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• OSMANİYE İLİMİZ 
• OSMANİYE AFTERMARKETLERİMİZ
• DÖNMEZ AUTOMECHANIKA’DA
• BAYİ TOPLANTIMIZ
• DÖNMEZ SAFE@WORK’DA 
• DÖNMEZ EGE ÜNİVERSİTESİNDE
• İŞBİR SENTETİK TEKNİK GEZİ
• DÖNMEZ KARİYER GÜNLERİNDE
• DÖNMEZ MİLLİ GÜÇ ÇALIŞTAYI’NDA
• SPOR AKTİVİTELERİMİZ
• 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ VE  
 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMAMIZ
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• OSMANİYE PROVINCE 
•  AFTERMARKETS IN OSMANİYE 
•  DÖNMEZ IN AUTOMECHANIKA 
•  DEALER MEETING 
•  DONMEZ IN SAFE@WORK
•  DONMEZ IN EGE UNIVERSITY
•  İŞBİR SENTETİK TECHNICAL TRIP
•  DÖNMEZ IN CARREER DAYS 
•  DÖNMEZ IN NATIONAL POWER WORKSHOP 
•  SPORTS ACTIVITIES 
•  CELEBRATIONS ON 8 MARCH INTERNATIONAL WOMEN’S DAY AND 23 APRIL NATIONAL 
 SOVEREIGNTY AND CHILDREN’S DAY

The Way Forward...
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Değerli okuyucularımız,

2017 yılının ilk çeyreğini bitirdiğimiz bugünlerde, Dönmez 
ailesi olarak sizlerle yeniden bir araya gelmekten dolayı 
çok mutluyuz. 

Hayatın her alanında büyük önem taşıyan ‘Zamanın 
Ruhu’nu yakalamak için hareketlilik ve doluluk açısından 
göz doldurur bir dört ayı daha geride bıraktık. Seminerler, 
şirket içi eğitimler, yeni kalite belgelendirmelerimiz gibi bir 
çok konuda hızla yol alırken sektörde olup bitenleri takip 
edebilmek için ulusal ve uluslararası fuar katılımlarımız da 
eşzamanlı devam etti. 

Ekip olarak firmamız adına daha neler yapabiliriz, 
verdiğimiz hizmeti nasıl geliştirmeliyiz gibi sorular bizi her 
zaman iteratif yaklaşımla düşünmeye zorlarken bir yandan 
da kendimizi geliştirerek, değiştirerek planlı bir şekilde 
ilerlemeye devam ediyoruz.

Tüm bu yaptığımız çalışmalarımız detaylarıyla dergimizin 
içeriğinde yer alıyor…

Yeni sayımızda yeniden görüşmek dileğiyle iyi okumalar…

Saygılarımla
Julide KAYMAK 
İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE UZMANI

Our esteemed readers, 

On these days when we have completed the first quarter 
of 2017, we are very happy to come together with you 
again as Dönmez family. 

We have left behind yet another four-month period 
that make a stong impression in terms of dynamism 
and fullness to catch up with "the spirit of time", which 
bears great importance in all fields of life. While we 
rapidly made progress in many areas such as seminars, 
in- company trainings and new quality certifications, 
participations in national and international fairs also 
continued simultaneously so that we could follow up the 
developments in the sector. 

While questions such as "what else can we do for our 
company as a team?" and "how can we improve the service 
we provide?" urge us to think iteratively all the time, we 
continue to progress in a planned manner by improving 
and changing ourselves at the same time. 

All of these are in the context of our magazine with details. 

We hope to see you in our next issue. 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

Değerli Dönmez Dostları,

Şirketimiz 2017 yılına da, son yıllarda alışılagelindiği 
üzere, paydaşlarının da çok değerli katkılarıyla 
sürdürülebilir bir büyüme; “sıfır hata” politikasını esas 
alma; nitelikli ve sonuca dönük Ar-Ge faaliyetleri ve 
prosesini daha verimli hale getirmek için yatırımlarını 
devam ettirme çalışmaları ile girmiş bulunmaktadır.

Yıllardır yurt içinde başarıyla sürdürmekte olduğumuz 
saha çalışmalarımızı yurt dışına da yayma hedefimizi 
ülke ülke uygulamaya almaktayız. Bu kapsamda, 
konusuna hakim uzman ekiplerimiz, belirlediğimiz 
ülkelerde gerek kullanım-montaj eğitimleri; gerekse 
ürün tanıtım ve eğitimleri vermeye başlamışlardır.

Dönmez Debriyaj’ın en kuvvetli yönlerinden olan bayi 
ağının yurt içi ayağını oluşturan ve Türkiye’nin dört bir 
tarafına yayılmış olan 15 bayimizin çok değerli çalışan 
ve yöneticileri ile Antalya’da buluştuk. Kendilerine 
2 günlük bir seminer ve toplantı programıyla yeni 
ürünlerimizi tanıtma; sorunlarını dinleme, strateji ve 
ilkelerimizi aktarma fırsatı bulmuş olduk.

6-9 Nisan tarihleri arasında düzenlenmiş olan, Frankfurt 
ve Şanghay’dan sonra otomotiv endüstrisinin en 
büyük 3. Fuarı olarak konumlandırılan Automechanika 
İstanbul’daki standımızda, tüm dünyadan çok sayıda 
ziyaretçimizin yoğun ilgisinden büyük memnuniyet 
duyduk.

Günümüzde bilgi güvenliğinin öneminin son derece 
arttığı çok açıktır. Başlıca stratejilerimiz arasında 
yer alan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
Sertifikasyonu eğitimleri, ön denetim ve denetimi 
süreçlerimizi  Mart ayı içerisinde tüm bölümlerimizin 
etkin katılımında yoğun bir tempoyla ve başarıyla 
tamamlamış durumdayız.  

ISO 27001 Sertifikasını almamızı takiben, 2009 yılından 
itibaren ülkemiz gümrük mevzuatına giren ve önemli 
uluslararası ticaret avantaj ve kolaylıkları içeren 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünü (AEO - Authorised 
Economic Operator), şirketimize kazandırma yönündeki 
hedefimiz doğrultusunda, hazırlık çalışmalarımızı 
hızlandıracağız. 

2017 yılının zor geçeceği beklentilerine rağmen, 
şirketimizin ve ülkemizin geleceğine olan inancımızla, 
daima ileriye olan yolculuğumuzda  çok çalışarak, 
büyümeye, gelişmeye devam edeceğiz.
 

Saygılarımla,

Ahmet COŞKUN
GENEL MÜDÜR 

Esteemed friends of Dönmez, 

Our company stepped into 2017 with works on a 
sustainable growth through very valuable contributions 
of stakeholders, taking "zero error" policy as basis, and 
continuing its investments in order  to improve  its high-
quality and result-oriented research and development 
activities more efficient as it has become ordinary in 
recent years.  

We are putting aim to extend  field works, which we 
have been carrying out successfully within the country, 
to overseas country by country.  Within this scope, our 
experts in their subject, started to provide usage and 
assembly trainings as well as introducing the products.   

We came together in Antalya with valuable employees 
and managers of 15 dealers that constitute the national 
pillar of the dealer network, one of the strongest aspects 
of Dönmez Debriyaj, and that have spread all over Turkey. 
Through the two-day seminars and meetings , we had the 
opportunity to introduce our new products, listen to their 
problems and convey our strategy and principles. 

We were very pleased about the intense interest shown 
by great number of visitors from all over the world to our 
stand in Automechanika İstanbul, which is the 3rd biggest 
fair of the automotive industry following Frankfurt and 
Shanghai and which was organized on 6-9 April.

It is obvious that the importance of information safety has 
extremely increased today. We completed the preliminary 
supervision and supervision processes for ISO 27001 
Information Safety Management System Certification 
trainings, which is among our primary strategies within 
March with a fast tempo and success thanks to effective 
participation of all of our departments.  

Following our receipt of ISO 27001 Certificate, we are 
going to speed up our preparation works in line with our 
objective to earn our company the Authorized Economic 
Operator (AEO) status that was integrated into the 
customs legislation of our country in 2009 and that covers 
remarkable international trade advantages and facilities. 

Despite the anticipations that 2017 will be a tough year, 
we will continue to grow and develop by working hard 
in our journey forward with our faith in the future of our 
company and country.

Best Regards,

Ahmet COŞKUN
GENERAL MANAGER
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ŞEHİR TANITIMI - CITY INTRODUCTION OF OSMANİYE

OSMANİYE

Osmaniye, Türkiye Cumhuriyeti’nin 80. ilidir. 1933'e 
kadar il olan Osmaniye' nin eski adı Cebelibereket' tir. O 
tarihte Adana iline bağlanmış, 24 Ekim 1996 tarihinde 
yapılan yasal düzenlemeyle tekrar il olmuştur. Akdeniz 
Bölgesi’nde, Çukurova’nın en doğusunda yer alır. 
3,767 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Osmaniye 
topraklarının % 42’si ormanlık alan, % 39’si ekili dikili 
tarım alanı, % 17’si tarıma elverişsiz arazi ve % 2’si diğer 
arazilerden oluşmaktadır. Osmaniye İlinin Nüfusu 2016 
sonu verilerine göre : 522.175'dir.

Akdeniz Bölgesi’nin doğu kesiminde yer alan Osmaniye, 
doğusunda Gaziantep, güneyinde Hatay, batısında 
Adana, kuzeyinde Kahramanmaraş illeri ile çevrilidir. 
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinden Akdeniz'e bir 
koridor açılması ve orada bir liman inşası gündemdeki 
yerini korumaktadır.

Genellikle tarım yapılan düz alanlar dışında, dağlarda 
kayın, meşe, gürgen, sedir, kızılçam ve karaçam 
ormanları bulunmaktadır. Osmaniye’nin iklimi, dağlık 
ve ovalık alanlarda farklılık göstermekle birlikte, tipik 
Akdeniz iklimi özelliği göstermektedir. Yazlar sıcak ve 
kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.

Ceyhan Nehri’nin Osmaniye’den geçerek Akdeniz’e 
dökülmesi ile ayrı bir önem katmaktadır. Ceyhan Nehri 
üzerinde Türkiye’nin en yüksek barajı olan Berke Barajı 
ve Aslantaş Barajı enerji ve tarımsal sulamaya ciddi 
yarar sağlamaktadır. Ayrıca Türkiye’nin en büyük kurulu 
rüzgâr enerjisi santrali olan Bahçe ve Hasanbeyli ilçeleri 
arasında bulunan Gökçe dağ RES’ ten yıllık 500 milyon 
kW elektrik üretilmektedir.

OSMANIYE

Osmaniye is the 80th province of the Republic of  
Turkey. The previous name of Osmaniye, which was a 
province until 1933, was Cebelibereket. It was attached 
to Adana on that date and turned into a province again 
with the legal regulation made on October 24, 1996. 
It is located in the Mediterranean Region to the very 
east of Çukurova. Forests constitute 42% of Osmaniye 
territory with a surface area of 3,767 kilometer squares 
while planted agricultural lands constitute 39%, non-
arable land 17% and other lands 2%.  According to end 
of 2016 data, Osmaniye province has a population of 
522.175.

Located in the eastern part of the Mediterranean Region, 
Osmaniye is surrounded by Gaziantep in the east, Hatay 
in the south, Adana in the west and Kahramanmaraş in 
the north. Opening a corridor from Osmaniye Organized 
Industrial Zone to the Mediterranean and construction 
of a pier there remain on the agenda.

Apart from the flat surfaces where agriculture is 
generally performed, there are generally beech, oak, 
hornbeam, cedar, Calabrian pine and black pine forests 
on the mountains. Althoug hclimate of Osmaniye 
varies in mountainous and bottom lands, typical 
Mediterranean climate predominates where summers 
are hot and dry and winters are rainy and mild. 

The fact that Ceyhan River flows into the Mediterranean 
Sea by passing through Osmaniye grants the province 
exclusive importance.  On the Ceyhan River the highest 
dam of Turkey, Berke Dam and Aslantaş Dam provide 
significant benefits in terms of energy and agricultural 
irrigation. Moreover, 500 million kW electricity is 
annually generated from Gökçedağ wind power plant, 
Turkey's biggest installed wind power plant that is 
located between Bahçe and Hasanbeyli districts.
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Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı geçen ilde 
tarım, ekonomik açıdan büyük önem arz etmektedir. 
Hayvancılık, ticaret, dokumacılık ve sanayi diğer 
ekonomik iş kolları arasında bulunmaktadır.

Tarım ürünleri arasında dünya üretiminde önemli bir yer 
edinmiş olan Osmaniye, yer fıstığı ile dünyaya açılmıştır. 
Çukurova bölgesi sınırları içinde kaldığı için Osmaniye, 
bereketli topraklarıyla Türkiye'nin önemli bir tarım 
merkezidir. Tarıma elverişli arazi genellikle ovalardan 
oluşur ve toplam 124.800 hektarlık bir alanı kaplar. Tarım 
ürünleri içinde yerfıstığı, buğday, soya, mısır ve pamuk 
çok önemli bir yer tutmaktadır. Meyve üretiminde ise 
narenciye ön planda gelir. Son yıllarda yapılan atılımla 
10 milyonu aşkın zeytin fidanı dikilmiş ve bunların 
yarıdan çoğu ürün verme aşamasına gelmiştir. 

Toplamda 7 ilçesi bulunan Osmaniye Karatepe, 
Hierapolis, Flavipolis ve Hemite antik kentleri onlarca 
kalesi ve irili ufaklı çokça yaylası ile turizm konusunda 
da iddialı olacak illerimizdendir.

Avrupa'yı Ortadoğu'ya bağlayan önemli kara ve 
demiryollarının kavşak noktasında olması; elektrik, 
doğalgaz ve petrol boru hatlarının Doğu Akdeniz'de 
oluşturduğu bir enerji kavşak noktasında yer alması, 
son zamanlarda ili bir cazibe merkezi haline getirmiştir. 
Buna paralel olarak ilin merkez nüfusu 200 bini 
aşmış olup halen il nüfusunun yarısı merkez ilçede 
yaşamaktadır. Yakın zamanlarda hizmete giren, yaklaşık 
yüz fabrikanın faaliyet gösterdiği ve şu an 10 bin'i aşkın 
işçi çalışan Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi, ilin 
ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Yassı mamul 
ve çelik ve çelik boru (özellikle doğalgaz tesisat borusu) 
alanında ülke ihtiyacının karşılanması yanında yıllık bir 
milyar doları aşkın ihracat yapan bir özel sektör Demir-
Çelik Fabrikasının hizmete girmesiyle Osmaniye OSB, 
Akdeniz'in parlayan yıldızı konumuna gelmiştir. 

Osmaniye

O
sm

  niye

In the province, where summers are hot and dry and 
winters are rainy and mil, agriculture bears great 
economic importance. Husbandry, trade, weaving and 
industry are among the other economic lines of work.

Having an important position in world production in 
terms of agricultural products, Osmaniye opened up to 
the world with peanut. As it is within the boundaries of 
Çukurova region, Osmaniye is an important agricultural 
centre of Turkey with its fertile soil. The arable land 
usually consists of plains and covers an area of 124.800 
hectares in total. Peanut, wheat, soy, corn and cotton 
bear great importance in agricultural products. Citrus 
is at the forefront in fruit production. With the moves 
made in recent years, over 10 million olive saplings 
were planted and more than half of these have reached 
the stage of bearing. 

Having 7 districts in total, Osmaniye is a province which 
will have a say in tourism with Karatepe, Hierapolis, 
Flavipolis and Hemite ancient cities, tens of castles and 
great deal of small and large plateaus.

Being located in an energy junction point formed 
by electricity, natural gas and oil pipelines in East 
Mediterranean Region as well as the junction point 
of important land and railways that link Europe to 
the Middle East has made the province attractive in 
recent years. In parallel with this, central population 
of the province has exceeded 200 thousand and half 
the province population still live in the central district. 
Osmaniye Organized Industrial Zone, which has recently 
entered into operation, where around a hundred 
factories operate and over 10 thousand employees 
work, has an important place in the province economy. 
Coming into service of a private sector Iron-Steel Factory 
that does export worth over one billion dollar annually 
apart from satisfying the country needs in the field of 
flat product, steel and steel pipe (especially natural 
gas installation pipe) has made Osmaniye Organized 
Industrial Zone the shining star of the Mediterranean.   

ŞEHİR TANITIMI - CITY INTRODUCTION OF OSMANİYE
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ŞEHİR TANITIMI - CITY INTRODUCTION OF OSMANİYE

Türk mutfağı ve Akdeniz mutfağının birçok özelliğini 
içerisinde barındıran Osmaniye’ de Yöre mutfağının 
en önemli malzemesi bulgurdur. Bu bakımdan yöresel 
yemeklerin çoğu bulgur ile yapılır; içli köfte, mercimek 
köftesi, ekşili köfte (fellah), çiğ köfte, kısır, sarmaiçi, bulgur 
pilavı, çiccice (domatesli pilav),  mercimekli bulgur 
pilavı, batırık, bici bici gibi...  Osmaniye mutfağında et 
oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle bayramlarda 
yoğurtlu kömbe ve bayram kömbesi denilen tatlı pasta 
çeşitleri yapılır.

Osmaniye’ de başlıca gezilecek yerler,

Karatepe Aslantaş Açık Hava Antik Kenti, bir Neo-Hitit 
bölgesidir ve içinde birçok önemli kalıntı bulunmak-
tadır. 

Fenike ve Hitit yazıları olan tabletler ve rölyefleri 
sergilenmektedir ve bir açık hava müzesi özelliğini 
taşımaktadır. Dünya üzerindeki Hitit yazıları ilk kez 
burada okunmuş olup, tarihi turistik gezi yerleri ara-
sında yer almaktadır. Osmaniye Kadirli’de bulunan 
açık hava müzesi, yer yıl yaz aylarında ziyaretçileriyle 
buluşmaktadır.

Bulgur is the most important ingredient of the local 
cuisine in Osmaniye, which incorporates many 
properties of the Turkish and Mediterranean cuisine. 
For this reason, bulgur is used in most of the local 
dishes such as stuffed meatballs, lentil meatballs, sour 
meatballs (fellah), steak tartar a la turca, bulgur salad, 
sarmaiçi (a dish prepared by using such vegetables as 
stuffed cabbage leaves, grape leaves and spinach beet 
leaves), bulgur pilaf, çiccice (rice with tomato), bulgur 
pilaf with lentil, batırık (juicy bulgur salad), and bici bici 
(ice pudding). Meat has quite an important place in 
Osmaniye cuisine. Sweet cake specialties are prepared 
called yoghurt kömbe and bayram kömbe (sweet 
pastry) especially during feasts. 

Main places to see in Osmaniye

Karatepe Aslantaş Open Air Ancient City is a Neo-Hit-
tite region that incorporates many important ruins. 

Tablets and reliefs with Phoenician and Hittite wri-
tings are exhibited and it bears the properties of an 
open-air museum. Hittite writings on the earth were 
read here for the first time and it is among the histo-
rical touristic promenades. The open air museum in 
Osmaniye Kadirli is visited in summer months every 
year.

Yoğurtlu Kömbe
Yoghurt Kömbe

Bici Bici Tatlısı
Bici Bici dessert
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Maksutoğlu Yaylası

Akdeniz'in en güzel yaylaları arasındaki Maksutoğlu 
Yaylası, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunur. 
Maksutoğlu Yaylası, genellikle Osmaniye halkı 
tarafından mesire yeri ve piknik alanı olarak kullanılır. 
Yayla evlerini de görebileceğiniz yayla aynı zamanda 
birçok yaylaya da oldukça yakındır.

Korsan Kenti

Nur dağlarında, Küllü Köyünün batısında tek çıkışı olan 
çok sarp ve geniş bir tepenin üzerindedir. Çok sayıda 
sarnıç olması nedeniyle halk arasında buraya sarnıç 
denilmiştir. Kilikya valisi Çiçeron’un verdiği bilgiye göre 
Roma İmparatorluğunun kuruluş yıllarında M.Ö. 1. y.y.de 
kendilerine (Özgür Kilikyalılar) adını veren Selefkos 
korsanlarının kurduğu kenttir. Adına da (pindenissium)
denilmiştir.

Korsan City

It is on a very steep and broad hill with a single exit on 
Nur Mountains, to the west of Küllü Village. People call 
it "Sarnıç (cistern)" since there are lots of cisterns in the 
place. According to the information given by the Cilicia 
Governor Çiçeron, it is a city established by Selefkos 
pirates who called themselves Free Cilicians in 1st 
century BC in foundation years of the Roman Empire. It 
was called Pindenissium.

Maksutoğlu Yaylası

Maksutoğlu Plateau, one of the most beautiful plateaus of 
Mediterranean, is situated in Kadirli district of Osmaniye.  
Maksutoğlu Plateau is generally used as a recreation and 
picnic area by Osmaniye people. The plateau, where you 
can also see some mountain houses , is also pretty close 
to many other plateaus. 

ŞEHİR TANITIMI - CITY INTRODUCTION OF OSMANİYE

Karatepe Aslantaş 
Open Air Museum

Karatepe Aslantaş 
Açık Hava Müzesi

Maksutoğlu Yaylası
Maksutoğlu Plateau
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Envar-ül Hamit Camii

Camii Tarihi özelliğe sahip olan ENVAR-ÜL HAMİT CAMİİ 
4000 m2 alan üzerine kurulmuştur. Camii 1890 yılında 
Hacı Hüseyin Efendi ve Hacı BİCİK Efendi tarafından 
yaptırılmıştır. 3000 kişi kapasiteli olup, taş duvar, çatı 
betondan oluşmaktadır. Camii alanı içerisinde müftülük 
misafirhanesi ve toplantı salonu, şadırvan, su kuyusu, 
tuvalet, şehitlik ve tek şerefeli minare vardır. 1930 
yılında restoresi yapılmıştır.

Ancient city of Kastabala
(Kırmıtlı Bird Sanctuary)

Kırmıtlı Bird Sanctuary is located within the boundaries 
of Kırmıtlı Region that is attached to the province centre 
and is 15 kilometers away from Osmaniye-Kadirli road.  
Situated right next to Osmaniye, Kırmıtlı Bird Sanctuary 
is also an important accommodation spot for migrating 
birds as it is on their migration path. 

Envar-ül Hamit Mosque

Having historical properties, ENVAR-ÜL HAMİT MOSQUE 
was established on an area of 4000 m2. The mosque 
was built in 1890 by Hacı Hüseyin Efendi and Hacı BİCİK 
Efendi. It has a capacity of 3000 people and consists 
of stone wall and roof tile. There is mufti guesthouse, 
meeting hall, water tank with a fountain, water well, 
restroom, martyrs' cemetery, and single-balcony 
minaret within the mosque area. It was restored in 1930.  

Kastabala Antik Kenti
(Kırmıtlı Kuş Cenneti)

Kırmıtlı Kuş Cenneti Osmaniye-Kadirli yolunun 15 
kilometresinde yer alan, il merkezine bağlı Kırmıtlı 
Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Osmaniye'nin 
hemen yanı başında yer alan Kırmıtlı Kuş Cenneti, 
özellikle kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı 
göçmen kuşlar için de önemli bir konaklama yeri.

Ersin KABAN
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OSMANİYE MÜŞTERİLERİMİZ / OUR CUSTOMERS IN OSMANİYE

AKDENİZ OTO TAMİR ATÖLYESİ

CİHAN MAN YEDEK PARÇA EROL AKSARAYLI ÖZEL SERVİS

AKSARAYLI CARGO ÖZEL SERVİSİ

ASKAM HAS TOPRAK YETKİLİ SERVİSALİ ÇARPANALI TIR TAMİR ATÖLYESİ

GENÇELLER TIR SERVİSİ KAHRAMANLI OTOMOTİV
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OSMANİYE MÜŞTERİLERİMİZ / OUR CUSTOMERS IN OSMANİYE

KARALAR TIR ÖZEL SERVİSİ KÖROĞLU MAN MER. ÖZEL SERVİS

OSMANİYE ÖZEL TIR SERVİSİ OTO AR-İŞ

OTOPAR OTOMOTİV

SÜLEYMAN USTA MOT. ARAÇLAR ŞAŞMAZ BMC YETKİLİ SERVİS

SALİH ŞİMŞEK ÖZEL SERVİS
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OSMANİYE MÜŞTERİLERİMİZ / OUR CUSTOMERS IN OSMANİYE

TEKEL MAN TIR SERVİSİ

TÜLÜCÜLER YEDEK PARÇA

ZENGİN OTOMOTİV

Abdulgalip AKYEL

ZENGİN OTO ÖZEL SERVİS

TEKEL MAN YEDEK PARÇA
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FUAR / FAIR

Automechanika İstanbul 2017

Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey 
Fuarcılık işbirliği ile düzenlenen Automechanika 
İstanbul 2017,  6-9 Nisan tarihleri arasında 33 ülkeden 
1200'ün üzerinde  katılımcıyı sektör profesyonelleri 
ile bir araya getirdi. Automechanika İstanbul fuarı, 
Türkiye’nin konumu itibarı ile çevre ülke pazarlarına 
yatırım yapmayı hedefleyen tüm yerli ve yabancı 
firmalar için bölgenin en önemli uluslararası ticaret 
platformu olarak öne çıkıyor.  Son yıllarda, yerli firmaların 
yanı sıra yabancı firmaların da yoğun ilgi ve talebi ile 
Automechanika İstanbul, Frankfurt ve Şanghay’dan 
sonra otomotiv endüstrisinin en büyük 3. fuarı olarak 
konumlanıyor.

Automechanika 

Automechanika İstanbul 2017

Automechanika İstanbul 2017 Brought together 
over 1200 participants from 33 countries with sector 
professionals on the dates between 6th and 9th of 
April, organized by cooperation of Messe Frankfurt 
Istanbul and Hannover Fairs Turkey Fuarcılık. 
Automechanika Istanbul fair stands out as the most 
important international commercial platform of the 
region for all national and foreign companies that aim 
to make investments in surrounding country markets 
given the position of Turkey. Automechanica Istanbul 
has recently been ranking the 3rd biggest fair of the 
automotive sector following Frankfurt and Shanghai 
with the intensive demand and interest of both national 
and foreign countries.
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FUAR / FAIR

Toplam 13 salonda düzenlenen Automechanika 
İstanbul’da, ziyaretçiler aradıkları ürün ve firmaları; 
Parça ve Sistemler, Onarım ve Bakım, Yağ, Akü, Aksesuar, 
Reifen Jant ve Lastik, El Aletleri, Oto Yıkama ve Truck 
Competence olmak üzere  oluşturulan 7 özel bölümde 
yer alan katılımcılara kolayca ulaşması sağlanmış. 
Dünyada 3’üncü büyük endüstri fuarı olma başarısına 
ulaşan ve geçtiğimiz yıllarda, yıllık 40 binin üzerinde 
ziyaretçi ağırlayan Automechanika İstanbul, bu yıl da 
ziyaretçilerin akınına uğrayarak sektör temsilcilerini bir 
araya getirdi.

Firmamız standı da birçok ülkeden Uluslararası ziyaretçi 
ve yerli ziyaretçilerimizin akınına uğradı. İlk 2 gün 
özellikle yabancı müşterilerimizi ve ziyaretçilerimizi 
ağırlayan standımız son iki gün ise yerli müşteri ve 
ziyaretçilerimizi ağırlayarak, mevcut ve yeni ürünlerimiz 
konusunda ziyaretçilerimize bilgi verildi.

In Automechanika İstanbul, which was organized in 
a total of 13 halls, it was ensured that visitors find the 
products and companies they looked for easily in 7 
special departments: Parts and Systems, Repair and 
Maintenance, Oil, Battery, Accessories, Reifen Rim and 
Tire, Hand Tools, Auto Washing and Truck Competence.
Managing to be the 3rd biggest industrial fair in the 
world and having hosted over 40 thousand guests 
annually in the previous years, Automechanika İstanbul
was also swarmed by visitors again this year and 
brought sector representatives together.
 
Our company stand was also flooded by national and 
foreign visitors from many countries. Having hosted 
especially our foreign customers and visitors on the 
first two days, our stand hosted national customers 
and visitors on the last two days and our visitors were 
informed about our present and new products.  
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FUAR / FAIR

Yurt Dışı Satış Müdürümüz Sn. Buğra Tüzomay,” 
Ülkemizin ve komşu diğer ülkelerin içinde bulunduğu 
zor döneme rağmen Automechanika fuarının ve 
standımızın yüksek ziyaretçi sayısına ulaşmasının , 
Ülkemizin otomotiv sektöründe geldiği önemli yeri ve 
diğer ülkelerin Türk otomotiv sektörüne olan yüksek 
ilgisini ve güvenini  bir kez daha gözler önüne serdi 
“ dedi ve fuara ve standımıza olan ilgiden memnun 
olduğunu belirtti.
 
Fuar hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan yurt 
içi satış müdürümüz Sn. Şerif Ceylan ise, “Uluslararası 
alanda dünyanın en çok ilgi gören otomotiv 
fuarları arasında olan Automechanika İstanbul, ilk 
düzenlendiğinden bu yana 11.kez katılmanın gurur 
ve onuru ile müşterilerimiz ile bir kez daha buluşma 
fırsatını bulduk. Müşterilerimize firmamızdaki yenilikleri 
ve gelişmeleri anlattık. Hedefimizin %100 müşteri 
memnuniyetinin ötesinde, beklentilerini de karşılamak 
olduğunu, bu doğrultuda Dönmez Debriyaj olarak  
satış sonrası ekimizin her daim müşterilerimize hizmet 
vermekten gurur duyuyoruz “diyerek fuar hakkındaki 
görüşlerini belirtti. 

Dönmez debriyaj ailesi olarak 2018 yılında 12. 
kez düzenlenecek Automechanika İstanbul fuarı 
hazırlıklarımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam 
etmektedir. 2018 de tüm müşterilerimiz ve dostlarımız 
ile yeniden görüşmek dileğiyle.

Okan İNÖN

Our export manager Mr. Buğra Tüzomay said, "Despite 
the difficult period of our country and the neighboring 
countries are in, the high number of people visiting 
Automechanika fair and our stand has displayed once 
more the important position reached by our country 
in automotive sector and intensive interest and trust 
of other countries in Turkish automotive sector." and 
expressed his satisfaction about the interest shown in 
the fair and our stand.
 
Our domestic sales manager, Mr. Şerif Ceylan, who made 
a brief review of the fair, said, "We had the opportunity
to get together with our customers again with the 
pride and honor of taking part in Automechanika 
İstanbul, which is among the most popular fairs in 
international arena, for the 11th time since the first time 
it was organized. We informed our customers about the 
innovations and developments in our company. Our 
aim is to fulfill expectations of our customers beyond 
100% customer satisfaction. Accordingly, we are proud
to provide post-sale service for our customers all the 
time as Dönmez Debriyaj."

As Dönmez Debriyaj family, our preparations for 
Automechanika İstanbul fair, which will be organized 
for the 12th time in 2018, continue at full speed. We 
wish to see all of our customers and friends again in 
2018.
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BAYİ TOPLANTISI / DEALER MEETING

2017 
BAYİ ÇALIŞANLARI  TOPLANTISI

26 - 28 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya Limak 
Limra Otel'de Bayi Çalışanları Toplantısı gerçekleştirildi. 
Mevcut bayilerimiz dışında ilk defa aramıza katılan 
bayilerimiz de oldu. Toplam 12 bayiden 50 katılımcımızın 
yer aldığı toplantı bünyesinde planlanan bir çok aktivite 
organizasyonumuzun daha etkin ve verimli olmasını 
sağladı. Düzenlenen bu aktiviteler ile  bayilerimizi 
yoğun iş temposundan birkaç günlüğüne uzaklaştırmış 
olduk. 

Yurtiçi Satış Müdürümüz Şerif bey, Yurtiçi Satış 
Yöneticimiz Nazmi Bey bu toplantıda kısaca şirket 
vizyonumuz, misyonumuz, yeni ürünlerimiz ve ürün 
iyileştirme çalıştırmalarımızı bayilerimize aktardı. 
Toplantı sonrasında katılan bayilerimizden firmamızla 
ilgili görüş ve önerilerini alındı.
Murat SÜRER

2017
DEALER EMPLOYEES MEETING

Dealer Employees Meeting was held on 26 - 28 February 
2017 in Antalya Limak Limra Hotel. Some of our dealers 
joined us for the first time besides present dealers. 
Many activities planned within the body of the meeting, 
where 50 participants from 12 dealers were available, 
enabled our organization to be more effective and 
efficient. We were able to take our dealers away from 
the tight business schedule for a few days through the 
activities arranged. 

Our domestic sales manager, Mr. Şerif CEYLAN and 
domestic sales director, Mr. Nazmi KARAKAŞ informed 
our dealers briefly about our company vision, mission, 
new products and product improvement activities. At 
the end of the meeting, opinions and suggestions of 
our dealers joining the meeting about our company 
were taken.
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YENİ ÜRÜNLER / NEW PRODUCTS

FORD CARGO 4142D 
(8X4) 400 MM ÇİFTLİ SET 

FORD CARGO 4142D 
(8X4) 400 MM DOUBLE SET 
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YENİ ÜRÜNLER / NEW PRODUCTS

KOD O.EM. NO ÇAP AÇIKLAMA

041 042 GC46-7550-HA 400 DİSK DIŞ Oynar Göbek Açık 6 Yaylı 2”-10 Diş

020 023 400 DİSK İÇ Sabit Göbek Açık 6 Yaylı 85x96-8 Diş

701 042 GC46-7563-HA 400 KİT-ÇİFTLİ Baskı (Saç kafes, Geri Çekmeli) - İç Disk - Pleyt

263 042 GC46-7548-HA RULMAN Kütüklü Çekmeli

702 042 400 SET-ÇİFTLİ Baskı - İç Disk - Dış Disk - Pleyt - Rulman

700 042 TGC46-7540-HA 400 SET ÇİFTLİ Baskı- İç Disk- Dış Disk- Pleyt- Rulman- Çatal-Flanş

CODE O.EM. NO DIAM. EXPLANATION

041 042 GC46-7550-HA 400 OUTER DISC Moving Hub Open 6 Springs 2”-10 Outer

020 023 400 INNER DISC Fixed Hub Open 6 Springs 85x96-8 Outer

701 042 GC46-7563-HA 400 DOUBLE KIT Pressure (sheet metal, return) - Inner disc - Plate

263 042 GC46-7548-HA BEARING Billet type Pull type

702 042 400 DOUBLE SET Pressure - Inner disc - Outer disc - Plate - Bearing

700 042 TGC46-7540-HA 400 DOUBLE SET
(Completely)

Pressure - Inner disc - Outer disc - Plate - Bearing Fork - Flange

YENİ
NEW

Nazmi KARAKAŞ
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ŞİRKET İÇİ EĞİTİMLER / IN COMPANY TRAININGS  

“SATI$ AŞKTIR!” isimli bir kitabı olan (6’cı Baskı-
MediaCat/Kapital Yayınları)  ve çeşitli mesleki, psikolojik, 
felsefi konular ve özellikle müşteri beklentileri-istekleri 
üzerinde kapsamlı çalışmaları ve deneyimi olan 
eğitmen Özkan Kaymak tarafından firmamızda tüm satış 
ekibimize 31 Mart-1 Nisan tarihlerinde “Sadık Müşteri 
Oluşturmak” , 5 – 6 Mayıs tarihlerinde “Bayi Yönetimi ve 
Teşvik Teknikleri”  eğitimi verilmiştir.
Gizem YELEK ATMACAOĞLU

Training entitled "Creating Loyal Customers"  and 
‘’Dealer Management and Incentive Techniques’’were 
delivered to all of our sales personnel in our company 
on respectively 31 March-1 April and 5-6 May by Özkan 
Kaymak, who has comprehensive works and experience 
on various professional, psychological and philosophical 
areas and especially customer expectations-requests 
as well as a book entitled“SALES IS LOVE" (6th issue-
MediaCat/Capital Publications).
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ŞİRKET İÇİ EĞİTİMLER / IN COMPANY TRAININGS  
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BİLİŞİM DÜNYASINDAN / FROM IT WORLD

Sosyal medya günümüzde şüphesiz dijital pazarlama 
araçlarının en önemli ve en etkili alternatiflerinden 
biri. Durum böyle olunca markalarda sosyal medyayı 
pazarlama aracı olarak kullanmak konusunda yeni 
alternatifler geliştirmeye başladı. Sosyal medya 
pazarlaması düşük maliyetin yanı sıra, fayda/maliyet 
analizi yapıldığında yüksek oranda fayda sağlayan göz 
ardı edilemeyecek bir konumda. Bu sebeple bu yazımızda 
sosyal medya üzerinde en etkin şekilde  pazarlama 
stratejilerinin nasıl yapılacağını aktarmaya çalışıyoruz.

Sosyal Medya Pazarlama Planı Nedir?

Sosyal medya pazarlama planı, sosyal platformları 
kullanarak kendi işiniz için belirlemiş olduğunuz 
hedefleri gerçekleştirmek için yapacaklarınızın özetidir 
diyebiliriz. Bu planda şuan hesabınız ne durumda ve yakın 
gelecekte hesaplarınızın nerede olmasını istiyorsunuz ve 
bu hedeflere ulaşmak için hangi araçları kullanacaksınız 
gibi konular olmalıdır.

Genel  olarak,  planınız ne kadar spesifik olursa, uygulamada 
o kadar etkili olacaktır.  Mantık çerçevesinde hazırlamış 
olduğunuz pazarlama planınızın gerçekleştirilemeyecek 
kadar geniş olmamasına dikkat edin. Bu plan sizin 
etkinlik takviminizi belirleyecektir ayrıca sosyal medya 
pazarlama planınızın başarılı mı yoksa başarısız mı 
olduğunu görmenize yardımcı olacaktır.

Social media is without doubt one of the most important 
and effective alternatives of digital marketing tools of 
today. Under these circumstances, brands started to 
develop new alternatives in using the social media as 
a marketing tool. Apart from its low cost, social media 
marketing undeniably provides a lot of benefits when 
benefit/cost analysis is made. For this reason, we are 
trying to inform you on how the most effective marketing 
strategies are performed via social media in this article. 

What is social media marketing plan?

Social media marketing plan can be referred to as the 
summary of what you can do in order to meet the 
targets you have set for your own job by using the social 
platforms. This plan should include such matters as what 
the status of your account is right now, where you want 
your accounts to be in the near future, and which tools 
you will use in order to attain these targets.

In general, the more specific your plan is, the more 
effective it will be in application. Note that your 
marketing plan, which you have prepared logically, is 
not so broad that it is not possible to be fulfilled. This 
plan will both determine your event calendar and help 
you see whether your social media marketing plan is 
successful or not.

Sosyal Medya 
Pazarlama Klavuzu
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Sosyal Medya Amaç ve Hedeflerinizi Belirleyin,

Sosyal medya pazarlama planının ilk adımı amaç ve 
gerçekleştirmeyi düşündüğünüz hedeflerinizi belirlemek 
olmalıdır. Amaç ve Hedeflere sahip olmak beklentileriniz 
karşılanmadığında hızlı bir şekilde harekete geçmenizi 
sağlar.

Hedefleriniz geniş pazarlama stratejiniz ile eş olmalıdır. 
Böylece sosyal medya için yapmış olduğunuz çalışmalar 
hedeflerinizi gerçekleştirmeye yardımcı olacaktır. Sosyal 
medya stratejileriniz retweet, beğenme gibi ölçme 
araçlarından daha çok satışları arttıran ve web sitenize 
trafik çeken gelişmiş ölçüm araçlarını kapsamalıdır.

Sosyal medya pazarlama planına başlamanın en 
kolay yolu, en az üç sosyal medya hedefi belirmektir. 
Hedefler gerçekleştiğinde nasıl sonuç beklediğinizi 
kendinize mutlaka sorun ve hedeflerin gerçekleşip 
gerçekleşmediğini gösterecek takip araçlarınız olsun.

Örneğin Instagram’da kurum kültürünüzü anlatacak 
fotoğraf paylaşacaksınız. Bunu gerçekleştirmek için 
30 beğeni ve 10 yorum alacak 3 fotoğraf paylaşmayı 
hedefleyebilirsiniz.

Sosyal Medya Analizi yapın

Sosyal medya planını yapmadan önce, mevcut sosyal 
medya platformlarındaki durumunuzu analiz edip, nasıl 
sonuç aldığınızı bilmeniz gerekiyor. Bunun için sosyal 
medya yolu ile hitap ettiğiniz kesim kim, müşterileriniz 
hangi sosyal medya platformunu kullanıyor ve 
rakiplerinize göre nasıl bir sosyal medya başarınız var 
gibi soruları analiz etmeniz gerekiyor.

Analizinizi yaptıktan sonra bulunduğunuz sosyal medya 
platformları hakkında daha net bilgiye sahip olmanız 
gerekiyor. Hesaplarınızı kim yönetiyor, kim kontrol 
ediyor, düzenli bir şekilde kontrol ediliyor mu gibi 
soruların cevaplarını da verebilmelisiniz.

Ayrıca her bir sosyal medya platformu için ayrı ayrı 
amaçlarınızı belirlemeniz gerek. Eğer belirli bir amaca 
hizmet etmeyen ve hedef kesiminizin olmadığı bir 
platformdaysanız o profile silebilirsiniz. Dolayısı ile hangi 
sosyal medya platformunu aktif tutmanız gerekiyor ve 
hangisini silmeniz gerekiyor buna karar verebilirsiniz.

Örneğin instagram’ı kurum kültürünüzü tanıtarak iş 
arayanlar için bir platform olarak konumlandırabilirsiniz.

Determine your social media targets and aims

The first step of social media marketing plan should be 
to determine the aims and targets you plan to fulfill. 
Setting aims and targets enable you to take quick action 
when your expectations are not met. 

Your objectives should be in compliance with your 
broad marketing strategy. In this way, the works you 
have conducted for social media will help you to fulfill 
your targets. Your social media strategy should cover 
developed measurement tools that increase sales and 
attract traffic to your web site rather than measurement 
tools such as retweet and likes. 

The easiest way to start a social media marketing plan is 
to determine at least three social media targets. When 
the targets are realized, you should definitely ask yourself 
what kind of results you expect and own following tools 
that will show whether the targets have been met or not. 

For example, you will share a photograph that will 
reflect your corporate culture on Instagram. You might 
aim to share 3 photographs that will get 30 likes and 10 
comments to achieve this. 

Conduct social media analysis 

Before making your social media plan, you need to 
analyze your situation in the present social media 
platforms and know what kind of a result you have 
received. To this end, you need to analyze such matters 
as what section do you appeal to via social media, which 
social platforms are used by your customers, and what 
kind of social media achievements have you made when 
compared to your rivals.

Following the analysis, you need to have clearer 
information on the social media platforms where you are 
available. You should be able to answer such questions 
as who manages your accounts, who checks them or 
whether they are checked regularly or not.

Moreover, you need to set your goals separately for 
each social media platform. If you are on a platform that 
does not serve a particular purpose or have the section 
that is not your target group, you can erase that profile. 
Therefore, you can decide which social media platform 
you should keep active and which one you should delete. 

For example, you can position Instagram as a platform 
for those looking for a job by introducing your corporate 
culture.
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Hedef Kitle Analizi Yapın

Sosyal Medya Pazarlamasının temelini “hedef kitle 
analizi” oluşturur. Hedef kitleyi tanımak ve doğru 
tanımlamak işin merkezidir. Yaş, cinsiyet, gelir düzeyi, 
sosyal alışkanlıkları, ilgi alanları, hobileri, şehir/bölge 
konumları hatta medeni durumları hedef kitle analizinde 
son derece önemlidir. Hedef kitleyi doğru tanımladıktan 
sonra potansiyel hedef kitlenizin yoğun olarak kullandığı 
dijital mecra ve sosyal ağları belirlemek gerekir. Bu 
sayede sosyal medya pazarlama stratejinizin temelini 
hazırlamış olursunuz.

Rakiplerinizin ve Müşterilerinizin hesaplarını 
inceleyin

Sosyal medyada bulunmanızın en büyük nedenlerinden 
bir tanesi hem müşterilerinizin hem de rakiplerinizin 
bu platformları aktif olarak kullanmalarından dolayıdır. 
Dolayısı ile sosyal medya pazarlama planınızı 
oluştururken hem müşterilerinizi hem de rakiplerinizin 
profil hesaplarını göz önünde bulundurmak işinizi 
kolaylaştıracaktır. Rakiplerinizin ne tür paylaşım yaptıkları 
ve müşterilerinizin ne tür paylaşımları beğendikleri sizler 
için önemli göstergelerdir. Böylelikle hem kendinizi 
rakiplerinizden farklılaştırabilir hem de müşterilerinizi 
beklentilerini karşılayacak ürün ve hizmet sunabilirsiniz.

Make target group analysis 

"Target group analysis" comprises the basis of social 
media marketing. Knowing and defining the target 
group directly is the centre of the work. Age, sex, income 
level social habits, hobbies, city /region positions or even 
marital status bear great importance in target group 
analysis. After defining the target group correctly, it is 
necessary to determine the digital platforms and social 
media used frequently by your potential target group. 
This will enable you to prepare the basis of your social 
media marketing strategy.

Examine the accounts of your rivals and customers

 
One of the biggest reasons of your presence in the social 
media is that both your customers and competition 
use these platforms actively. Therefore it will make your 
job easier to take the profiles of both your customers 
and competition into account while formulating your 
social media marketing plan. The posts shared by your 
competition and which posts are liked by your customers 
are important indicators for you. In this way, you can 
both differentiate yourself from rivals and offer products 
and services that will fulfill your expectations. 



25

BİLİŞİM DÜNYASINDAN / FROM IT WORLD

Marka Entegrasyonu/ Konumlandırma

Markayı sosyal medyaya entegre etmek işin en zor 
aşamalarından biridir. “Aktif veya pasif kullanılacak tüm 
sosyal ağların uzantıları marka adına tescil edilmelidir. 
”Sosyal hesaplar belirlendikten sonra markanın kurumsal 
algısına ve kimliğine paralel görsel çalışmalar hazırlanır. 
Görsel çalışmaların tamamlanmasının ardından 
markanın sosyal medya entegrasyonu tamamlanır ve 
içerik paylaşımına hazır hale getirilir.

İçerik Planlaması ve Takvimi oluşturun

Sosyal medyada başarılı olmanızı sağlayacak unsurlardan 
biride harika içerikler oluşturmanızdan geçiyor. Sosyal 
medya pazarlama planınız içerik pazarlama planını da 
içermelidir.

İçerik pazarlama planınız aşağıdaki sorulara cevap 
vermelidir,

 Ne tür içerik paylaşacaksınız
 Ne sıklıkta içerik paylaşacaksınız
 Her bir içerik için hedef kesiminiz ne olacak
 İçerikleri kim oluşturacak
 İçeriklerin paylaşımını nasıl yapacaksınız

İçerik takviminiz sosyal medya çalışmalarınızda 
kullanacağınız blog yazılarınızı, Facebook ve Twitter 
paylaşımlarınızı ne zaman yapacağınızı belirler.

İçerik takviminizin her bir sosyal medya platform 
amacınız ile örtüşür olduğundan emin olun. Örneğin 
Facebook profilinizdeki paylaşımlarınız ile satışlarınızı 
arttırmayı amaçlıyorsanız buna yönelik paylaşımlar 
yapmanız gerekiyor.

Doğru içerik candır

Sosyal medyanın en büyük avantajlarından biri çift yönlü 
iletişimin olmasıdır. Hedef kitlenize öyle bir içerik verin ki, 
markanız hakkında konuşsun, yorum yapsın, paylaşsın 
veya geri bildirimde bulunsun. Hedef kitle analizi 
doğru içerik üretimi açısından çok önemlidir. Hedef 
kitlenizi doğru tanımlarsanız onlara dokunan içerikler 
hazırlamakta zorlanmazsınız. Paylaşacağınız içeriklerin 
sadece hedef kitlenize uygun olduğunu değil, onların 
paylaşmaktan ve yakınlarına göstermekten keyif alacağı 
içeriklerden oluşmasına özen gösterin. Onlarla konuşun, 
onlara dokunun.

Brand Integration/Positioning 

Integrating your brand into social media is one of 
the hardest stages of the job. "Extensions of all social 
networks that will be used actively or passively should 
be registered in the brand's name." After determination 
of social accounts, visual works are prepared in parallel 
with the corporate perception and identity of the brand. 
When the visual works are completed, social media 
integration of the media is finished and rendered ready 
for content share.

Make content planning and calendar 

One of the elements that will enable you to be successful 
in social media is creating excellent contents. Your social 
media marketing plan should also cover the content 
marketing plan. 

Your content marketing plan should answer the 
following questions:

 What kind of contents will you share?
 How often will you post? 
 Who will your target group be for each content? 
 Who will create the contents? 
 How will you share the contents?

Your content calendar will determine when you will 
share your blogs, Facebook and Twitter posts that you 
will use in your social media activities. 

Make sure that your content calendar is in line with each 
of your social media platform targets. For example, if 
you are aiming to increase your sales with the posts you 
share in your Facebook profile, you should share posts 
accordingly.

Right content is vital

One of the biggest advantages of the social media is 
the two-way communication it enables. You should 
give such contents to your target group that they talk 
and comment about, share or provide feedback for your 
brand. Target group analysis is very important for correct 
content production. If you define your target group 
correctly, you will not have difficulty in preparing posts 
that will interest them. Take care that the posts you will 
share are not only convenient for your target group but 
also are those that your target group will share and show 
their acquaintances gladly. Talk to them and raise their 
interests.
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Topluluk Oluşturun

Sosyal ağların hepsi aktif kullanılabilir ama onlarda 
aslında birer misafirden fazlası olmadığınızı unutmayın. 
Gerçek anlamda tüm kontrolün sizde olduğu ve sosyal 
medya pazarlama stratejiniz içerisinde önemli yer 
tutacak, paylaştığınız bağlantıları yönlendireceğiniz 
bir blog sahibi olmanız gerektiğini gözden kaçırmayın. 
Hatta pek çok durumda tüm sosyal medya pazarlamanızı 
blogunuz çevresinde kurmak çok faydalı olabilir. Bu 
sayede markanızı takip edecek bir topluluk oluşturabilir 
ve paylaşacağınız içeriklerle bu topluluğa yön verebilir, 
marka elçilerinizi yaratabilirsiniz.

Şımartın

Hedef kitlenize hediyeler verin, belli dönemlerde 
yarışmalar ve kampanyalar düzenleyin. Özel günleri 
unutmayın!

Reklam verin

Hedef kitlenize yönelik doğru mecralarda özel 
hedeflemeli reklamlar oluşturun. Reklam tüketiciye 
ulaşmanın en etkili yöntemidir.

Create a community 

All of the social networks can be used actively but do 
not forget that they are nothing but guests. Do not 
overlook the fact that you are the one in real control 
and you should be the owner of a blog that will have an 
important place in your social media marketing strategy 
and to which you can direct the posts you share. It might 
even be very beneficial to keep all of your social media 
marketing around your blog in many cases. In this way, 
you can create a community that will follow your brand, 
direct this community with the posts you share and 
create your brand ambassadors.  

Indulge your target group!

Give gifts to your target group and organize contests 
and campaigns in certain periods. Do not forget special 
dates! 

Advertise your brand 

Give special advertisements for your target group in 
right media. Advertisement is the most effective way to 
reach the consumers. 
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Sosyal medya pazarlama planınızı test edin, 
değerlendirin ve düzenleyin

Sosyal medya pazarlama stratejilerinizi geliştirmenin en 
iyi yöntemi sürekli ilgili hesapları test etmekten geçer. 
Hangi platformun daha başarılı sonuçlar verdiğini ve 
hangi içerik paylaşımının amaçlarınızı gerçekleştirdiğini 
görmek için çeşitli analiz araçlarınızı kullanabilirsiniz.

Ayrıca, takipçi ve müşterilerinize anket yolu ile sosyal 
medya pazarlama çalışmalarınız hakkında sorularda 
sorabilirsiniz. Aynı zamanda müşterilerinize yapmış 
oldukları satın almalarda sosyal medyanın etkisi de 
sorabilir ve bu sonuçları değerlendirebilirsiniz.

Sosyal medya platformları sürekli gelişiyor ve değişiyor. 
Hergün neredeyse yeni bir özellik ekleniyor. Dolayısı ile 
bu değişiklikleri de sosyal medya pazarlama planlarınıza 
eklemeniz gerekebilir ve hedeflerinizi de bu doğrultu da 
yeniden düzenleyebilirsiniz.

Krizlere hazırlıklı olun

Son olarak; hedef kitleyi doğru analiz ettik, rakipleri 
araştırdık, tüketici ile konuştuk, stratejimizi belirledik, 
ölçümledik ve optimize ettik. Her şey tamam ama bir şey 
eksik, o da kriz yönetimi. Sosyal Medya Pazarlamasında 
her an, her dakika kriz yönetimine hazırlıklı olmalısınız 
ve bir kriz planınız mutlaka olmalı. Sosyal medyada 
krizin nereden ne şekilde geleceği belli olmadığı için 
markanıza ait kriz yönetim senaryonuz mutlaka olmalı.

Ali BOZKURT

Test, evaluate and arrange your social media 
marketing plan 

The best method to develop your social media marketing 
strategy is to test the relevant accounts all the time. 
You can use various analysis tools in order to see which 
platform yields more successful results and which post 
realizes your goals.

You can also ask questions to your followers and 
customers about your social media marketing works 
through questionnaires. At the same time you can ask 
the effect of the social media on the purchases they 
made and evaluate these results.

Social media platform is changing and evolving 
constantly. A new property is added almost every day. 
Therefore, you might need to add these changes to your 
social media marketing plans and you can rearrange 
your objectives accordingly. 

Be prepared for crises 

Finally, we have analyzed the target group correctly, 
studied the competition, talked to the consumer and 
set, measure and optimized our strategy. Everything is 
finished but one thing: crisis management. You should 
be prepared for crisis management any time in social 
media marketing and you should definitely have a crisis 
plan. As it is not certain how and from where crisis will 
emerge in the social media, you should definitely have a 
crisis management scenario that belongs to your brand. 
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URS (United Registrar Of Systems ) Denetimleri

28 Şubat - 1 Mart Nisan 2017 tarihlerinde United Registrar 
Of Systems Belgelendirme firması tarafından,

TS ISO/TS 16949, Kalite Yönetim Sistemleri,
TS EN ISO 9001, Kalite Yönetim Sistemleri,

Yeniden Belgelendirme Denetimleri

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

1. Ara Gözetim Tetkikleri gerçekleşmiştir

İki gün boyunca süren denetlemede, United Registrar Of 
Systems Belgelendirme firmasından Sn. İrfan ŞATIR ve Sn. 
Emre ÖZAY gerçekleştirmiş olduğu tetkike firmamızdan 
Sn Emrah EKİNCİ, Sn Ahmet HIZLIOK, Sn Ozan BİNGÜL 
ve Sn Abdullah ESMEROĞLU eşlik etmiştir. Sırayla tüm 
bölümlerin incelendiği denetim, en son Yönetimin de 
katılımı ile kapanış toplantısında sonlanmıştır. 

Söz konusu Yönetim Sistemleri Belgelerini almaya ve 
var olanları da bir yıl daha sahip olmaya hak kazanmış 
olduğumuz denetimde emeği geçen tüm çalışanlarımıza 
teşekkürler ederiz…

Abdullah ESMEROĞLU

URS (United Registrar of Systems) Supervisions

URS (United Registrar of Systems) Supervisions The 
following were carried out on 28 February - 1 March 2017 
by United Registrar of Systems  Certification Company,
 
TS ISO/TS 16949, Quality Management Systems, TS EN 
ISO 9001, Quality Management Systems, 

Recertification Supervisions, 

ISO 14001 Environmental Management System, OHSAS 
18001 Occupational Health and Safety Management 
System 

First Interim Surveillance Audits were occured. 

During two-day supervisions, Mr. Irfan ŞATIR and Mr. 
Emre ÖZAY from the certification company, United 
Registrar of Systems, were accompanied by Ms. Jülide 
KAYMAK, Mr. Emrah EKİNCİ, Mr. Ahmet HIZLIOK, Mr. 
Ozan BİNGÜL and Mr. Abdullah ESMEROĞLU from our 
company. The supervision where all departments were 
viewed in order, was concluded in the closing meeting 
with the participation of the management. 

We thank all of our employees who exerted effort 
in the supervision whereby we were entitled to the 
Management System Certificates concerned and keep 
the present ones for one more year.
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NVH NEDİR?

Gürültü (Noise), Titreşim(Vibration) ve Sertlik (Harshness) 
kelimelerinin baş harfleriyle oluşturulan NVH, araçlardaki 
gürültü ve titreşim çalışmalarına verilen bir isimdir. Aynı 
zamanda Gürültü (Noise) ve Titreşim (Vibration) (N&V) 
olarak da isimlendirilir. Bazı kaynaklarda NVH’in karşılığı 
olarak “Titreşim ve Gürültü” ifadesi de kullanılmaktadır.

NVH, bizi rahatsız eden sesi (gürültüyü), hissettiğimiz 
titreşimi ve aracın kullanım sertliğini ifade eder. Bu 3 
konudan ikisi, gürültü ve titreşim, kolaylıkla ölçülebilirken 
sertlik göreceli bir kaliteyi ifade eder. Bu yüzden sertliğin 
ölçümünde insanların tepkilerine dayalı olarak yapılan 
çalışmalar dikkate alınır.

Gürültü ve titreşimi azaltmak popüler bir konudur. 
Otomotiv firmaları deneysel ve analitik çalışmalarla 
kabin içindeki sürücünün hissedeceği gürültü ve 
titreşimi azaltmaya çalışmaktadır. Konuyla ilgili deneysel 
çalışmalar ve analitik çalışmalar yapılmaktadır. Deneysel 
çalışmaların maliyeti yüksek olduğundan analitik 
çalışmaların arttırılması da önem arz etmektedir.

What is NVH ?

NHV, which refers to noise, vibration and harshness, is the 
name given to vibration and noise works in vehicles. It is 
also called N&V (noise and vibration). In some sources, 
NHV is defined as "vibration and noise". 

NVH means the noise that bothers us, the vibration we 
feel and usage harshness of the vehicle. While two of 
these three issues, noise and vibration can be measured 
easily, harshness refers to a relative quality. For this 
reason, studies that are conducted based on reactions 
of people are taken into account in measurement of 
harshness.

Decreasing of noise and vibration is a popular issue. 
Automotive companies try to decrease the noise and 
vibration felt by the driver inside the cabin through 
the experimental and analytical works they conduct. 
Experimental and analytical works are conducted on the 
issue. As the cost of experimental works is high, it is also 
of importance to increase analytical works. 
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Gürültünün ve Titreşimin Kaynakları

Gürültü ve titreşimin temel kaynağı olarak içten yanmalı 
motor, vites kutusu, lastikler, araç aerodinamiği sayılabilir.
İçten yanmalı motorun eksenden kaçık krank biyel 
mekanizması motorun çalışması esnasında titreşimler 
meydana getirir. Güç ve moment motordan vites 
kutusuna aktarılırken titreşim de aktarılır. Her ne kadar 
kavramada titreşim azaltılsa da tamamen sönümlemek 
mümkün olmamaktadır. Ayrıca kavramanın ve vites 
kutusunun da meydana getirdiği titreşimler vardır.

Lastikler de titreşim oluşturan diğer bir bileşendir. Klasik 
araçlardan spor araçlara doğru gidildikçe lastiklerin 
yanak yüksekliği azalmaktadır. Bu sebeple lastiklerin 
sönüm kabiliyeti azalmakta, süspansiyona daha fazla 
titreşim iletmektedirler.

Araç aerodinamiği ise gürültünün temel kaynağıdır. 
Havanın araç gövdesi etrafından akması esnasında 
meydana gelen hava hareketleri gürültüye sebep olur. 
Yüksek hızlarda gürültü seviyesi daha da artar.

Gürültü ve Titreşimi Azaltma Yöntemleri

Temelde 3 yöntem vardır:

1. Kaynağında Alınan Yöntemler: En zor olan 
yöntemdir ve gürültünün veya titreşimin kaynağında 
azaltılmasını ifade eder. Örneğin içten yanmalı motorun 
titreşim seviyesini azaltmak veya egzoza susturucu 
takarak egzozun gürültü seviyesini azaltmak kaynağında 
alınan önlemlerdendir.

2. Yolda Alınan Yöntemler:  Kaynağın gürültü veya 
titreşim seviyesini azaltamadığımız durumlarda 
başvurulan bir yöntemdir. Gürültünün veya titreşimin 
izole edilmesi anlamına gelir. Örneğin kabin içinde 
gürültü izole edici malzemeler kullanarak gürültünün 
sürücüye ulaşmasını engellemek yolda alınan bir 
yöntemdir.

3. Absorbe Etmek: Gürültü veya titreşimin kaynağında 
çözülememesi ve izole etmenin mümkün olmadığı 
durumlarda kullanılır. Örnek olarak lastiklerin titreşimi 
tam olarak sönümlemesini sağlayamadığımız için 
süspansiyon sistemi kullanmak ve titreşimin kabine 
iletilmesini engellemek titreşimi absorbe etme 
yöntemidir.
Koray ÇANAKKALE

Sources of Noise and Vibration
 
Main sources of vibration and noise can be listed as 
internal combustion engine, gear box, tires and vehicle 
aerodynamics. The cam crank shaft and connecting 
rod mechanism of the internal combustion engine 
create vibrations during operation of the engine. While 
power and moment are transmitted from the engine 
to the gearbox, so is the vibration. Although vibration 
is decreased in clutch, it is not possible to absorb it 
completely. Moreover, there are also vibrations caused 
by the clutch and gearbox. 

Tires are another component that causes vibrations. The 
sidewall height of tires goes down as we go from classic 
vehicles to sports vehicle. For this reason, absorption 
capacity of tires decreases and transmits more vibration 
to the suspension. 

Vehicle aerodynamics is the main source of noise. Air 
movements that happen during flow of air from around 
the vehicle body cause lead to noise. Noise levels rises 
more in high speeds. 

Methods to Mitigate Noise and Vibration 

There are principally 3 methods: 

1. Methods adopted at source:  These are the hardest 
methods and refer to decreasing of noise or vibration 
at source. For example, decreasing the vibration level 
of internal combustion engines or reducing noise level 
of the exhaust by mounting muffler are some of the 
measures taken at source. 

2. Methods adopted on the way:  These are the 
methods that are resorted to in cases where we cannot 
decrease noise or vibration level of the source. It means 
isolation of noise or vibration. For example, preventing 
the noise from attaining the driver by using isolating 
materials within the cabin is a method adopted on the 
way.

3. Absorption: It is used in cases where noise or 
vibration cannot be solved at source or it is not possible 
to isolate them. For example, using suspension system 
as we cannot enable tires to absorb vibration completely 
and preventing the vibration from being transferred to 
the cabin are methods to absorb vibration. 
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2017 YATIRIMLARIMIZ
2017 yılının ilk yarısında yatırımlarına devam eden 
Dönmez Debriyaj’ da; bir adet otomatik balans makinesi 
ve bir adet dik torna tezgahı, Talaşlı İmalat bölümüne 
dahil edilerek, üretim kalitemizi ve verimliliğimizi 
arttırma çalışmaları yönünde bir adım daha atılmıştır.

Özellikle araç içerisindeki konforun ön planda tutulduğu 
günümüz koşullarında, gerçekleştirilen otomatik 
balans makinesi yatırımı ile malzeme üzerindeki 
statik balanssızlığı minimum seviyelere düşürerek 
müşterilerimizin hak ettiği konforu sağlamış olmanın 
haklı gururunu yaşamaktayız. 

CE sertifikalı yeni makinemiz, operatör tarafından kolay 
programlanabilen siemens kontrol paneline sahip ve iş 
güvenliği gereksinimlerini üzerinde bulundurmaktadır.

2017 yılının ilk yarısında gerçekleştirmiş olduğumuz 
bir diğer yatırımımız olan Hyundai marka dik torna 
tezgâhımız sayesinde baskılarımızın alt parçası olan ayna 
ıskarta oranlarımızı ciddi oranla düşürmüş ve üretim 
verimliliğimizi arttırmış bulunmaktayız.

Her zaman yüksek kalitede üretim yapmayı hedefleyen 
Dönmez Debriyaj, dünyadaki üretim teknolojilerini 
takip ederek, makine parkurunu her daim güçlü tutmayı 
amaçlamaktadır.

Koray GEÇİCİ

2017 YATIRIMLARIMIZ
In Dönmez Debriyaj, which continues its investments in 
the first half of 2017, one automatic balancing machine 
and one vertical lathe have been integrated into the 
machining department and one more step was taken to 
increase our production quality and efficiency.

We are rightfully proud to have attained the comfort our 
customers deserve by minimizing the static imbalance 
on the material with the automatic balance machine 
investment made especially in today's conditions where 
comfort within the vehicle is kept at the forefront. 

Our new CE-certified machine has a Siemens control 
panel that can be programmed easily by the operator 
and bears occupational safety requirements. 

We have seriously decreased the discard rate of mirrors 
which are the subpart of our pressures and increased our 
efficiency through our Hyundai-branded vertical lathe, 
which is another investment of us that we did in the first 
half of 2017. 

Always aiming at high-quality production, Dönmez 
Debriyaj follows the production technologies in the 
world and intends to keep its machinery strong at all 
times. 
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KARİYER GÜNÜ

Dönmez Debriyaj firması olarak, yeni mezun gençlerimize 
firmamızda staj ve iş imkanı sağlamak adına 2 Mart 
tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından organize 
edilen Kariyer Günlerinde yerimizi aldık. Standımızı 
ziyaret eden, ilgi gösteren herkese teşekkür ederiz.

MİLLİ GÜÇ ÇALIŞTAYI

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Erciyes Teknopark, 
Teknopark İstanbul işbirliğiyle, Kayseri’ de 20-21 Nisan 
tarihleri arasında ‘Milli Güç Çalıştayı’ düzenlenmektedir. 
Dönmez Debriyaj olarak biz de bu organizasyonda 
katılımcı olarak yerimiz aldık.

Gizem YELEK ATMACAOĞLU

NATIONAL POWER WORKSHOP

"National Power Workshop" is organized on 20-21 April 
in Kayseri with the cooperation of Undersecretariat for 
Defense Industries, Erciyes Teknopark, and Teknopark 
İstanbul. We took our place in this organization as 
Dönmez Debriyaj.

CAREER DAY

As Dönmez Debriyaj company, we joined the Career 
Days, which were organized by İzmir Ekonomi University 
on 2nd March in order to provide new graduates with 
internship and employment opportunities in our 
company. We thank everyone who have visited our stall 
and shown interest.
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ACI KAYBIMIZ

Fabrikamızda yaklaşık bir yıldır Paketleme bölümünde 
çalışan değerli çalışma arkadaşımız Murat Çırak’ı 
talihsiz kaza sonucu 30 Mart tarihinde kaybettik. 
Arkadaşımıza Allahtan rahmet, kederli ailesine ve 
çalışma arkadaşlarına tekrar başsağlığı dileriz.

Talihsiz bir kazayla kaybettiğimiz arkadaşımız 
MURAT ÇIRAK’ı da tüm oyuncu arkadaşlarımız saygı 
duruşuyla andı.

Gizem YELEK ATMACAOĞLU

OUR SAD LOSS

We lost our esteemed coworker Murat Çırak, who 
had been working in the packaging department of 
our factory as a result of an unfortunate accident on 
30th March. We wish he rests in peace and extend our 
condolences to his grieving family and fellow workers.

All of our football players commemorated our 
friend, MURAT ÇIRAK, whom we lost as a result of an 
unfortunate accident, by a moment of silence.

Murat Çırak
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DÖNMEZ  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE METAL 
SEKTÖRÜNÜ BULUŞTURAN SAFE@WORK FUARINDA

Türkiye'de metal sektörünün en önemli fuarı olan Win 
Eurasia Metal Working Fuarı kapsamında düzenlenen 
metal sektörünün üreticilerini, çalışanlarını ve 
tüketicilerini İş Sağlığı ve Güvenliği Sektörünü  ile 
biraraya getiren safe@work seminerlerinin 09-12 Şubat 
2017 de organize edilen  3.süne Dönmez Debriyaj olarak 
katılım gösterdik.

İsg sektöründe başarılı uygulamaların tanıtıldığı 
ve ödüllendirildiği seminerde ‘Davranış Odaklı İsg 
Uygulamaları’ konulu sunumumuz oldukça beğeni 
topladı.

30 bine yakın ziyaretçi ve 480 katılımcısını safe@work 
iş sağlığı ve güvenliği özel bölümüyle buluşturarak 
önemli bir farkındalık oluşturduğu gibi fuar süresince 
gerçekleştirilen bu mesleki bilgilendirme seminerlerine 
sadece İstanbul’dan değil ve diğer şehirlerde yaşayan 
binlerce İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri hekimi ve diğer sağlık 
personeli katılmıştır.

Julide KAYMAK

DÖNMEZ IN  SAFE@WORK FAIR BRINGING 
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AND METAL 
SECTOR TOGETHER

As Dönmez Debriyaj, we joined the 3rd safe@work 
seminar which was organized on 09-12 February 2017 
within the scope of Win Eurasia Metal Working Fair, the 
most important fair of the metal sector in Turkey, and 
which brought producers, employees and consumers of 
the metal sector together with the occupational health 
and safety sector.

In the seminar concerned where good practices in the 
occupational health and safety sector were introduced 
and awarded our presentation entitled ‘Behavior-
Oriented Occupational Health and Safety Practices" 
received a lot of appreciation. 

This seminar brought nearly 30 thousand visitors and 
480 participants together with its occupational health 
and safety department, raising important awareness. 
Thousands of occupational safety experts, workplace 
doctors and other health personnel from not only 
İstanbul but also other cities participated in this 
occupational briefing seminar throughout the fair.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ / OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

DÖNMEZ  EGE ÜNİVERSİTESİNDE

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü yaygın hale 
getirilmesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin 
mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla, İSAG, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği ve EGE 
ÜNİVERSİTESİ işbirliğinde 21 Mart 2017 tarihinde 
İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri gerçekleştirilmiştir 
Yeşil Binalar ve İş Güvenliği hakkında sunumumuzu  
katılımcılar ile paylaştık.

Yapıların arazi seçim sürecinden başlayarak tamamlanana 
kadar yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirilen 
fakat bunun yanısıra su kalitesi, iç hava kalitesi gibi bir 
çok parametrenin insan sağlığı için en üst seviyede 
tutulması zorunlu olan her türlü bina bu kapsamda 
değerlendirilmekte ve farklı seviyede sertifikalar ile 
sertifikalandırılmaktadır. 

Yakın zamanda ister üretim ister konut amaçlı yapılacak 
binalarda zorunluluk haline gelecek bu sertifikalandırma 
ile tamamlanan her türlü bina içinde yaşayan, çalışan 
veya ziyaret amacıyla gelen tüm kişilerin sağlığını en üst 
düzeyde tutma amacı güdülmektedir.

Bu konuda fabrikamızda başlatılan yeni sürdürülebilir 
projelerin iş güvenliği ile ilişkisini bu sunum ile özellikle 
yakın geleceğimiz olan üniversite gençlerine aktararak 
konu hakkında bilgi sahibi olmaları için farkındalık 
yaratmaya çalıştık.

Julide KAYMAK

DÖNMEZ IN EGE UNIVERSITY 

Occupational Health and Safety Seminar was held on 
March 21, 2017 with cooperation of İSAG, Occupational 
Health and Safety Professionals Association and EGE 
University for the purpose of supporting professional 
developments of Occupational Health and Safety 
Professionals and spreading occupational health and 
safety culture in our country. We shared our presentation 
on Green Buildings and Occupational Safety with the 
participants. 

Any kind of building where many parameters such as 
water quality and air quality have to be kept at maximum 
for human health are evaluated within the framework 
of life cycle starting from land selection process until it 
has been completed and it is certified with certificates of 
different levels. 

It is aimed with this certification, which will be obligatory 
in buildings for both production and housing purposes, 
that health of all people who live, work in or visit any kind 
of building that are completed is kept at maximum level. 

The relation between new sustainable projects that are 
initiated in or factory in this regard and occupational 
safety was explained especially to university students, 
who are our near future and we tried to raise awareness 
so that they are informed about the issue.
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TEKNİK GEZİ / TECHNICAL TOUR

İŞBİR SENTETİK’TEN FİRMAMIZA KAİZEN 
BENCMARKING ZİYARETİ

İşbir Sentetik Dokuma Sanayii A.Ş. firması, İşbir Sentetik 
Üretim müdürü Mustafa Başar ve üretim personelinden 
oluşan 11 kişilik ekibi ile birlikte Kaizen benchmarking 
çalışması sebebiyle firmamızı ziyaret etti. Üretim 
müdürlüğümüz liderliğinde İSG uygulamalarımız, iyileştirme 
geliştirme faaliyetlerimiz ve Kaizen çalışmalarımız kendileri 
ile paylaşıldı. Ziyaretlerinden dolayı İşbir Sentetik firmasına 
teşekkür ederiz.

Yağmur BULUT

İŞBİR SENTETİK’S KAİZEN BENCHMARKING VISIT TO 
OUR COMPANY 

İşbir Sentetik Dokuma Sanayii A.Ş. visited our company 
due to Kaizen benchmarking work with its team of 11 
people that consisted of production manager of İşbir 
Sentetik, Mustafa Başar, and the production personnel. Our 
occupational health and safety practices, improvement and 
development activities and Kaizen works were shared with 
them in leadership of our production manager. We thank 
İşbir Sentetik for their visit.
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ST ROBOT YATIRIMLARI DERGİ RÖPORTAJI

Alternatif yayın grubu Robot Yatırımlar Dergisi, firmamız 
Dönmez Debriyaj’ın üretim bölümünde yaptığı başarılı 
faaliyetler sonrası röportaj için firmamızı ziyaret etti. Yapılan 
ziyarette Üretim müdürümüz Cumali Ertaş’ın firma ve üretim 
birimi ile ilgili genel bilgiler verdikten sonra mevcut ve 
planlanan robot yatırımları, üretim sürecindeki iyileştirme 
ve geliştirme faaliyetleri ve yalın üretim faaliyetlerinden 
bahsettiği röportaj ST Robot Yatırımları 2017 Şubat sayısında 
yerini aldı.

Yağmur BULUT

ST ROBOT YATIRIMLARI MAGAZINE INTERVIEW

Alternative publication group Robot Yatırımlar Magazine 
visited our company for an interview after the successful 
activities carried out by our company, Dönmez Debriyaj, in 
the production department. In the visit paid, the interview 
where our production manager Cumali Ertaş talked about 
the present and planned robot investments, improvement 
and development activities in the production process and 
simple production activities after giving general information 
about the company and production unit was covered in 
2017 February issue of ST Robot Yatırımları.

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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SOSYAL AKTİVİTELER / OUR SOCIAL ACTIVITIES

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı Kutlamamız
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün bizlere armağan ettiği ve bugün de tüm 
Dünya çocuklarının kutladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı'nı Dönmez Debriyaj ailesi olarak 
firmamızda tüm çalışanlarımız ve çocukları ile kutladık. 
Bu eğlenceli organizasyonumuza katılan herkese 
teşekkür ederiz.

Gizem YELEK ATMACAOĞLU

Our celebrations on 23 
April

We celebrated the 23rd April National Sovereignty and 
Children's Day, which was presented to us by the founder 
of the Turkish Republic, Veteran Mustafa Kemal Atatürk 
and celebrated by children all around the world, with all 
of our employees and their children as Dönmez Debriyaj 
family. We thank everyone for joining our entertaining 
organization.
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SOSYAL AKTİVİTELER / OUR SOCIAL ACTIVITIES
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SOSYAL AKTİVİTELER / OUR SOCIAL ACTIVITIES

BUSINESS CUP FOOTBALL LEAGUE

Dönmez Debriyaj joined the Business Cup football 
league tournament, which was organized by Fairplay 
company and held in spring term, for the second time. 
The fixture was established by the draw performed 
in Ege Palas on March 9th and our team continued its 
struggle to the end in the tournament that took 5 weeks 
on Alsancak Namık Kemal High School football pitch. We 
wholeheartedly thank all of our team players for their 
efforts and our employees who supported our football 
team throughout the league.

BUSINESS CUP FUTBOL LİGİ

Dönmez Debriyaj, Fairplay firması tarafından organize 
edilen, Bahar dönemi gerçekleşen Business Cup futbol 
ligi turnuvasına ikinci kez katıldı. 9 Mart tarihinde 
Ege Palas'ta gerçekleşen kura çekimi ile fikstür belli 
oldu ve Alsancak Namık Kemal Lisesi futbol sahasında 
toplam 5 hafta süren turnuvada takımımız mücadeleyi 
sonuna kadar sürdürdü. Lig boyunca futbol takımımızı 
destekleyen çalışanlarımıza ve gösterdikleri çabalarından 
ve başarılarından ötürü tüm takım oyuncularımıza 
gönülden teşekkür ederiz.

Gizem YELEK ATMACAOĞLU
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SOSYAL AKTİVİTELER / OUR SOCIAL ACTIVITIES

Dünya Kadınlar 
Günü
Dönmez Debriyaj insan hakları temelinde kadınların 
siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesini, ekonomik, 
siyasi ve sosyal başarılarının  her zaman hatırlanıp 
kutlanması gerektiğini düşünerek , düzenlediği kahvaltı 
organizasyonu ve hediyeler ile tüm kadın çalışanlarımızı 
8 Mart Dünya Kadınlar gününde mutlu etti.
Gizem YELEK ATMACAOĞLU

International 
Women's Day 
Dönmez Debriyaj made its female employees happy 
on March 8, the International Women's Day with the 
breakfast it organized and gifts it gave acting on the 
thought that political and social awareness of women 
should be improved and their economic, political and 
social achievements should be remembered on the 
basis of human rights.
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