other Asian countries

11,593 7,4

9- Avustralya ve Yeni Zelanda
Australia and New Zeeland

600 0,4

10- Diğer ülkeler
Other countries

231 0,1

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) / Source:  Turkish Statistical Institute (TÜİK)
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TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET - FOREIGN TRADE IN TURKEY

İthalat

Türkiye’nin ithalat rejimi, AB ile kurulan Gümrük Birliği’ne tam 
uyum, EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ile mevcut ilişkile-
rin sürmesi ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliğinin getirdiği 
yükümlülükleri yerine getirmek açısından yaşanan liberal-
leşmeyi vurgular niteliktedir. Ortak Gümrük Tarifesi’ne uyum 
sağlamak amacıyla Türkiye, gümrük oranlarının azaltılması ile 
ilgili yapılan çalışmalara özel bir önem atfetmektedir. İthalat 
rejiminde gereken değişikliklerin gerçekleşmesiyle birlikte, 1 
Ocak 1996 tarihi itibarıyla AB ile yapılan Gümrük Birliği Anlaş-
ması yürürlüğe girmiştir.
 
Türkiye’nin 1980’lerden beri benimsemiş olduğu ithalat reji-
minin temel hedefleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
 
• Yeni Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) hü-
kümlerine uygun olarak korumacı önlemlerin azaltılması
• Bürokratik prosedürlerin azaltılması
• Hammadde ve ara malların belirli kalite standartları çerçeve-
sinde makul fiyatlardan tedarik edilmesi

Türkiye’nin Uluslararası Ticaret Örgütlerine Üyelikleri

Türkiye, 1995 yılından bu yana Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
üyesidir. Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası ticaret normları 
ile bütünleşme konusunda sergilemiş olduğu kararlılık, Eko-
nomik İşbirliği Örgütü (EİÖ), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kal-
kınma Örgütü (UNCTAD), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 
(KEİÖ), Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), Milletlerarası Ticaret 
Odası (MTO), D-8 ve benzeri diğer organizasyonlar içindeki ka-
tılımından ve üyeliklerinden açıkça görülmektedir.
Türkiye, AB ile olan Gümrük Birliği’ne ek olarak; İzlanda, Nor-
veç, İsviçre ve Lihtenştayn, Gürcistan, İsrail, Makedonya, Bosna 
Hersek, Tunus, Fas, Filistin, Suriye (askıya alınmıştır), Mısır, Ar-
navutluk, Karadağ, Sırbistan, Şili, Ürdün, Morityus, Güney Kore, 
Lübnan*, Malezya*, Kosova*, Moldova* ve Gana* ile Serbest 
Ticaret Anlaşması imzalamıştır. (*onaylanma aşamasındadır)

Ahmet GÜRSOY

Import

Turkey’s import regime  is of a nature that emphasizes the li-
beralization experienced in terms of satisfaction of obligati-
ons provided for by membership to the World Trade Organi-
zation (WTO), sustainment of current relationships with EFTA 
(European Free Trading Association) and full harmonization 
with the Customs Union established by the EU. It attributes 
a special importance to works which are conducted with re-
gard to decreasing tariffs in order to comply with Common 
Customs Tariffs.  Upon the necessary changes made in the im-
portation regime, the Customs Union Agreement signed with 
the EU entered into force as of January 1, 1996.
 
Primary objectives of the import regime that were adopted by 
Turkey since 1980’s may be summarized as below:
 
• Decreasing protective measures in compliance with the pro-
visions of the latest General Agreement on Tariffs and Trade 
• Decreasing bureaucratic procedures
• Procuring raw materials and intermediate goods with reaso-
nable prices within the framework of certain quality standards

Membership of Turkey to International Trade Unions 

Turkey is a member of World Trade Union (WTO) since 1995. 
Determination of Turkey on the integration with regional and 
international trade norms can clearly be seen from the mem-
berships and participation of the country to Organization 
for European Economic Cooperation (OEEC), United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD), Black Sea 
Economic Cooperation (BSEC), World Customs Organization 
(WCO), International Chamber of Commerce (ICC), D-8 and 
similar other organizations. 

In addition to Customs Union with EU, Turkey has signed Free 
Trade Agreement with Iceland, Norway, Switzerland and Li-
echtenstein, Georgia, Israel, Macedonia, Bosnia Herzegovina, 
Tunisia, Morocco, Palestine, Syria (suspended), Egypt, Albania, 
Montenegro, Serbia, Chile, Jordan, Mauritius, South Korea, Le-
banon, Malaysia, Kosovo, Moldavia and Ghana. (at the stage 
of confirmation) 
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YENİ ÜRÜNLER - NEW PRODUCTS

YENİ ÜRÜNLER VOLAN
FLYWHEEL VEHICLES WHERE IT IS USED
NEW PRODUCT 
COMPLETE FLYWHEEL With Flywheel Gear 

Nazmi KARAKAŞ
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TEDARİKÇİLERİMİZ - AMONG OUR SUPPLIERS

EGE’S 
YEMEK
Ege's Yemek 2004 yılında sadece kaliteli ve sağlıklı yemek 
hizmeti sunmak için kuruldu. Ege's Yemek sağlam ve hızlı 
adımlarla, alt yapısını güçlendirip sektöründe uzmanlaşa-
rak, siz çalışanların "Sağlıklı Yaşama Hakkını" kullanması için 
Türk Mutfağının eşsiz lezzetlerini ev yemeği tadında sun-
maktadır. Ege's Yemek Ailesi, iddalı kalite anlayışını,almış 
olduğu ISO 9001:2008, ISO 22000,180 18001:2008 belge-
leri ile tescil ettirmiştir.

Ege's Yemek toplu yemek sektörü içerisinde; konusunda 
uzmanlaşmış kadrosu ve seçkin çözüm ortaklarıyla güve-
nilir bir marka olarak her zaman hizmet vermeye devam 
edecektir.

Açık davranırız; güven veririz. Takım çalışması ile kazanırız. 
Yapabiliriz. Kalitede iddialıyız. Sorumluluk alırız.

EGES & EGEM YEMEK VE CATERİNG

Günay GÜNCEOĞLAN

Ege’s Yemek was established in 2004 with the purpose of 
offering only quality and healthy catering. Ege’s Yemek of-
fers unique flavors of Turkish Cuisine in taste of home co-
oking in order for you to  use ‘The Right of Healthy Life’  by 
strengthening its infrastructure and specializing in its sec-
tor through firm and rapid steps. Ege’s Yemek Family pro-
ved its assertive sense of quality through ISO 9001:2008, 
ISO 22000,180 18001:2008 certificates.  

Ege’s Yemek will always continue to render service as a re-
liable company with its expertise staff and distinguished 
solution partners in catering industry. We are overt and 
give confidence. 

We win through teamwork. We can do. We are assertive 
about our quality. We take responsibility. 

EGES & EGEM YEMEK VE CATERING
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YATIRIMLARIMIZ - OUR  INVESTMENTS

YATIRIMLARIMIZ

2015 yılının ikinci yarısında yatırımlarına devam eden Dön-
mez Debriyaj’ da; iki adet dik torna, bir adet dik işlem ve bir 
adet otomatik balans tezgahı, Talaş İmalat bölümüne da-
hil edilerek, üretim gücümüzü arttırma çalışmalarında bir 
adım daha atılmıştır. 

Delik delerek kütle eksiltme yöntemi ile balans alan Oto-
matik balans tezgahımız, balans alma işlemini operatör 
yardımı olmadan kendisi yapmaktadır. Tezgah dışarıdan 
müdahaleye gerek duymaksızın, bağlanan parçanın ba-
lansızlığını sağlayıncaya kadar işlemi otomatik olarak tek-
rar etmekte ve tüm bu ölçümleri kendi hafızasında kayıt 
altına alabilmektedir. Yeni tasarımı ve üzerindeki donanımı 
sayesinde kalite, kapasite ve verimlilikte sağladığı artışın 
yanı sıra iş güvenliği ve çevre konusunda da ciddi iyileşme-
ler söz konusudur.

Hyundai firmasından temin edilen iki adet dik torna ve bir 
adet dik işlem ile de makina parkurumuzun gücü yenilen-
miş ve arttırılmıştır. Tüm bu yatırımlarla İş güvenliği, çevre, 
kalite, kapasite ve verimlilikte artış sağlanmasının yanı sıra 
özellikle yeni temin edilen dik işlem tezgahının 4+1 eksenli 
olması sayesinde üretim kabiliyetimiz de artmıştır. Yeni ka-
zandığı kabiliyet sayesinde talaşlı imalatta daha kompleks  
parçaların verimli şekilde işlenebilmesinin önü açılmıştır.

Aydın YILDIZ - Emrah EKİNCİ

OUR INVESTMENTS

Continuing its investments in the second half of 2015, 
Dönmez Clutch integrated two vertical turning machines, 
one vertical milling machine and one fully balancing mac-
hine into its Machining department, taking another step 
in towards  increasing  production power.  

Our fully  balancing machine, which provides balance by 
drilling a hole and reducing mass, is able to perform balan-
ce process without any help from an operator. Requiring 
no interference from outside, the machine repeats the 
process automatically until the  part is okey considering 
limit of unbalance  and it is able to keep a record of these 
measurements in its memory.  Apart from the increase in 
quality, capacity and efficiency, it has also ensured serious 
improvements in labor safety and environment as a result 
of its new design and the equipment on it. 

Power of our machine park has been renewed and incre-
ased with two vertical turning machines and one vertical 
milling  machine procured from Hyundai company. We 
have achieved an increase in labor safety, environment, 
quality, capacity and efficiency with all of these invest-
ments. Our production capacity has also been improved 
since the new vertical processing machine has 4+1 axis. 
This new ability acquired has paved the way for efficient 
processing of more complex parts in machining.

YENİ TEST MAKİNELERİMİZ

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışan Dönmez Debriyaj ai-
lesi, ürün kalitesi için yaptığı yatırımlarından vazgeçmiyor. 
Dönmez Debriyaj, biri Ar-Ge bünyesine ikisi disk montaj 
hattı bünyesine olmak üzere üç yeni test cihazı satın aldı. 
Bu şekilde müşterilerine kaliteden ödün vermeyen ürünler 
sunan Dönmez Debriyaj bir kez daha kalitenin önemine 
vurgu yaptı. 

Kullanımı çok basit ve pratik olan tezgahlar ile debriyaj 
diskinin standartlara ve/veya müşterilerinin kriterlerine 
uygunluğunu seri bir şekilde test etmekte olan Dönmez 
Debriyaj bu sayede %100 kalite kontrol sağlamaktadır.

OUR NEW TEST MACHINES

Dönmez Clutch, which works based on customer satisfac-
tion, does not give up on the investments it has made for 
product quality.  Dönmez Clutch has purchased three new 
test devices, one for the R&D department and two for the 
disc assembly line. Dönmez Clutch, which offers products 
that do not make concessions on quality to its customers, 
emphasized the significance of quality once again. 

Dönmez Clutch rapidly tests compliance of clutch disc 
with standards and/or customers by benches that are very 
easy and practical to use. In this way, it ensures 100% qu-
ality control.
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YATIRIMLARIMIZ - OUR  INVESTMENTS

Debriyaj diski free 
movement (serbest 

dönüş) testi

Disk montaj hattına dahil 
edilen free movement tez-
gahımız debriyaj diskinin 
serbest dönme karakterini 
verir.

Dönmez Debriyaj bu saye-
de kusursuz ürünlerinin ka-
litesini bir kez daha kanıt-
lamış şekilde müşterilerine 
ulaştırır.

Clutch disc free 
movement test 

Our free movement bench 
is purchased for the disc as-
sembly line simulates  free 
rotation of clutch disc.  

In this way, Dönmez Clutch 
delivers quality of its flaw-
less products to its custo-
mers in an approved man-
ner. 

 Clutch disc flexibility 
test

Our clutch disc flexibility 
test device incorporated 
into disc assembly line me-
asures parallelism on the 
disc as well as clamped and 
free  thicknesses of the disc 
against the compression 
force. 

By this means, Dönmez 
Clutch proves the quality of 
its products that it delivers 
to its customers again.

Ar-Ge Bölümü’ndeki Yeni Test Makinemiz, 

Dönmez Debriyaj, araştırma çalışmaları için de yatırım yapmayı ihmal etmedi. Firma bünyesine alınan üçüncü yeni ma-
kine debriyaj diskinin damperleme( sönümleme) kapasitesini açısal ve tork değeri olarak ölçmektedir. Böylece Dönmez 
Debriyaj müşterilerinin isteklerine özel yeni tasarımlar için uygun debriyaj değerlerini belirlemektedir.

Serdar AKBULUT

Our New Test Machine in R&D Department, 

Dönmez Clutch has not disregarded making investments 
for research studies. The third newly acquired machine  
into the company measures damping torque capacity of 
clutch disc.  In this way, Dönmez Clutch determines the 
appropriate clutch values suitable for new designs tailo-
red  the customer requirements.

Debriyaj diski tork ölçüm testi
Clutch disc Hysteresis test

Debriyaj diski 
esneklik testi

Disk montaj hattına dahil 
edilen debriyaj diski es-
neklik testi cihazımız, disk 
üzerindeki paralelliği, baskı 
kuvvetine karşılık diskin sı-
kılı ve serbest kalınlıklarını 
ölçer.

Dönmez Debriyaj bu saye-
de kusursuz ürünlerinin ka-
litesini bir kez daha kanıt-
lamış şekilde müşterilerine 
ulaştırır.
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BİLİŞİM DÜNYASINDAN - FROM IT WORLD

Bulut Bilişim Nedir ?
Kısa ve her sektörde bulunan insanların anlayacağı bir tanım gerekirse bulut bilişim, bize gerekli olan ve bilgisayarı-
mızda kullandığımız gereksinimlerin (alan yani hard disk, yazılım yani software, donanım yani hardware) gibi bilgilerin 
uzaktan kullanılmasıdır. Aynı şekilde resim , belge , müzik , video gibi ortam işlevlerinide başka bilgisayardan çalıştırmak 
böylelikle gerekli alanı verimli ve internet bağlantısının olduğu her yerden kullanabilmektir.

Dolayısıyla evimizde hazırladığımız bir sunumu iş yerinde açmamız için illa hazırlandığı cihazın yanımızda olması veya 
başka bir arabirimle (flash disk gibi) yanımızda getirmemize gerek kalmıyor.

Örneğin, evinizde bir word dosyası yazıyorsunuz, sonrasında kaydedip işe gidiyorsunuz. Giderken yolda mobil telefonu-
nuzla düzeltme yapıyorsunuz ve aynı şekilde iş yerinde bu işleme iş yerinizde ki bilgisayar ile devam ediyorsunuz.

What is Cloud Computing?
In order to define it briefly in a way that everyone in different sectors could understand it, we can say that cloud com-
puting is remote access to information and utilities such as hard disc, software and hardware which we use on our 
computers and which we need to use. In the same way, it also enables us to operate media functions such as pictures, 
documents, music and videos from other computers and therefore to use required space in an efficient way and to ope-
rate from anywhere that has internet connection. 

As a result, in order to open a presentation - which was prepared at home – in the workplace, we do not need to bring 
the device on which the presentation was prepared to the workplace or to use another interface (such as flash disc) to 
transfer the presentation. 

For example, you write a word document at your home and save it; then you go to your workplace. You can make 
amendments on that file on the way to your workplace and you continue to do so from the computer at your workplace.
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BİLİŞİM DÜNYASINDAN - FROM IT WORLD

Bulut Bilişimi Nasıl
Kullanabilirsiniz ?
Bulut bilişim şu sıralarda gelişmeye devam etmekle beraber hali hazırda bizim gibi kullanıcılara da sunulmuş durumda. 
Google'ın sunduğu Google Drive , Box.com ve microsoft'un sunduğu SkyDrive bunlardan sadece bir kaç tanesine örnek.
Bizler bulut bilişimde hizmetiniz aldığımız firmanın sunucularında bir yer teşkil ediyoruz. Yani ücretle alan almamız ge-
rekiyor. Bu şu demek, 5GB alan satın aldığımda bu alana kendi dosyalarımı yükleyebiliyor ve desteklenen mobil, dizüstü, 
masaüstü, el bilgisayarı, tablet gibi ortamlarda dosyalarıma ulaşabiliyorum.

Aslına bakarsanız, bulut bilişim denilen bu teknoloji harikasını yıllardır mail hesaplarımızda kullanıyorduk. Biraz derin-
lemesine düşünürsek, aynı mail kutumuza ve içeriğimize mobil, tablet, bilgisayar gibi ara birimler ile ulaşabiliyoruz. 
Dolayısıyla bulut bilişimi zaten senelerdir kullanılan bir teknolojinin halka arz olması diye de adlandırabiliriz.

Bulut Bilişim Avantajları

- Bu hizmeti sunan firmalar, bizim için yazılım, depolama alanı ayırmış olurlar böylece ekstra flash disk ve harddik gibi 
arabirimlere ihtiyaç duymayız.
- Elektrik kesintisi ve bilgisayarın arızalanması durumlarında veri kaybımız ortadan kaybolur
- Verilerinize 7/24 hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz
- Verilere farklı platformlardan ulaşabilirsiniz (mobil,masaüstü,tablet, dizüstü vs.)

How Can You Use Cloud 
Computing? 
Despite the fact that  Cloud Computing is still at the development stage, it has already been brought into use of users 
such as us. Google Drive , Box.com  provided by Google and SkyDrive provided by Microsoft are the some examples for 
Cloud Computing.  We occupy a space on the servers of the companies from which we receive cloud computing service. 
In other words, we need to purchase this space. It means that when you purchase a space of 5GB, you can upload your 
files to this space and access these files from supported mobile devices, laptops, desktop computers, hand helds and 
tablets. 

In fact, we have been using this wonder of technology which is called cloud computing on our e-mail accounts. We can 
access the same mailbox from our mobile devices, laptops, desktop computers, hand computers and tablets. Therefore, 
we can say that  cloud computing is public offering of a technology which has already been used for many years.

Advantages of Cloud Computing

- We do not need interfaces such as extra flash disks or hard discs as the companies which offer this service allocate us 
software and storage space. 
- Possibility of data loss in case of an electricity cut and breakdown of the computer is eliminated. 
- You can quickly access to your data 7/24. 
- You can access your data from different platforms (mobile devices, laptops, desktop computers, hand computers and 
tablets etc.)

Ali BOZKURT
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ŞİRKET İÇİ EĞİTİMLER - INTERCORPORATE TRAININGS

BASINÇLI HAVA 
KULLANIMI 
EĞİTİMİ
Basınçlı hava, elektrik ile birlikte, günümüzün gelişmiş 
imalat sanayinde enerjinin en yararlı biçimidir. Basınçlı 
hava, araçlar ve makinelerin çeşitli türleri için bir güç kay-
nağı olarak görülür ve genellikle birçok üretim sürecinin 
önemli bir parçasıdır. Basınçlı havanın avantajları, düşük 
bakım maliyeti, güçle bağlantılı düşük ağırlık ve aşırı ısın-
ma olmadan uzun süre boyunca yüksek yük olasılığıdır. 

Firmamızda OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği kapsamında 
2 Temmuz 2015 tarihinde İSG ve Çevre Uzmanımız Julide 
Kahraman tarafından üretimde çalışan tüm çalışanlarımıza 
Basınçlı Hava Kullanımı Eğitimi verildi.

Bu eğitim ile amaçlanan; basınçlı hava uygulamalarının 
çoğu elektriğe bağlı olmadığından, gizli tehlikelerin ola-
bileceği düşünülmediği için tüm üretim çalışanlarını bi-
linçlendirmektir. Basınçlı hava, sadece sıradan bir hava 
değildir. Basınçlı hava, etrafındaki operatör ve insanlarda 
ciddi yaralanmalara neden olabilecek yüksek hız ve yük-
sek basınçlı havanın konsantre bir akışıdır. Basınçlı havanın 
yüksek basınç altında büyük miktarlarda enerji depolama-
sı, yanlış kullanımın işyerinde ciddi olaylara yol açabilmesi 
anlamına gelir. Personelin risk bilinci eğitimi alması ve kar-
şısındaki kişiye asla basınçlı hava tabancası yöneltmemek 
gibi şirket güvenlik kurallarına uymak bu nedenle önem-
lidir. 

Gizem YELEK ATMACAOĞLU

TRAINING ON USE OF 
COMPRESSED AIR

Together with electricity, compressed air is the most use-
ful form of energy in today’s advanced manufacture in-
dustry. Compressed air is deemed as a power source for 
various types of tools and machinery and is generally an 
important part of many production processes. The advan-
tages of compressed air are its low maintenance cost, low 
weight in connection with power and high load possibility 
for long time without overheating. 

In our company, our  Health & Safety and Environment 
Specialist Julide Kahraman provided training on the use of 
compressed air for all our employees  between  July 2-15, 
2015 within the scope of OHSAS 18001 Occupational He-
alth and Safety.

This training targeted raising awareness of all production 
employees as most of the compressed air applications do 
not have electricity connection, which causes the hidden 
dangers to be disregarded. Compressed air is not ordinary 
air. It is a concentrated flow of high speed and high pres-
sure air that might cause serious injuries to the operators 
and people around. The fact that compressed air stores 
large amount of energy under high pressure means that 
wrong use can lead to serious incidents at workplace. This 
is why it is important that personnel receive risk aware-
ness training and comply with company safety rules such 
as not directing compressed air gun to another person. 
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 EĞİTİMLER - TRAININGS

4. KAYNAK 
VE ISIL İŞLEM 
ÇALIŞTAYI 

Çalıştay Ankara’da Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme 
Mükemmeliyet Merkezi’nde 21-22 Nisan 2015 tarihleri ara-
sında Onatus Ankara’da yapıldı. ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve 
Tahribatsız Muayene Araştırma Merkezi öğretim üyelerinin 
konuşmacı olarak katıldığı Çalıştay’ a firmamız Teknik Mü-
dürlük Bölümünden Ar-Ge Mühendisi Serdar Akbulut, Gör-
kem Balkan, Koray Çanakkale katılmıştır. 

Çalıştay; simülasyon programlarının tanıtımı, bu programı 
kullanan firmaların yaptığı çalışmaların sunumları, merkezin 
sahip olduğu test cihazlarının tanıtımı ve bu test cihazlarının 
üreticilerinin sunumu olarak özetleyebiliriz.

Gizem YELEK ATMACAOĞLU

4th WORKSHOP 
ON WELDING 
AND HEAT
TREATMENT  
The workshop was organized in Atılım University Metal For-
ming Perfectionism Centre in Onatus, Ankara on 21-22 April 
2015. R&D engineer Serdar Akbulut, Görkem Balkan and Ko-
ray Çanakkale from technical department of our company 
participated in the workshop, where academicians of METU 
Welding Technology and Non-Destructive Examination Re-
search Centre joined as speakers. 

We can summarize the workshop as introduction of the 
simulation program, presentation of works conducted by 
companies using this program, introduction of test devices 
owned by the center and presentation of producers of these 
test devices.
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SOSYAL SORUMLULUK  PROJESİ - SOCIAL RESPONSIILITY PROJECT

LÖSEV’E  ZİYARET

2003 Yılından beri çalışanlarımızın eşsiz katkılarıyla topla-
nan bağışlarımızı ulaştırdığımız LÖSEV'i ziyaret ettik. Lösev 
İzmir İl Koordinatörü Bülent USLU ve Projeler Sorumlusu 
Nursen Çakmaklıoğlu ile hem LÖSEV hem de kendilerinin 
firmamız hakkında düşüncelerini öğrenmek için röportaj 
yaptık ve aldığımız ihtiyaç malzemelerini teslim ettik.  Gü-
zel duyguların hakim olduğu bir atmosferde sıcak çayları-
mızı yudumlarken bu röportaj bizlere büyük bir keyif verdi. 
Bu güzel söyleşiden dolayı Bülent Uslu ve Nursen Çakmak-
lıoğluna teşekkür eder, görevlerinde başarılar dileriz.

DD: Bülent Bey öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

BU: 6 aydan beri LÖSEV’de İzmir İl Koordinatörü olarak ça-
lışmaktayım. Bizim sorumlu olduğumuz  sekiz il var. Balı-
kesir, Uşak, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla gibi. Yapılan her 
türlü bağışın doğru ailelere uygun şekilde ulaştığından 
emin olmak için bizzat yerinde ihtiyaç sahiplerini araştı-
rıyoruz. LÖSEV vakfının geçmişi ve projeler hakkında size 
Nursen Hanım bilgi verecek.

NÇ: Vakfımız 1998 yılında idealist bir doktor olan Dr. Üs-
tün EZER tarafından kuruldu. Öncelikle sadece lösemi has-
ta çocuklara hizmet vermek amacıyla başlayan bu güzel 
paylaşım, sonrasında çığ gibi büyüyerek artık tüm kanserli 
çocuk ve yetişkinlere yardım elini uzatan  dev bir paylaşım 
ağına dönüştü. 

DD: İhtiyacı olan tüm bu aileler nasıl belirleniyor?

NÇ: Öncelikle hastanelerin ilgili birimlerinde yatan hasta-
lar ziyaret ediliyor, ihtiyacı olanlara vakıf bünyesinde dosya 
oluşturuluyor,ve vakıf kaydı yapılıyor. Sonrasında ihtiyacın 
aciliyetine bağlı olarak etik, adaletli eşit oranda dağıtım 
yapılıyor. Kan veya kan serumu ihtiyacı hasıl olduğunda 
daha hızlı olması açısından sosyal medya üzerinden pay-
laşım yapılıyor. 

VISITING LÖSEV 

We visited LÖSEV (THE FOUNDATION FOR CHILDREN WITH 
LEUKEMIA) to which we delivered our donations which 
were gathered with the help of unique contributions of 
our employees since 2003. We delivered the materials of 
necessity that we had purchased and made an interview 
with Lösev İzmir Province Coordinator Bülent USLU and 
Projects Officer Nursen Çakmaklıoğlu in order to reveal 
their thoughts about our company. We took great plea-
sure in making this interview while we were sipping our 
hot teas in an environment where good feelings were do-
minant. We would like to thank Bülent Uslu and Nursen 
Çakmaklıoğlu for such a beautiful conversation and wish 
them success in their duties.

DD: Could you please introduce yourself Mr. Uslu? 

I have been conducting my duty as İzmir Province Coor-
dinator in LÖSEV for 6 months. There are eight provinces 
under our responsibility such as Balıkesir, Uşak, Aydın, De-
nizli, Manisa and Muğla. We search persons in need perso-
nally on site in order to be sure that all donations are deli-
vered to right families in an appropriate way. Mrs. Nursen 
will inform you about the history and projects of LÖSEV 
foundation. 

NÇ: Our foundation was established by Dr. Üstün EZER 
who was an idealist doctor in 1998. This beautiful com-
munion which at first started with the aim of rendering 
service to children with leukemia only converted into a gi-
ant communion network that lends a helping hand to all 
children and adults suffering from all kind of cancer. 

DD: How do you determine all the families which are in 
need of help?

NÇ: First of all, the patients who are hospitalized in the re-
levant department of the hospitals are visited and a file 
is created within the body of the foundation for the per-
sons who are in need of help and the entry to foundation 
is made. Then, as per the urgency of the need of help, a 
distribution which is ethical, fair and equal is made. When 
blood or blood serum necessity is originated, posts are 
shared via social media in order to speed up the process.
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DD: Yapılan yardımlara örnek verebilir misiniz?

NÇ: Hastanın ailesinin gelirinin yetersiz olması durumunda 
burs bağlanması, pajama, çorap, hasta bezi, medical mal-
zemeler gibi yardımlar alıyoruz. 

DD: Hastaya sadece hastalığı süresince mi yardım yapılı-
yor, sonrasında yardım almaya devam ediyorlar mı?

NÇ: Hasta çoçuğumuz veya yetişkin birey iyileştikten sonar 
da yardım alıyor, hayata yenşden adapte olabilmesi adına 
sosyal aktivetelere çağrılma ve psikolojik destek verilmeye 
devam ediliyor.

DD: Genel olarak düşünüldüğünde her ne kadar bu hasta-
lık tüm  bireyler için üzüntü verici olsa da, doğal olarak ço-
cuklar bu durumdan daha çok etkileniyorlardır. Çocuklarla 
ilgili yaoılan özel aktivetleriniz var mı?

NÇ: Evet çocuklar bizim  gözbebeğimiz. 23 Nisan gibi özel 
günler, doğum günleri, cumartesi günü etkinlikleri düzen-
leniyor. Toplu olarak hasta çocuklarımızı özel sterilizasyonu 
önceden sağlanan sinema salonlarına götürüyoruz. Alış-
veriş merkezlerini hijyen nedeniyle çok tercih etmemekle 
beraber bazen bu yerler için özel turlar düzenliyoruz. Dans, 
Satranç kurslarımız onkoloji klüplerimiz var. Yani kısacası 
özellikle çocuklarımızı kendilerini diğer çocuklardan farklı 
hissetmeyecekleri her türlü sosyal aktivite içinde yer alma-
larını sağlıyoruz. Bünyemizde bulunan psikolog ve benim 
gibi sosyolog görevliler ise hem aileyi hemde çocuğu bu 
zorlu sürece alıştırmak ve bu süreci en sorunsuz şekilde 
atlatmaları için ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyorlar.

DD: İyileşme sonrası süreçte ne tür yardımlar yapılıyor ? 
Örnek verir misiniz?

NÇ: İyileşme sonrası bildiğiniz gibi ağlıksız beslenme ko-
şulları nedeniyle hastalığın nüksetme  durumu söz konu-
su, bu nedenle özellikle et ve kuru gıda yardmı yapmaya 
çalışıyoruz.

DD: Firmamız ve yapılan yardımlarla ilgili düşünceleri-
nizi öğrenebilir miyiz?

BU: Öncelikle altı ay önce ilk göreve geldiğimde 2003 yı-
lından beri bu kadar düzenli ve artan bir şekilde vakfımıza 
bağış yapan firmanızı yerinde ziyaret ederek teşekkür et-
mek istedim. Her ay firmanız çalışanlarından bu bağışları 
toplayarak bize ulaşmasını sağlayan Teknik Satın Alma Uz-
manınız Abdulkadir Sakarya ‘ya özel olarak teşekkür etmek 
istiyorum. Çünkü kendisi sanki bizim gönüllü çalışanımız 
gibi bulunması zor olan bazı ihtiyaçların temininde bile 
elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Firmanıza yaptığım 
ziyarette İnsan Kaynakları Müdürünüz Alperen bey tarafın-
dan oldukça hoş karşılandık ve kendisi ile çalışanları vak-
fımız ve hastalık hakkında bilinçlendirmek adına seminer 
organizasyonu yapmaya karar verdik. Firmanız tarafından 
yapılan her yardımın doğru yerlere iletildiğinden emin ol-
manızı isteriz. Herşey için çk teşekkürler.

DD: Ayırdığınız bu zaman dilimi için bizde size teşekkür 
ederiz.

Jülide KAYMAK KAHRAMAN

DD: Could you please give some examples of the sup-
ports which are made?

NÇ: Supports such as pajamas, socks, diapers, medical ma-
terials and giving scholarship when the income of the fa-
mily of the patients is not sufficient. 

DD: Are the patients supported only for the duration of 
their diseases or do they keep receiving support after the-
ir diseases? 

NÇ: Children or adults with diseases keep receiving sup-
port after they recover. They keep receiving psychological 
support and are invited to social activities in order to be 
readapted to their lives.    

DD:  When considered in general, despite the fact that the 
disease is very upsetting for all individuals, it is obvious 
that children are affected more from this situation. Do you 
have any special activities with regard to children? 

NÇ: Yes, the children are our main focus. We organize 
events for special days such as April 23rd, birthdays, Sa-
turdays. We take our children with disease to cinema halls 
which are pre-sterilized. Despite the fact that we do not 
prefer shopping malls for hygienic reasons, we someti-
mes organize tours to such places. We have Dance, Chess 
courses and Oncology clubs. In short, we ensure that es-
pecially our children participate in all kind of social acti-
vities where they do not feel that they are not different 
from other children. Psychologists and Sociologists such 
as myself within the body of our foundation do their best 
to get both the child and the family used to the current 
process and to ensure that they get over this process free 
of problems as much as possible. 

DD: What kinds of supports are made after the reco-
very? Could you please give some examples? 

NÇ: As you know, relapse of disease is possible due to un-
healthy nutrition after the recovery. Therefore, we try to 
make especially meat and dry food support.

DD: What are your thoughts about our company and the 
supports made by us? 

BU: First of all, when I took office for the first time six months 
before, I would like to thank you for making donations to 
our foundation since 2003 in an ordered and increasing 
way. I would like to thank specifically your Technical Purc-
hase Specialist Mr. Abdulkadir Sakarya for ensuring that 
the donations gathered from your employees are delive-
red to our foundation as he, just like a volunteer employee 
of our foundation, does his best for the procurement of 
some needs which are very hard to find. We were welco-
med very warmly by your Human Resources Manager Mr. 
Alperen Doğan  in our visit to your company and, together 
with him, we decided to organize a seminar in order to ra-
ise awareness of the employees of the company about our 
foundation and the disease. We would like you to be sure 
that every support made by your company is delivered to 
right places. Thank you so much for everything. 

DD: We also thank you for taking time.
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DÖNMEZ GEMİ 2015‘ TE - DONMEZ AT GEMI2015

Gemi 2015 Etkinliği; 27 Nisan – 3 Mayıs 2015 tarihleri ara-
sında İzmir Onrya Claros Otel’de düzenlendi. 400 katılımcı 
kapasiteli olup, Türkiye’nin her yerinden üniversite öğrenci-
lerinin katıldığı, ulusal çapta ve geleneksel bir etkinliğin ikin-
cisi niteliğindedir.

Bu etkinlikte 1 mayıs 2015 tarihinde "Sürekli İyileştirme" adlı 
panele konuşmacı olarak Dönmez Debriyajdan Üretim Mü-
dürümüz Cumali ERTAŞ davet edildi. Bu panel de, Dönmez 
Debriyaj da yapılan bazı Kaizen uygulamalarını anlatan Cu-
mali ERTAŞ böylelikle panele katılan öğrenci arkadaşlarımı-
zın  Kaizen konusunda teorik ve uygulama  açılarından bilgi 
sahibi oldular. Türkiye nin her yerinden gelen öğrencilere 
Kaizen felesefisinin detayları ve Dönmez Debriyaj da yapılan 
örnek uygulamalar sunum şeklinde anlatılıp sonunda soru 
cevaplarla bilgi edinmeleri sağlanmıştır.

DÖNMEZ PROJE FUARINDA

İki farklı, keyifli ve çok başarılı olan, üniversitelerimizin dü-
zenlediği etkinliklere, Dönmez Debriyaj adına katılım sağ-
ladık. 1 Mayıs da 2. si düzenlenen GEMİ2015 (Geleceğin 
Endüstri Mühendisleri İzmir'de) adlı zirvede; ana teması "Kü-
reselleşen ve Değişen Dünya Stratejileri"  çok faydalı payla-
şımlar da ve çalışmalar da bulunuldu. 

29 Mayıs da İzmir Ekonomi Üniversitesinde İEÜ Endüstri Mü-
hendisliği Proje Fuarı Davetlisi olarak katıldık ve hepsi birbi-
rinden başarılı projeleri inceledik. Bu tip başarılı mühendis-
lik çalışmalarının üniversitelerimiz de öğrenci gruplarımızın 
tüm Türkiye de ve bölgemizde artarak devam etmesini te-
menni ediyoruz. 

Zulal KIZILARSLAN

Gemi 2015 Organization was held at İzmir Onrya Claros Otel 
between 27 April and 3 May 2015. This was the second year 
of this traditional and national organization; it had a capa-
city of 400 participants, and university students from every 
part of Turkey attended it.  

Our Production Manager at Dönmez Debriyaj, Cumali ER-
TAŞ, was invited to this organization as a speaker for the pa-
nel named “Constant Improvement” on 1 May 2015. Cumali 
Ertaş talked about some of the Kaizen applications which 
are carried out in Dönmez Debriyaj in this panel and allo-
wed our student friends who attended the panel to obtain 
theoretical and practical information about Kaizen. The de-
tails of the Kaizen philosophy and example applications that 
are performed in Dönmez Debriyaj were presented to stu-
dents coming from different parts of Turkey, and a question 
answer session was held at the end. 

DÖNMEZ AT PROJECT FAIR 

We participated in the name of Dönmez Debriyaj in two dif-
ferent, pleasant and very successful events which were or-
ganized by our universities. In the summit called GEMİ2015 
(Future Industrial Engineers in İzmir) which was organized 
for the 2nd time on May 1st, very useful information was 
shared and works were done under the main theme of “Glo-
balizing and Changing World Strategies”. 

We participated in İEÜ Industry Engineers Project Fair which 
was held in İzmir University of Economics on May 29th as a 
guest and reviewed projects all of which were very success-
ful. We wish that this kind of successful engineering works 
continue increasingly in our universities, student groups 
and all over Turkey.
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GÖRSEL FABRİKA UYGULAMASI - VISUAL FACTORY APPLICATION

ÖNCESİ / AFTER

ÖNCESİ / AFTER

SONRASI / BEFORE

SONRASI / BEFORE

Görsel Fabrika,  herkesin etkin katılımıyla problem ve anor-
malliklerin tüm çalışanlar tarafından görülebilmesi,  hızlı  ve 
etkin bir şekilde çözülmesi için fabrika ortamının renkleri-
nin, tablolarının standartlaştırılmasını sağlar. 

Bu amaçla  fabrikamızda da 3-16 Temmuz tarihleri arasında 
Görsel Fabrika projesi kapsamında çalışmalar yapıldı.

1)   Disk montaj ve pres bölümlerindeki tezgahlar boyandı
Farklı renklerde ve kötü görünüme sahip tezgahlar RAL 7035 
ve RAL 5015 boya ile boyanarak sonucunda tek tip ve daha 
düzenli hale getirildiler. 

Visual Factory ensures that colors and tables within the en-
vironment of the factory are standardized in order for the 
problems and abnormalities to be seen by all employees 
and to be solved in a quick and efficient way through the 
efficient participation of everyone. 

For such purpose, some works were conducted in our fac-
tory within the frame of Visual Factory project between 3-16 
July. 

1) Benches in disc assembly and press departments were 
painted The benches which were in different colors and bad 
looking were painted by using RAL 7035 and RAL 5015 co-
ded paints. And, as a result, they became uniform and regu-
lar. 

2)  Duvarlar, kapılar, ve korkuluklar boyandı

İş güvenliğini arttırıcı faaliyetler yapılarak korkuluklar sarı 
renge boyandı ve direklere siyah çizgiler çekildi. Ayrıca daha 
önce kirli bir görünüme sahip olan duvarlar  Polisan 6140 iç 
cephe boyası ve RAL 7012 kodlu boya ile boyanarak temiz 
bir görünüme sahip oldular.

2) Walls, doors and safety rails were painted

By performing activities which increase occupational safety, 
the safety rails were painted into yellow and black lines were 
drawn on the posts. Moreover, the walls, which had a bad 
appearance before, were painted by using Polisan 6140 
interior door painting and RAL 7012 coded paint and gained 
a clean appearance.
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GÖRSEL FABRİKA UYGULAMASI - VISUAL FACTORY APPLICATION

SONRASI / BEFORE

3)  Forklift ve Yürüyüş Yolları Epoksi ile Kaplandı

Yollar D07046 Gri Epoksi ile kaplanırken yol kenarları ve alanlar sarı renkli çizgilerle birbirlerinden ayrıldılar.

Epoksi zeminler aşınma direnci yüksek olması, temizlik kolaylığı,mekanik ve kimyasal dayanıklılığı, elektriksek yalıtkanlığı 
nedeniyle tercih edilen zemin  kaplamalarındandır. Bu avantajları nedeniyle fabrikamız içinde yıpranan epoksi zemin yeni-
lendi .

Zulal KIZILASLAN

3) Forklifts and Walkways were Epoxy Coated 

The ways were coated with D07046 Grey Epoxy and the sideways and other areas were separated each other by yellow 
lines. 

Epoxy coatings are preferred floor coatings as they have high resistance, are easy to clean, have high mechanical and che-
mical endurance and electrical, and electrical resistivity. For such advantages, epoxy floors in our factory which were worn 
off were renewed.

ÖNCESİ / AFTER

GÖRSEL 
FABRİK A 
UYGULAMALARI

VISUAL 
FACTORY 
APLICATION



İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ HAFTASI ÜZERİNE / ABOUT OCCUPATIONALHEALTH AND SAFETY

1987 yılından beri ülkemizde her yıl Mayıs ayının ilk haftası İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği haftası olarak kutlanıyor.  Bu yıl 29.su 
düzenlenen bu önemli günlerde yapılan etkinliklerde hem 
yapılan sunumların ve  hem de bu yıl ilk olarak düzenlenen 
‘iyi Uygulama Örnekleri Yarışması’ na olan talep sayısının çok-
luğundan  her geçen yıl ile birlikte işiçi sağlığı ve iş güvenliği 
kültürünün ülkemiz çapında yaygınlaştığını görüyoruz.  

Buna rağmen maalesef Türkiye’deki iş kazası istatistiklerine 
göre:

Her altı dakikada 1 iş kazası meydana gelmekte,
Her iki buçuk saatte 1 çalışan sakat kalmakta
Her altı saatte de1 çalışan ölmektedir.
ILO verilerine göre ülkemizde ölümlü iş kazası oranı İngiltere’ 
den 15 kat daha fazladır.

Çalışma şartları, çalışan kişinin bedensel ve ruhsal sağlığını 
doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebildiğinden, iş güven-
liğinin sağlanması ile toplumun mutluluğu arasında bir ilişki 
kurmak mümkündür. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de 
meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının bir bölü-
mü ölümle, bir bölümü ise sakatlanma ve yaralanmalarla so-
nuçlanmaktadır. Bu olayların manevi üzüntüsü ve meydana 
gelen maddi zararın ve milli servet kaybının büyüklüğü, insan-
ların iş sağlığı ve iş güvenliği üzerinde önemle durmalarının 
önemli nedenleridir.

Halbu ki İş sağlığı güvenliği kaynaklı maddi kayıplar ile
1.465.675 kişiye 12 ay boyunca işsizlik ödeneği,
3.369 km bölünmüş yol, 1.684 km otoyol,
975 adet gezici iş sağlığı aracı ve 1.684 adet 16 derslikli okul 
yapılabilir.

Dönmez Debriyaj olarak, çalışanlarımızı her gün evlerine sağ-
lıklı bir şekilde göndermek öncelikli hedefimiz…. Bunu sağla-
mak adına her gün düzenli saha denetimleri yapıyor, haftalık 
iş güvenliği ve çevre toplantıları düzenliyor ve bu toplantılar 
neticesinde alınması gereken önlemlere karar vererek kısa sü-
rede uygulamaya çalışıyoruz. 

Kazasız, sağlıklı ve güvenli bir yaşamı hep beraber paylaşmak 
dileği ile,

Jülide KAYMAK KAHRAMAN

Since 1987, the first week of May has been celebrated as Oc-
cupational Health and Safety week in our country every year.  
In the events that have been organized for 29th time this year, 
we understood that the culture of occupational health and 
safety is spreading throughout the country from both the pre-
sentations made and the high demand for the “Good Practice 
Examples” contest held for the first time this year.  

In spite of this, according to occupational accident statistics 
in Turkey:

1 occupational accident occurs every six minutes,
1 employee becomes disabled every two and a half hours,
1 employee dies every six hours.
According to ILO data, the rate of occupational accidents in-
volving death is 15 times higher than the UK.

As working conditions can affect physical and mental health 
of the employees directly or indirectly, it is possible to relate 
achievement of occupational safety to happiness of the soci-
ety. As is the case in the whole world, some of the occupa-
tional accidents and diseases occurring in our country result 
in death while some others may result in disability or injury. 
Psychological harm and monetary damages caused by these 
incidents as well as the magnitude of monetary and national 
wealth loss are important reasons why people pay attention 
to occupational health and safety.

On the other hand, the following can be achieved by mone-
tary losses that result from occupational health and safety:
Unemployment compensation to 1.465.675 people for 12 
months, 3.369 km of divided road and 1.684 km of high way, 
975 mobile occupational health vehicles and 1.684 16-class-
room schools. 

As Dönmez Clutch, it is our priority to send our employees to 
their homes healthy... To this end, we conduct regular field ins-
pections every day, organize occupational safety and environ-
mental meetings and we try to apply them in a short period 
of time by deciding on the measures to be taken as a result of 
these meetings. 

We wish to share an accident-free, healthy and safe life with 
you,

İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ HAFTASI
4 - 6 MAYIS

ON OCCUPATIONAL HEALTH 
AND SAFETY WEEK 4 - 6 MAY
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