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The Way Forward...
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Anonim

Değerli okuyucularımız,

Dönmez Ailesi olarak bir çok alanda ilerleme sağlayıp, 
yaptığımız yatırım ve iyileştirmelerle bu yıla da sektördeki 
öncülüğümüzle damgamızı vurduk. 

Günümüzün sürdürülebilir üretim yapabilme  gerçeğinden 
yola çıkılarak, şirket çıkarlarının toplumsal çıkarlar ile 
çatışmadığı , ekonomik ve kar odaklı bakış açısının yanında  
sosyal ve çevresel konuların da  sorumluluk haline geldiği 
bir dünya düzenine girmiş bulunuyoruz.

Geçtiğimiz dört ay içinde  katıldığımız fuarlar ve 
sosyal aktivitelerle, çalışanlarımız için planladığımız 
etkinlikler ve eğitimlerle, projelendireceğimiz çevreci 
yatırımlarımızla destekleyeceğimiz sürdürülebilirlik 
uygulamalarımız şirketimizi  ve  iş yapış şeklimizi köklü 
bir şekilde etkileyecektir.

2017’nin hepimize  sağlık mutluluk ve başarı getirmesi 
dileğiyle…

Saygılarımla
Julide KAYMAK 
İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE UZMANI

Our esteemed readers, 

As Dönmez Family, we have made progress in many fields 
and left our mark on this year with the investments and 
improvements we achieved as well as our pioneership in 
the sector.  

Departing from today’s required capability to achieve 
sustainable production, we have found ourselves in a 
world order where economic and profit-based perspective 
prevails and social and environmental issues have become 
a responsibility. 

Our sustainability applications, which we have supported 
with the fairs and social activities we joined, events and 
trainings we have planned for our employees and the 
environmentalist investments we will plan are going to 
affect our company and our way of operation profoundly. 

Hoping that 2017 will bring health, happiness and success 
to all of us…

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,

Başta bulunduğumuz zorlu coğrafya olmak üzere, tüm 
dünyada çok hızlı değişen dengelerle birlikte sıkıntılı ve 
öngörülemeyen derecede şiddetli gelişmelerle dolu bir 
yılı geride bırakmış bulunuyoruz.

Süregelen savaşlar azalmazken, küresel terör tüm 
ülkeleri olduğu gibi ülkemizi tehdit etmeye devam 
etmektedir. Dünyanın uzun süredir karşılaşmadığı 
ölçüde göç hareketleri ve potansiyeli hepimizin 
yaşam koşullarını ve ticareti etkilemeye devam edecek 
görünmektedir.

Öte yandan kur savaşları, güçlü merkez bankalarının 
dahi tam olarak etkin olamadığı ve ülkeler arası ticareti, 
büyümeyi, sanayi yatırımlarını ve refah seviyelerini 
büyük ölçüde etkilemektedir.

Tüm bu kaygan siyasi ve ekonomik süreçte, şirketimiz 
yatırımlarıyla birlikte büyümeye ve siz değerli 
paydaşlarına kazandırmaya devam etmektedir.

Ana sanayi çalışmalarımızda son hamlemiz Ford Otosan 
İnönü fabrikasıyla çalışmaya başlamamız olmuştur. Bu 
başarıyı, yıllardır şirketimizin gelişmesinde emeği olan, 
başta Yönetim Kurulu Başkanımız Hasan Dönmez olmak 
üzere, tüm çalışanlarımıza hediye ediyorum. Uzun 
yıllardır başarıyla devam etmekte olan, müşterilerimizin 
beklenti ve isteklerini zamanında öğrenip karşılamaya 
dönük saha çalışmalarımızla birlikte, ilk yılını dolduran 
Ar-Ge Merkezimizin etkin ve hızlı aksiyonları, artarak 
devam edecek olan bu başarıları getirmiştir.

2017 yılının her geçen yıl olduğu gibi daha zor geçeceği 
tahminlerine karşın, şirketimizin ve ülkemizin geleceğine 
olan inancımızla, bilinçli bir şekilde çalışmaya devam 
ederek, büyümeye, gelişmeye, ilerlemeye devam 
edeceğiz.

Daima ileriye olan yolculuğumuzda hep birlikte olmak 
dileğimle, 

Saygılarımla,

Ahmet COŞKUN
GENEL MÜDÜR 

Esteemed friends of Dönmez,

We have left behind a tough year full of unpredictably 
violent developments due to very rapidly changing 
balances throughout the whole world, notably in the 
challenging geography we are in.

While the ongoing wars rage on full speed, global 
terror continues to threaten our country as it does all 
the countries. It seems that immigration potential and 
movements happening at a scale which the world had not 
experienced for a long time will continue to affect living 
conditions and trade of all of us.   

On the other side, exchange rate battles, where influential 
central banks are not fully able to interfere, have huge 
impacts on international trade, growth, industrial 
investments and welfare levels.

During this entire fragile political and economic period, 
our company continues to grow with its investments and 
earn you, its valuable stakeholders. 

As the most recent move in the field of main industry, 
we have begun to work with Ford Otosan İnönü factory. 
I dedicate this success to all of our employees and 
particularly the Chairman of our Executive Board, Hasan 
Dönmez, who has contributed a lot to development of 
our company. Effective and fast actions of our R&D Centre, 
which completed its first year, as well as our field works, 
which have been continued successfully for long years 
and aim to find out on time and satisfy the expectations 
and desires of our customers, brought about these 
achievements to increasingly continue. 

Although 2017 is predicted to be a more challenging year 
as all the previous ones, we are going to continue to grow, 
develop and progress by exerting effort consciously and 
with our faith in the future of our company and country. 

Wishing to be together in our journey ahead, 

Best Regards,

Ahmet COŞKUN
GENERAL MANAGER
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ŞEHİR TANITIMI - CITY INTRODUCTION OF KONYA

KONYA

Konya ili, Türkiye'deki en eski yerleşim birimlerinden 
biridir. Türkiye’nin yüzölçümü bakımından en büyük ili ve 
en kalabalık yedinci şehridir. 31 ilçeden oluşan Konya’ da 
TÜİK’ in 2015 verilerine göre 2.130.544 kişi yaşamaktadır. 
1830’ da kurulan Konya belediyesi, 1987’de çıkarılan 3399 
sayılı yasa gereğince ‘büyükşehir’ statüsüne kavuşmuş 
olup 1989’dan beri belediye hizmetleri bu statüye göre 
yürütülmektedir. 2014’te 6360 sayılı kanun ile büyükşehir 
belediyesinin sınırları il mülki sınırları olmuştur.

Ekonomik açıdan Türkiye’nin gelişmiş kentlerinden biri 
olan Konya doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. 
Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan Çatalhöyük, 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ ne alınmıştır. Şehir, Anadolu 
Selçuklularının ve  Karamanoğulları’nın başkentliğini 
yapmıştır. Büyük Mutasavvıf Hz. Mevlana’nın türbesi 
Konya’dadır. Türkiye’nin en önemli sanayi kentlerindendir. 

Konya; Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Mersin gibi 
birden fazla üniversiteye sahip olan illerdendir. Konya'da 2 
adet devlet üniversitesi ve 3 adet vakıf üniversitesi bulunur. 
Bu üniversitelerden Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi yeni 
açılacak olup, eğitim binası dünya mimari yarışmasında 
sıralamaya girmiştir.

Konya, 38.257 kilometrekareyle Türkiye’nin yüzölçümü 
bakımından en büyük ilidir. Konya'nın bu yüzölçümüne 
göller dâhil değildir. Şehir eski bir göl yatağında 
kurulmuştur. Konya ili; Anadolu Yarımadası'nın ortasında 
bulunan İç Anadolu Bölgesi'nin güneyinde, şehrin kendi 
adıyla anılan Konya bölümünde yer almaktadır. 

KONYA

The city of Konya is one of the oldest settlement areas in 
Turkey. It is the largest city in terms of surface area and 
the seventh most populated city in the country. According 
to 2015 data of the Turkish Statistical Institute, 2.130.544 
people live in Konya, which comprises 31 districts. Having 
been established in 1830, Konya Municipality gained 
"metropolitan" status in line with law no. 3399, which was 
enacted in 1987, and it has been rendering its services in 
accordance with this status since 1989. In 2014, boundaries 
of the metropolitan municipality became the provincial 
administrative boundaries with law no. 6360.

Being one of the most developed cities of Turkey, Konya 
also has importance with its natural and historical richness. 
Çatalhöyük, which is one of the oldest settlements in the 
world, has been included in the World Heritage List of 
UNESCO. The city was once the capital of Anatolian Seljuks 
and Karamanoğulları. Mausoleum of the Great Sufi, His 
Holiness Mevlana is located in Konya. It is one of the most 
important industrial cities in Turkey. 

Konya is one of the cities that has more than one university 
like Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir and Mersin. There are 
2 state universities and 3 private universities in the city. 
Among these, Konya Food and Agriculture University 
is yet to open, its education building was ranked in the 
world architectural contest. 

Konya is the largest city of Turkey in terms of surface area 
with 38.257 kilometer squares. Lakes are not included 
in this figure. The city is established on an old lake bed. 
The city of Konya is located in Konya region in the south 
of Central Anatolia Region, which is in the middle of 
Anatolian Peninsula.
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ŞEHİR TANITIMI - CITY INTRODUCTION OF KONYA

Konya'da karasal iklim hüküm sürer. Yazları kuru ve sıcak, 
kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Anadolu’nun orta kesiminde 
yer alan Konya toprakları bir plato görünümündedir. 
Bu platonun kuzey kısmında yer alan ve doğu-batı 
doğrultusunda uzanan Bozdağların üzerindeki tepeler 
farklı yükseklikte olup, bunların en yükseği Karadağ Tepe 
(1.919 m.)’dir. 

Konya’da ekonomik hayatın temelini tarımsal faaliyetler 
oluşturmaktadır. Fakat son yıllarda sanayi alanında da 
büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Bu durum, Konya’nın 
Türkiye’de tahıl ambarı olma görünümünü değiştirerek 
bir sanayi merkezi olma görünümü kazanmasına yol 
açmıştır. Konya’da sanayi faaliyetleri istikrarlı bir gelişme 
göstermektedir. İlki 1976 yılında faaliyete giren Konya 
1.Organize Sanayi Bölgesi 115 hektar alan üzerinde 
150 işyeri kapasitesi ile kurulmuştur. Zaman içerisinde 
Konya’da, organize sanayi bölgelerinin sayısı 9’a 
yükselirken, organize sanayi bölgelerinin kapladığı toplam 
alan 2.686 hektara yükselmiştir.

Konya sanayisi günümüzde birçok sektörde üretim 
yaparak tarihsel olarak kullanılan tahıl ambarı kimliğinin 
yanına sanayi şehri kimliğini de eklemiştir.

Konya’nın bir özelliği de; sanayisinin belli tür ürünlere 
dayalı olmayıp oldukça geniş bir sektörel alanda üretim 
yapmasıdır. Diğer bir ifade ile makine sanayisinden 
kimyaya, tekstilden otomotiv yedek parçaya, elektrik-
elektronikten gıdaya, ambalajdan kağıt sanayine kadar 
oldukça değişik üretim alanlarında faaliyet göstermektedir. 
Konya, 130 ülkeye ihracat yapmaktadır.

Continental climate prevails in Konya. Summers are hot 
and dry while winters are cold and rainy. Konya territory, 
which is situated in the middle section of Anatolia, has an 
appearance of a plateau. The hills on the Boz Mountains, 
which are situated in the northern part of this plateau 
and lie in east-west direction, are of various heights and 
highest of them is the Karadağ Hill (1.919 m.).

Agricultural activities constitute the basis of the economic 
life in Konya. However, big progresses have been made 
in recent years in industrial sector. This caused Konya 
to lose its image as a granary and earn the image of an 
industrial centre. Industrial activities in Konya exhibit 
stable improvement. Konya 1st Organized Industrial Zone, 
which started operating in 1976, was founded on a land of 
115 hectares with a capacity of 150 work places. While the 
number of organized industrial zones in Konya rose to 9 
over time, the total area covered by them went up to 2.686 
hectares. 

By performing production in many sectors today, Konya 
industry added the notion of industrial city to its historical 
identity as a granary.

Another property of Konya is that its industry is not based 
on certain products but it does production in quite a wide 
range of sectors. In other words, it operates in various 
production fields from machine industry to chemistry, 
textile to automotive spare parts, electrics and electronics 
to food and from packaging to paper industry. The city 
exports to 130 countries.
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ŞEHİR TANITIMI - CITY INTRODUCTION OF KONYA

Konya ili sınırları içerisinde Türkiye'nin en büyük alüminyum 
(boksit) ve magnezit yataklarının yanı sıra, kömür, kil, 
çimento hammaddeleri, kurşun-çinko, barit madenleri ile 
önemli oranda yer altı suyu rezervleri bulunmaktadır.

Konya ili, toplam tarımsal alanı en büyük il konumundadır. 
Konya ili, bitkisel üretimde buğday, çavdar, arpa, kuru 
baklagiller, şekerpancarı ve üzümde ilk sıralarda yer 
almaktadır. Kırmızı et, yumurta ve koyun sütü gibi 
hayvansal ürünler üretiminde de başta gelen illerden 
biridir.

Konya ili çok çeşitli uygarlıklara sahne olmuş, MÖ 7000 
yılına kadar giden bir tarihin izlerini taşımaktadır. Ören 
yerleri, tarihi ve doğal sit alanları, mağaraları ve sivil 
mimari örnekleriyle zengin bir tarihi mirasa sahiptir. Aynı 
zamanda Selçuklu Devleti’ne de başkentlik yapan il, Hz. 
Mevlana ve Nasrettin Hoca gibi dünya çapında tanınan 
şahsiyetlerle önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. İl 
merkezinde 7 (Mevlana, Karatay Çini Eserleri, İnce Minare, 
Sırçalı Medrese, Atatürk, Etnografya ve Arkeoloji Müzeleri) 
, ilçelerde 4 (Çatalhöyük Ören yeri Müzesi, Ereğli Müzesi, 
Akşehir Batı Cephesi Karargâhı Müzesi ve Akşehir Arkeoloji 
Müzesi) olmak üzere toplam 11 müze bulunmaktadır. 
Ayrıca, milli kültürümüzün korunduğu Bölge Yazma Eserler 
Kütüphanesi ve Yusuf Ağa Yazma Eserler Kütüphanesi 
bulunmaktadır.

Within the boundaries of Konya are Turkey's biggest 
aluminum (bauxite) and magnesite deposits as well as the 
mines coal, clay, cement raw materials, lead-zinc, barite 
and significant amount of underground water reserves. 

The city of Konya has the largest agricultural land in total 
among the other cities. It ranks first in plant production, 
wheat, rye, barley, legume, sugar beet and grapes. It is one 
of the prominent cities when it comes to production of 
animal products such as red meat, egg and sheep milk. 

The city bears traces of a history that dates back to 7000 BC 
and that has staged many kinds of civilizations. It has a rich 
historical heritage with its archeological sites, historical 
and natural protected areas, caves and civil architectural 
examples. Having also been the capital of the Seljuk Empire 
in the past, bears an important tourism potential with the 
world-wide known figures such as His Holiness Mevlana 
and Nasreddin Hodja. There are 11 museums in the city, 
4 of which are in districts (Çatalhöyük Archeological 
Site Museum, Ereğli Museum, Akşehir Western Front 
Headquarters Museum and Akşehir Archeology Museum) 
and 7 of which are in the city centre (Mevlana, Karatay 
Tile Works, Ince Minaret, Sırçalı Madrasah, Atatürk, 
Ethnography and Archeology Museums). There are also 
the Regional Library of Manuscripts and Yusuf Ağa Library 
of Manuscripts, where our national culture is preserved.
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Türkiye’nin hemen her şehrinde olduğu gibi Konya ilinin 
de kendine has yöresel lezzetleri bulunmaktadır. Sebze 
yemeğinden et yemeğine, salata çeşitlerinden tatlılarına 
kadar Konya, kendini diğer şehirlerden ayırmaktadır. İç 
Anadolu Bölgesinde bulunan Konya ili, bulunduğu coğrafi 
şartlar itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. 
Konya iline özgü birçok meşhur yemek, içecek, hamur 
işi ve tatlılar vardır. Ama Konya denince akla ilk gelen 
yöresel lezzetler etli ekmek, sac böreği, Mevlana böreği, 
dilberdudağı tatlısı, höşmerim tatlısı, vb.) bunlar Konya 
mutfağının en bilinen yöresel lezzetlerindendir.
 

Etli Ekmek

As it is the case in almost all cities of Turkey, Konya has 
its original regional delicacies. Konya stands out among 
the other cities with its cuisine from vegetable dishes to 
meat dishes and salad varieties to desserts. Located in the 
Central Anatolian Region, Konya has a rich cuisine culture 
due to its geographical properties. There are many well-
known dishes, drinks, pastry and desserts that are peculiar 
to the city. However, the first ones that come to mind are 
etli ekmek, saç savoury pastry, Mevlana Savoury Pastry, 
dilberdudağı dessert, höşmerim dessert etc. These are the 
most well-konwn regional delicacies of Konya cuisine.

Etli Ekmek (Flatbread with Meat)
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Mevlana Müzesi / Türbesi

Konya’da görülmesi gereken yer denilince, ilk akla gelen 
yer Mevlana Türbesi’dir. Müze, eskiden Mevlana’nın 
dergâhı olan yapı kompleksinde, 1926 yılından beri 
faaliyet göstermektedir. ‘Mevlana Türbesi’ olarak da anılır. 
(Yeşil Kubbe) denilen Mevlana'nın türbesi dört fil ayağı 
(kalın sütun) üzerine yapılmıştır.

Sille Köy

Konya’da görülmesi gereken yer denilince, ilk akla gelen 
yer Mevlana Türbesi’dir. Müze, eskiden Mevlana’nın 
dergâhı olan yapı kompleksinde, 1926 yılından beri 
faaliyet göstermektedir. ‘Mevlana Türbesi’ olarak da anılır. 
(Yeşil Kubbe) denilen Mevlana'nın türbesi dört fil ayağı 
(kalın sütun) üzerine yapılmıştır.

Selimiye Camii

Selimiye Camii, Konya’da gezilecek yerler arasındadır. 
Mimar Sinan’ın eseri olduğu düşünülen caminin Şehzade 
Selim tarafından yaptırıldığı bilinir. Konya’nın en özel 
tarihi eserlerinden birisi olan Camii bu güne dek çok iyi bir 
şekilde korunarak gelmiş olması ile de ünlüdür.

Mevlana Museum / Mausoleum

Mevlana Mausoleum is the first thing that comes to mind 
when one thinks about the must-sees in the city. The 
museum has been in operation in the structural complex 
that used to be Mevlana's dervish lodge since 1926. It 
is called ‘Mevlana Mausoleum". The structure, which is 
also referred to as the Green Mausoleum is built on four 
elephant feet (thick column).

Sille Village

Sille village is a place whose value has been recognized 
newly. History of the village, which started to be renovated 
in recent years, dates back to older times than the Great 
Seljuk Empire. The village also has a church that can be 
traced back 1500 years. Right across this church stands 
Turkey's first time museum.

Selimiye Mosque

Selimiye Mosque is one of the places to visit in Konya. It 
is known that this mosque, which is considered to be a 
work of Sinan the Architect, was instructed to be built by 
Sultan's son Selim. Being one of the most special historical 
works of Konya, it is famous for having been protected 
very well to date.
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ŞEHİR TANITIMI - CITY INTRODUCTION OF KONYA

Kilistra Antik Kenti

Konya’da Hatun saray Gökyurt Köyü’nün sınırları içerisinde 
yer alan antik kentin geçmişinin M.Ö. 1.yy’a kadar 
dayandığı tespit edilmiştir. Kapadokya benzeri bir yaşam 
alanının ortaya çıkarıldığı Kilistra’da halen çalışmalar da 
devam etmektedir ve Dünya’nın sayılı değerlerinden birisi 
olmasına rağmen yeteri kadar ilgi görmemiştir. 

Yer Köprü Mağarası

5000 metre uzunluğundaki mağara, Göksu nehrinin akış 
yolu üzerindedir ve şelaleleri ile inanılmaz bir görsel şölen 
sunar. 

Çatalhöyük

Konya’nın Çumra ilçesinde yer alan antik kent Dünya’daki 
bilinen ilk yerleşim yeri olarak kabul görmüş durumda. 
Son yıllarda ancak hak ettiği değeri görmeye başlayabilen 
şehrin üzeri kapatılmış durumda ve ayrıca buradan çıkan 
eserlerin sergilendiği bir alanda mevcut.

Ancient city of Kilistra 

It was found that the ancient city, which is located within 
the boundaries of Hatun Saray Gökyurt Village in Konya, 
dates back to 1st century BC. Works still continue in 
Kilistra, where a living space similar to Cappadocia has 
been revealed, and it has not received sufficient attention 
despite being one of the limited assets of the world.

Yer Köprü Cave

This 5000-metre-long cave is on the flow path of the 
Göksu River and presents an unbelievable visual feast with 
its falls

Çatalhöyük

Located in Çumra district of Konya, this ancient city is 
recognized as the first known settlement in the world. The 
city, which has begun to receive the attention it deserves 
only recently, is covered and there is an area where works 
extracted from this region are exhibited.

Ersin KABAN
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KONYA MÜŞTERİLERİMİZ / OUR CUSTOMERS IN KONYA

MEHMET ARSLAN OTOMOTİV BAYİMİZ MEHMET ARSLAN OTOMOTİV BAYİMİZ EKİP ACAR FORD ÖZEL SERVİSİ 

ACAR AĞIR VASITA MOTORLU ARAÇLAR 
BAKIM SERVİSİ APALI HASAN USTA  ASKER ALİ VE OĞULLARI 

BAYRAKTAR SCANIA ÖZEL SERVİSİ BİÇEN AĞIR VASITA ÖZEL SERVİSİ BİLEN AĞIR VASITA MAN- MERCEDES 
ÖZEL SERVİSİ 

BMC KAMYON TİCARET 
YEDEK PARÇA SERVİSİ BÜYÜK FORD CARGO BMC ÖZEL SERVİSİ CANDAN MAN MERCEDES ÖZEL SERVİSİ

CARGO DİZEL İBRAHİM USTA CENGİZ AĞIR VASITA CENGİZ USTA CİHAN MAN MERCEDES ÖZEL SERVİSİ
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KONYA MÜŞTERİLERİMİZ / OUR CUSTOMERS IN KONYA

ÇAĞLAR FORD CARGO ÖZEL SERVİSİ 
HÜSEYİN USTA

ÇALIKMAN AĞIR VASITA MOTORLU 
ARAÇLAR ÖZEL SERVİSi ÇALIŞKAN TİCARET

ÇAPANOĞLU MAN  MERCEDES 
ÖZEL SERVİSİ

ÇELİKKAN MAN MERCEDES 
ÖZEL SERVİSİ

ÇIRAY AĞIR VASITA VOLVO SCANIA DAF 
RENAULT  YEDEK PARÇA

ÇOBANLAR BMC TAMİR SERVİSİ DEDELER MAN MERCEDES SCANIA DAF 
ÖZEL SERVİSİ

FARUK USTA AĞIR VASITA 
TAMİR VE BAKIM SERVİSİ

DOLMACI OTOMOTİV AHMET DOLMACI GENCELLER BMC ÖZEL SERVİS 
YEDEK PARÇA

GENCELLER MAN MERCEDES 
ÖZEL SERVİSİ

GEREDELİ & KARA AĞIR VASITA SERVİSİ GÜNDOĞDU AĞIR VASITA 
MAN MERCEDES SERVİSİ GÜNEŞLER MERCEDES ÖZEL SERVİSİ
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KONYA MÜŞTERİLERİMİZ / OUR CUSTOMERS IN KONYA

GÜNGÖRLER  BMC HİNO ÖZEL SERVİS 
HAKAN OTO BMC YETKİLİ SERVİS VE 

YEDEK PARÇA GÜNEY TİCARET YEDEK PARÇA 

HALİL USTA TAMİR SERVİSİ HAS GRUP OTOMOTİV  TEMSA ÖZEL SERVİSİ İÇ ANADOLU FORD CARGO VE BMC 
ÖZEL SERVİSİ

İNANÇ MAN MERCEDES 
YEDEK PARÇA ÖNDER İNANÇ 

İSLAMBAYLAR  MAN MERCEDES 
ÖZEL SERVİSİ 

KARADAYI ÖZEL BMC  SERVİSİ 

KARDEŞLER  BMC MAN MERCEDES SERVİSİ  KETENEROĞLU ŞANZIMAN DEFRANSİYEL  KISMET FORD - CARGO  ÖZEL SERVİS  

KOCABIYIKLAR OTO YEDEK PARÇA  KONANKA SCANIA ÖZEL SERVİS VE 
YEDEK PARÇA  

KONYA BMC 
ÖZEL SERVİSİ  
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KONYA MÜŞTERİLERİMİZ / OUR CUSTOMERS IN KONYA

KOZLULAR ÖZEL FORD SERVİSİ LİDER FORD CARGO BMC ÖZEL SERVİSİ MAN MERCEDES ÖZEL SERVİSİ 
MUZAFFER USTA 

MERKAS MERCEDES OTOBÜS YEDEK PARÇA MER MAN OTOMOTİV MAN MERCEDES 
YEDEK PARÇA 

METİN İLE BEKİR USTA MAN MERCEDES 
TAMİR SERVİSİ YEDEK PARÇA 

MEYDANLAR SCANIA DAF VOLVO 
ÖZEL SERVİSİ 

MUHSİN USTA MAN MERCEDES 
ÖZEL SERVİSİ OKUMUŞ MAN MERCEDES ÖZEL SERVİSİ 

ÖZADA BMC HİNO ÖZEL SERVİSİ ÖZ-EL  BMC MERCEDES FORD  
ÖZEL SERVİSİ BİLAL USTA

ÖZKAN OTOMOTİV YEDEK PARÇA VE 
ÖZEL SERVİSİ

ÖZKANLAR ÖZEL MERCEDES SERVİSİ ÖZKANLAR OTO BMC YEDEK PARÇA ÖZKAPTAN IVECO RENAULT YEDEK PARÇA
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KONYA MÜŞTERİLERİMİZ / OUR CUSTOMERS IN KONYA

ÖZMAN MAN MERCEDES ÖZEL SERVİSİ ÖZTAŞPINAR AĞIR VASITA ÖZEL SERVİSİ ÖZTÜRKLER ISUZU IVECO OTOKAR 
MITSUBISHI SERVİS VE YEDEK PARÇA 

SAĞLAM MAN MERCEDES  YEDEK PARÇA SALKIMLAR AĞIR VASITA SERVİSİ SELKON MERCEDES MAN OTOBÜS  
ÖZEL SERVİSİ 

STARMAN MERCEDES YEDEK PARÇA SÜLÜKLÜ MAN MERCEDES ÖZEL SERVİSİ 
RAMAZAN USTA ŞAHİN MAN MERCEDES ÖZEL SERVİSİ 

ŞİMŞEK OTO BAKIM TAMİR SERVİSİ TAMİRCİ ARİF USTA OTOBÜS TAMİR SERVİSİ
TAŞPINARLILAR MAN MERCEDES 

ÖZEL SERVİSİ

TEKCAN MAN MERCEDES ÖZEL SERVİSİ TOPRAK TİCARET YEDEK PARÇA TUNCA OTOMOTİV  FORD CARGO 
YEDEK PARÇA
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KONYA MÜŞTERİLERİMİZ / OUR CUSTOMERS IN KONYA

UZEL OTOMOTİV YEDEK PARÇA SATIŞ ÜNAL MAN MERCEDES ÖZEL SERVİS ÜNLÜ MAN MERCEDES ÖZEL SERVİSİ

VARAN AĞIR VASITA BAKIM SERVİSİ
VOL-TIR KARAALİ AHMET USTA VOLVO 
SCANIA DAF MERCEDES ÖZEL SERVİSİ YALÇIN AĞIR VASITA

YARMALI ALİ USTA BMC FORD CARGO 
ÖZEL SERVİSİ YAŞARLAR MAN MERCEDES ÖZEL SERVİSİ YENER OTOMOTİV  OTOBÜS YEDEK PARÇASI

YİĞİT MAN MERCEDES ÖZEL SERVİSİ

ZİRVE MAN ÖZEL SERVİSİ

YILMAZ OTOMOTİV YEDEK PARÇA 
AHMET YILMAZ

ZAFER OTOMOTİV BMC  FORD YEDEK 
PARÇA SATIŞ

Seyit KATMERCİ



16

FUAR / FAIR

Otomotiv endüstrisinin en büyük fuarı olan Automechanika 
Frankfurt 13.09 -17.09 tarihleri arasında Frankurt, Messe 
Fuar Merkezi’nde düzenlendi. Firmamız Dönmez debriyaj 
da dünyanın dörtbir yanından gelen saygın katılımcılar 
ile beraber fuardaki yerini aldı. 5 gün boyunca, otomotiv 
endüstrisinin liderleri ortak fayda ve gelişim için aynı çatı 
altında biraraya geldi. 592,127 m2 alanda, 4820 rekor 
katılımcının katıldığı fuarda 170 farklı ülkeden 136000 
ziyaretçi 5 gün boyunca, Parça ve Bileşenler, Elektronik 
Donanım ve Sistemler, Aksesuar ve Tuning, Onarım ve 
Bakım, Bilgi Teknolojileri ve Yönetim, Servis İstasyonu 
ve Oto Yıkama, Yağ, Lastik, Akü, Truck Competence ürün 
gruplarındaki yenilikliklerini ziyaret etme fırsatı yakaladı. 
Automekanika 2016 Frankfurt, yeni ithalat, ihracat 
fırsatları ve iş geliştirme açısından önemli bir uluslararası 
buşulmaya evsahipliği etti. 

Fuar sırasında standımızı birçok farklı ülkeden ziyaretçi 
ve müşterilerimiz ziyaret ederek ürünlerimiz hakkında 
bilgi aldı. Firmamızı standımızda temsil eden konusunda 
uzman ekibimiz Türk misafirperverliği ve içtenlikle gelen 
ziyaretçileri standımızda ağırlayarak yeni iş bağlantılarının 
kurulmasına aracılık ettiler. 

Yurt dışı satış müdürümüz Buğra Tüzomay, Ortadoğu 
ve Rusyadan katılımın vize konusundaki problemlerden 
dolayı istenen seviyelere ulaşmadığı fuarda Dönmez 
debriyaj olarak uluslararası prestiji üst düzeyde olan 
Automechanika 2016 ya katılarak müşterilerimizle ve 
ziyaretçilerimizle birkez daha uluslararası böyle bir 
platformda bir araya gelmenin firmamız açısından önemli 
olduğunu belirtti.

Automechanika Frankfurt, which is the biggest fair 
in automotive industry, was organized in the Messe 
Fair Centre in Frankfurt between 13.09 and 17.09. Our 
company, Dönmez Debriyaj also took its place in the fair 
along with the respectable participants coming from all 
over the world. Leaders of automotive industry gathered 
under a single roof for mutual benefit and development 
for 5 days. In the fair, which broke the record with 4820 
participants, 136000 visitors from 170 countries has 
the opportunity to see the innovations made in Parts 
and Components, Electronic Equipment and Systems, 
Accessories and Tuning, Repair and Maintenance, 
Information Technologies and Management, Service 
Station and Car Wash, Oil, Rubber, Battery and Truck 
Competence product groups on a land of 592, 127 m2 for 
5 days. Automekanika 2016 Frankfurt hosted an important 
international gathering in terms of new import, export 
opportunities and business development. 

During the course of the fair, visitors from a great number of 
countries as well as our customers visited us and acquired 
information about our products. Our expert team, who 
represented our company at our stand welcomed the 
visitors with Turkish hospitality and sincerity, mediating in 
establishment of new business contacts.

In the fair, where desired level of participation from the 
Middle East and Russia could not be achieved because of 
visa problems, our overseas sales manager, Buğra Tüzomay 
stated that it was important for Dönmez Debriyaj to take 
part in Automechanica 2016, which bore high international 
prestige, and get together once again with our customers 
and visitors on an international platform such as that. 

Okan İNÖN

FUAR FAIR
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FUAR / FAIR
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DÖNMEZ HANNOVER’DA / DONMEZ IN HANNOVER

Dünyanın en büyük ticari araç ve yan sanayi fuarı olan 
IAA, 22-29 Eylül tarihleri arasında, Hannover’da 66. defa 
düzenlendi. Bu önemli fuarda biz de ticari araç üreticileri 
ve gelişen yan sanayi uygulamalarını yerinde inceleme 
fırsatı bulduk. Ana sanayi konumunda olan Türk firmaları 
ile yerli araçlar ile ilgili görüşmeler yaptık.

Being the world's biggest commercial vehicle and sub-
industry fair, IAA was organized for the 66th time in 
Hannover on 22-29 September. In this important fair, 
we also had the opportunity to study the commercial 
vehicle producers and developing sub-industry practices. 
We talked with the Turkish companies falling into main 
industry class with regard to domestic vehicles.

Gizem Yelek ATMACAOĞLU
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SEMİNER / WORKSHOP

Torna ile Şekillenen 
Hayatlar Semineri

Tezmaksan Akademi kapsamında Torna İle Şekillenen 
Hayatlar Semineri 2 Aralık 2016 tarihinde Pamukkale 
Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi Konferans Salonunda 
gerçekleşmiştir. Makine Tasarım Topluluğu tarafından 
konuşmacı olarak davet edilen  Yönetim Kurulu Başkanımız 
Hasan Dönmez, iş hayatına atılacak gençlerimize mesleki 
bilgi ve deneyimleri ile ilgili sunum yapmıştır. 

The Seminar on Lives 
Shaped by Lathe

This seminar was held in the Technology Faculty Conference 
Hall of Pamukkale University on December 2, 2016 within 
the scope of Tezmaksan Akademi. The Chairman of our 
Executive Board, Hasan Dönmez, was invited to the 
seminar as a speaker and made a presentation on his 
professional knowledge and experiences for youngsters 
to step in the world of business.

Gizem Yelek ATMACAOĞLU
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YENİ ÜRÜNLER / NEW PRODUCTS

CHARGER CHARGER

AXOR 1835 - 1840 - 2640 - 3240 - 3340 - 4140
ESKİ KODU

020 457 318960 AXOR OM457 LA EURO3 TURBOŞARJ008 096 50 99
009 096 65 09

KOD O.E.M. NO SWITCHER BORGWARNER GARRET KKK AÇIKLAMA

YENİ

2517 - 2521
ESKİ KODU

020 366 53279886441 465366-5013S MERC.TÜRK KAMYON OM 366 LA TURBBOŞARJ366 096 08 99
366 096 02 99

KOD O.E.M. NO SWITCHER BORGWARNER GARRET KKK AÇIKLAMA

YENİ

ATEGO - 1215 - 1517
ESKİ KODU

020 904 53169887155 729546-5001S ATEGO OM904 LA EURO 2-3 TURBOŞARJ904 096 98 99
904 096 76 99

KOD O.E.M. NO SWITCHER BORGWARNER GARRET KKK AÇIKLAMA

YENİ

AXOR 1823 -1828 - 2523 - 2528 - 2623 - 2628 - 3028 - 3228
ESKİ KODU

020 906 53279887120 AXOR OM906 LA TURBOŞARJ DİYAFRAMLI906 096 46 99
906 096 90 99

KOD O.E.M. NO SWITCHER BORGWARNER GARRET KKK AÇIKLAMA

YENİ

Nazmi KARAKAŞ
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AR-GE MERKEZİMİZDEN HABERLER / NEWS FROM OUR R&D CENTER

20. FİGES ANSYS KULLANICILAR KONFERANSI

Firmamızın Ar-Ge Bölümü, 18 Ekim 2016’da Congresium 
ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan 
20. Figes Ansys Kullanıcılar Konferansı’na katılmıştır. 
Konferansta farklı sektörlerden Ansys kullanıcıları ürün 
geliştirme sürecinde simülasyon teknolojisini kullanma 
hikayelerini ve uygulamalarını paylaşmıştır.

Konferansa Ar-Ge Bölümümüzü temsilen Ar-Ge Müdürü 
Erhan Işıkver ve Ar-Ge Mühendisi Koray Çanakkale 
katılmıştır. Konferansın öğleden sonra yapılan paralel 
oturumlarında otomotiv salonunda “DİYAFRAM YAY 
ÜZERİNDE YAPILAN FORM DEĞİŞİKLİĞİ İLE DEBRİYAJ 
AYIRMA PERFORMANSININ ARTTIRILMASI” çalışması 
katılımcılarla paylaşılmıştır. 

Debriyaj baskılarında kullanılan diyafram yaylarda 
kendine has şekli nedeniyle diyafram yay parmak 
uçlarında bir elastik deformasyon meydana gelmektedir. 
Bu elastik deformasyon yaylanma hareketinden farklı 
olarak diyafram yayın dış çapında bir tepki hareketi 
meydana getirmemektedir. Bu elastik deformasyon pedal 
hareketinin bir kısmının kaybına sebep olmaktadır. 

Bu çalışmada bir ağır ticari aracın debriyajında kullanılan 
diyafram yayın üzerine bir form eklenmiştir. Yapılan 
analizler sonucunda bu form sayesinde diyafram yayın 
parmak uçlarının rijitliği arttırılarak debriyaj pedal 
hareketinde meydana gelen kaybın azaldığı görülmüştür. 
Bu form diyafram yayın mukavemetine ve yorulma ömrüne 
hiçbir etkide bulunmadan diyafram rijitliğini arttırmıştır. 
Diyafram yaya eklenen form ile debriyaj baskısı daha erken 
ayırmaya başlamaktadır. Ayrıca debriyaj baskısı yaklaşık 
daha fazla ayırmaktadır.

20th FIGES ANSYS USERS CONFERENCE

R&D Department of our company took part in 20th Figes 
Ansys Users Conference that was held on 18 October 2016 
in Congresium ATO International Congress and Exhibition 
Palace. Ansys users from different sectors shared their 
accounts and practices with regard to using simulation 
technology in product development process in the 
conference. 

In representation of our R&D Department, R&D Manager 
Erhan Işıkver and R&D Engineer Koray Çanakkale joined the 
conference. "IMPROVING CLUTCH RELEASE PERFORMANCE 
WITH FORM ALTERATION MADE ON DIAPHRAGM SPRING" 
study was shared with the participants in the automotive 
hall in parallel sessions of the conference held in the 
afternoon. 

Owing to the peculiar form of the diaphragm springs used 
in clutch pressure plate mechanisms, elastic deformation 
occurs in the finger tips of diaphragm springs. This elastic 
deformation does not cause a reaction move on the outer 
diameter of the spring unlike a springback movement. It 
leads to partial loss in pedal movements. 

In this study, a form was added onto the diaphragm 
spring used in the clutch of a heavy commercial vehicle. 
As a result of the analyses made, rigidity of fingertips of 
the diaphragm spring was boosted through this form 
and it was seen that the loss occurring in clutch pedal 
movements was reduced. This form increased rigidity of 
the diaphragm without having any impact on strength 
and fatigue life of the diaphragm spring. This form, which 
is added to the diaphragm spring, enables clutch pressure 
to release earlier. Moreover, clutch cover assembly releases 
more.
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AR-GE MERKEZİMİZDEN HABERLER / NEWS FROM OUR R&D CENTER

AOSB AR-GE VE İNOVASYON YARIŞMASI 2016

Firmamız Ar-Ge Bölümü İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi Müdürlüğü’nün düzenlediği Ar-Ge ve İnovasyon 
Yarışması 2016’ya “Debriyaj Baskılarında Kullanılan 
Diyafram Yayların Türkiye’de İlk Kez İndüksiyon Yöntemiyle 
Isıtılması, Soğuk Kalıpta Sertleştirilmesi Proseslerinin 
Tasarımı, İmali ve Otomasyonu” çalışması ile katılmış, 23 
firmanı başvurduğu 32 proje arasından 10 finalist arasına 
girmeye hak kazanmıştır.

Bu yeni hat sayesinde diyafram yaylar indüksiyon ile hızlıca 
soğutulmakta bu sayede dekarbürizasyon azalmaktadır. 
Isıtılan diyafram yay soğuk kalıpta soğutma sıvısına 
temas etmeden soğutulduğu için temiz yüzeyli parçalar 
elde edilmektedir. Bu sayede yıkama operasyonuna 
gerek kalmamıştır. Yeni hat sayesinde üretim hızı dört kat 
artmıştır. Parça üretim maliyetleri ise %8 azalmıştır. 

AOSB R&D AND INNOVATION CONTEST 2016

R&D Department of our company joined the 2016 R&D 
and Innovation Contest organized by the Directorate of 
İzmir Atatürk Organized Industrial Zone with the study 
entitled “Heating of Diaphragm Springs Used in Clutch 
Cover Assembly by Induction Method for the First Time 
in Turkey, Designing, Manufacture and Automation of 
Hardening Processes in Cold Mould" and was entitled 
to be among 10 finalists among 32 project to which 23 
companies had applied. 

This new line enables diaphragm springs to be cooled 
down rapidly and thus, decarburization to be reduced. As 
the heated diaphragm is cooled down without touching 
the cooling liquid in the cold mould, parts with clean 
surface are obtained. In this way, the necessity for washing 
operation is eliminated. Production rate quadrupled with 
the new line. On the other hand, part production costs 
went down 8%.

Koray ÇANAKKALE
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AR-GE MERKEZİMİZDEN HABERLER / NEWS FROM OUR R&D CENTER

ÖZEL SEKTÖR AR-GE MERKEZLERİ ZİRVESİ

5. Özel Sektör ve Ar-Ge Merkezleri Zirvesi” programı 
açılış konuşmaları, Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi 
Ödül ve Belge töreni kısımları Cumhurbaşkanlığımızın 
himayelerinde 27 Eylül 2016’da Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi Konferans Salonu Beştepe-Ankara’da yapıldı. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Hasan Dönmez ile Genel 
Müdürümüz Ahmet Coşkun’un katıldığı bu zirvede, uzun 
hazırlıklar ve denetlemeler sonucu Aralık 2015 itibariyle 
almaya hak kazandığımız Ar-Ge Merkezi Belgesi Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sn. Hasan Dönmez’ taktim edilmiştir.

PROVATE SECTOR R&D CENTRES SUMMIT

Inauguration speeches of “5th Private Sector and R&D 
Centers Summit" were given and R&D Centres Performance 
Index Award and Certificate Ceremony sections were held 
in the Presidency Social Complex Conference Hall Beştepe- 
Ankara on 27 September 2016 under the auspices of our 
Presidency. In this summit, where our Chairman of the 
Executive Board, Mr. Hasan Dönmez, and our General 
Manager Ahmet Coşkun participated, the R&D Centre 
Certificate, which we were entitled as of December 2015 
was presented to the Chairman of our Executive Board as 
a result of long preparations and supervisions.
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Erkunt Traktör Ziyareti

Türkiye’ nin önemli traktör 
üreticilerinden Erkunt Traktör 
ile tanıştık. Erkunt Traktör 
firmasından Taner AYDURAN 
– Kalite Müdürü,  ve Koray 
İKİZALP – Satın alma Müdürü 
ve Yaşar ÖZEL – Satın alma 
Müdür Yardımcısı 12 Ekim 2016 
tarihinde hem tanışma hem ön denetim denetim tadında 
gerçekleştirdiği ziyarete firmamızdan Buğra TÜZOMAY, 
Abdullah ESMEROĞLU ve Cumali ERTAŞ eşlik etti. Gelecek 
için güzel ilişkilerin temellerinin atıldığı ziyaret, sahadaki 
proseslerin irdelenmesi ile sonlandı. 

Valeo Denetimi

Daha önceden de paylaştığımız 
Valeo EVAL denetiminin 
takip denetimi niteliğindeki 
proses denetimini de tüm 
çalışanlarımızın özverisi 
sayesinde başarı ile geçirdik. Valeo’ dan  Chingqiang 
LEE, Erkin SALGUR, Pascal GEFFROY, Sylvain LARIGOT ve 
Erdem ÇARIKÇI ‘dan oluşan tetkik ekibinin gerçekleştirdiği 
denetime, firmamızdan Abdullah ESMEROĞLU, Erhan 
IŞIKVER ve Cumali ERTAŞ eşlik etti. 21-22 Eylül tarihlerinde 
iki gün boyunca süren denetimde, genel denetime kıyasla 
daha detaylı irdelenen proseslerden geçer not almayı, 
genel denetimde de olduğu gibi başardık. Emeği geçen 
tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

İç Denetimler

17-28/10/2016 Tarihlerinde firmamızda iç denetimlerimizi 
gerçekleştirdik. Farklı kademelerde çalışan ve iç tetkikçi 
sertifikasına sahip çalışanlarımızın farklı farklı bölümlere 
giderek gerçekleştirdiği denetim, yapılan işlerin farklı bir 
gözle değerlendirilerek işletme körlüğüne engel olmasında 
büyük fayda sağladı. Denetimde, farklı birimlerdeki işlerin 
detaylarına girilmesi sayesinde, 
çalışanlarda empati duygusunun 
oluşmasına da katkıda bulunuldu. 
Birçok çözümün, kolaylığın 
ve güzel fikirlerin bulunduğu 
denetime, emek verip özveride 
bulunan herkese teşekkür ederiz.

Erkunt Tractor Visit

We met one of Turkey's importat tractor manufacturers: 
Erkunt Traktör. Taner AYDURAN - Quality Manager, 
Koray İKİZALP - Purchasing Manager and Yaşar ÖZEL - 
Assistant Purchasing Manager was accompanied by Buğra 
TÜZOMAY, Abdullah ESMEROĞLU, and Cumali ERTAŞ from 
our company in the visit, they paid for the purpose of both 
introduction and preliminary assessment.

Valeo Audit

We successfully passed the process audit which had the 
nature of a follow-up audit of Valeo EVAL audit, which 
we have shared before, through commitment of all of 
our employees. The audit conducted by the examination 
team consisting of Erdem ÇARIKCI, Sylvain LARIGOT, 
Pascal GEFFROY, Erkin SALGUR, and Chingqiang LEE from 
Valeo was accompanied by Abdullah ESMEROĞLU, Erhan 
IŞIKVER and  Cumali ERTAŞ from our company. In the 
two-day audit that was performed on 21-22 September, 
we managed to get a passing grade in the processes that 
were analyzed in a more detailed manner compared to 
the general audit as we did in the general audit. We thank 
all of our friends who exerted efforts to this end.

Internal Audits

We conducted our internal audits in our company on 
17-28/10/2016. The audit , which was performed by our 
employees who work at different stages and bear internal 
audit certificate by visiting different departments, enabled 
the works conducted to be viewed with a different 
perspective and greatly helped to prevent operational 
blindness. Going into details of works in different units 
during the audit contributed to creation of empathy 
in employees. We thank everyone who exerted efforts 
and exhibited commitment for the audit where many 
solutions, facilities and good ideas were discovered.

Abdullah ESMEROĞLU
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Fidye Virüsü Nedir ve Nasıl 
Korunulur?

Son dönemde özellikle 
mobilde fidye virüsü 
(ransomware) ile yapılan 
saldırılar ciddi oranda 
artış gösterdi. Peki, fidye 
virüsünden nasıl korunulur?

Windows ve Android cihazlarda son dönemde sıkça 
rastladığımız fidye virüsü, kullanıcıların korkulu rüyası 
haline geldi.

Fidye yazılımı bulaştığı zaman sistemde söylenen 
zararlı yazılım olmamasına rağmen, kullanıcıdan virüsü 
temizlemek için belli bir miktar para talep ediliyor.

Peki, tam olarak nedir bu fidye virüsü? Nasıl ortaya çıktı?

Fidye virüsü nedir?

Fidye yazılımlar; cihazlara, ağlara ve veri merkezlerine 
bulaşarak buralarda yaptığı değişikliklerin geri alınması 
için bir ödeme talebinde bulunan yazılımlardır.

Bu yazılımın ilki 1989 yılında ortaya çıktı. “PC Cyborg” isimli 
bu ilk fidye yazılım bulaştığı bilgisayarın hard diskindeki 
dosyaları şifreleyerek, dosyalara erişim için kullanıcılardan 
189 dolar talep ediyordu. O günden bu yana geçen süre 
içerisinde fidye yazılımlar daha da sofistike bir hale ve 
daha karlı bir saldırıya dönüştü.

Cyber Threat Alliance’in Cryptowall v3 isimli fidye yazılım 
ile ilgili 2015 yılında yayınladığı rapora göre tek başına bu 
saldırının yarattığı maddi zarar 325 milyon dolar oldu.

Fidye yazılımlar birkaç şekilde çalışıyor. Bazı yazılımlar 
işletim sistemine bulaşarak bilgisayarı açılmaz hale 
getirirken bazıları hard diski veya dosyaları şifreliyor. 
Hatta bazı yazılımlar belirtilen süre içerisinde ödeme 
yapılmaması durumunda dosyaları siliyor.

What is ransomware and how 
can we be protected from it? 

Attacks carried out by 
ransomware have increased 

significantly recently. 
Then, how do we get protected 

from ransomware?

The ransomware which we have encountered frequently 
in recent years in Windows and Android devices, have 
become a nightmare for users. 

When ransomware inflicts your device, a certain amount 
of money is requested from the user to remove the virus 
although the malware mentioned is not available in the 
system. 

Well, what exactly is this ransomware and how did it come 
up?

What is ransomware?

Ransomware is software that infects devices, networks 
and data centers and demands payment for undoing the 
alterations it has made in them. 

The first of this software was introduced in 1989. This first 
ransomware named "PC Cyborg” encoded the files in the 
computers that they infect and demanded 189 dollars from 
users for enabling access to them. During the time period 
up to now, ransomware has earned a more sophisticated 
structure and turned into a more profitable attack. 

According to the report issued by Cyber Threat Alliance in 
2015 on the ransomware named Cryptowall v3, this attack 
alone led to monetary loss worth 325 million dollars.

Ransomware works in several ways. While some software 
render computers unstartable by infecting the software, 
some others encode hard disc or files. Some files even 
delete the files in the event that no payment has been 
made within the specified time period. 
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Fidye virüsü nasıl bulaşır?
Fidye yazılım birkaç şekilde cihazınıza bulaşabilir. Bu 
yöntemlerin en yaygın olanı, zararlı yazılımın eklenti 
şeklinde mail ile gönderilmesi. Bu mail örneğin bir 
bankadan gönderilmiş sahte bir mail olabilir.

Mail ile eklenti şeklinde gönderilmesi dışında bu yazılımın 
cihazınıza bulaşmasının başka yöntemleri de var. 

İnternetten dosya indirmek bu yöntemlerden bir diğeridir. 
Kullanıcı bu yazılımın bulaştığı bir internet sitesini ziyaret 
ettiği takdirde kendisinin bilgisi olmadan kötü amaçlı bu 
yazılım bilgisayarına indiriliyor ve kuruluyor.

Fidye yazılımlar sosyal medya üzerinden de bilgisayarınıza 
bulaşabilir. Bunların içerisine web tabanlı anlık mesajlaşma 
uygulamaları da dâhil. Hatta son zamanlarda savunmasız 
web sunucularındaki açıklar kullanılarak şirketlerin 
ağlarına da bu yazılımlar bulaştırılabiliyor. 

Fidye virüsünden nasıl 
korunulur?                    
Bir yedekleme ve geri yükleme planı oluşturun. Sisteminizin 
yedeğini düzenli şekilde alın ve yedeği internet bağlantısı 
olmayan ayrı bir cihazda saklayın.

Mail eklentilerini, internet sitelerini, dosyaları analiz eden 
ve tehlike yaratan reklamlar ile işinizle ilgili olmayan sosyal 
medya sitelerini engelleyen profesyonel mail ve web 
güvenlik araçları kullanın. Bu araçlarda sandbox özelliği 
olmalı. Böylece yeni ve tanımlanamayan dosyalar güvenli 
bir ortamda çalıştırılıp analiz edilebilir.

How does ransomware 
infect?
Ransomware may infect your device in several ways. The 
most common one is sending this malware via e-mail as 
attachment. For example, this can be a fake e-mail sent 
from a bank. There are also other methods apart from this 
one. 

Downloading file from the Internet is another way. In 
the event that the user visits a web site infected by this 
virus, this malware is downloaded and installed in his/her 
computer without warning.

Ransomware can infect your computer via social media 
as well. Web-based instant messaging applications are 
included in this. It has even become possible to infect 
company network by taking advantage of the gaps in 
vulnerable web servers recently.

How to be protected from 
ransomware ?
Formulate a back-up or restoration plan. Back up your 
system regularly and store the back-up in a separate 
device with no internet connection.

Use professional mail and web security tools that 
analyze mail attachments, web sites and files and 
block advertisements that pose danger as well as 
the social media pages that are not relevant to your 
job. These tools should have sandbox, which will 
ensure that new and unidentified files can be run and 
analyzed in a safe environment.
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- İşletim sistemininiz, cihazınızı ve yazılımlarınızı güncel 
tutun.

- Cihaz ve ağınızdaki antivirüs, IPS ve antimalware 
araçlarınızın son güncellemeler ile çalıştığından emin olun.

-    Mümkünse uygulamalar için “beyaz liste” oluşturun.   Böylece 
yetki verilmemiş uygulamaların indirme yapmalarının veya 
çalışmalarının önüne geçebilirsiniz.

- Ağınızı birkaç güvenlik bölgesine ayırın. Bu sayede bir alana 
bulaşmış olan zararlı yazılımın diğer alanlara yayılmasını 
önlemiş olursunuz.

- Sisteminizde izin ve ayrıcalıkları kurun ve güçlendirin. 
Böylece ticari açıdan kritik olan uygulama, veri veya hizmetler 
için potansiyel risk yaratabilecek kullanıcı sayısını azaltmış 
olursunuz.

- Şirketinizin güvenlik standartlarını karşılamayan cihazları 
tespit edip engellemek için kendi cihazını getir (BYOD) 
güvenlik politikası oluşturun.

- Her ne kadar kullanıcıları dosya indirmeler, maillerdeki 
eklentilere tıklamalar veya güvenilir olmayan linkler 
konusunda bilgilendiriyor olsanız da insan faktörü güvenlik 
zincirininiz en zayıf halkalarıdır. Bunun nedeni ise maildeki 
linklere tıklamanın veya internetten arama yapmanın şirket 
çalışanlarının yaptıkları işlerin bir parçası olmasıdır.

- Keep your operating system, device and software up-to-
date.

-  Make sure that your anti-virus, IPS and antimalware tools in 
your device and network run with the latest updates.

- If possible, create a "white list" for applications. In this 
way, you can prevent unauthorized applications to perform 
downloads or run.

- Divide your network into several security regions. In this 
way, you will prevent harmful software that has infected an 
area from spreading to other areas.

- Install and reinforce the permits and privileges in your 
system by which you can decrease the number of users who 
can pose potential risk for commercially-critical practices, 
data and services. 

- Establish a Bring Your Own Device safety policy in order 
to detect and block the devices that do not meet safety 
standards of your company.

- Even if you inform users about file downloading, clicking 
on e-mail attachments or unsafe links, human factor is the 
weakest link of your security chain. The reason is that clicking 
on e-mail links and doing research on the Internet constitute 
a part of employee tasks.

Ali BOZKURT
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2016 Yılının son çeyreğinde yatırımlarını tüm hızı 
ile sürdüren Dönmez Debriyaj talaşlı imalat makine 
parkuruna bir adet daha dik torna ilave ederek, üretim 
gücünü arttırma çalışmalarına devam etmektedir.

Hyundai firmasından temin edilen bir adet dik torna 
ile makina parkurumuzun teknolojisi daha üst noktaya 
taşınmış, gücü yenilenmiş ve arttırılmıştır. Tüm bu 
yatırımlarla İş güvenliği, çevre, kalite, kapasite ve 
verimlilikte artışı sağlanmıştır. 

Her zaman yüksek kalitede üretim yapmayı hedefleyen 
Dönmez Debriyaj, dünyadaki üretim teknolojilerini takip 
ederek, parkurunu hedefi doğrultusunda son teknoloji 
ürünü makinelere yatırım yaparak güncel tutmaktadır.

Dönmez Debriyaj, which continues its investments at full 
speed in the last quarter of 2016, has added a vertical lathe 
to its machining track and continues its works to increase 
production power. 

A vertical lathe provided from Hyundai company moved 
our track technology to a higher point, renewed and 
reinforced its power. All these investments enabled 
increase in occupational safety, environmental, quality, 
capacity and efficiency. 

Always aiming to perform high-quality production, 
Dönmez Debriyaj follows the production technologies 
in the world and keeps its track up-to-date by investing 
in cutting-edge technology machinery in line with its 
objectives.

Koray GEÇİCİ
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22. Ulusal 
Ergonomi Kongresi 
(6-8 ekim Denizli)

6 Ekim 2016 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Kongre 
Merkezi’nde ‘Ulusal Ergonomi Kongresi’ açılışı yapıldı. Türk 
Ergonomi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok’ un 
katılımıyla gerçekleştirilen kongrede Türkiye’deki birçok 
firma ve akademisyenlerin bildiri sunumları ve şirket 
uygulamaları paylaşıldı.

Geçen yıl Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yapılan 
Ulusal Kongrede Talaşlı İmalat bölümlerimizden olan 
‘Volan Hattı’ ile ilgili çalışmalar paylaşılmıştı. Bu yıl da 
Endüstriyel Ergonomi oturumunda, Üretim müdürümüz 
Cumali Ertaş ile Proses ve Metot mühendisimiz Yağmur 
Bulut’un hazırlamış olduğu, akademik nitelik taşıyan ve 
sözlü sunuma hak kazanmış olan bildiri vesilesiyle Dönmez 
Debriyaj ailesi olarak Pres hattımız da yapılan çalışmalar 
katılımcılarla paylaşıldı.

22th NATIONAL 
ERGONOMY CONGRESS 
(6-8 OCTOBER DENİZLİ)

The "National Ergonomics Congress" was inaugurated 
in Pamukkale University Congress Centre on October 6, 
2016. In this congress, which was joined by the President 
of Turkish Ergonomics Association Prof. Dr. Ahmet Fahri 
Özok, report presentations and company practices of many 
academicians and companies in Turkey were shared. 

Last year, works on 'Flywheel Line', which is one of our 
machining departments, were shared in the National 
Congress held in Süleyman Demirel University. This year, 
studies applied on our press line as Dönmez Debriyaj were 
shared in the Industrial Ergonomics session through the 
report which was prepared by our production manager 
Cumali Ertaş and Process and Method engineer Yağmur 
Bulut, had academic nature and was entitled to oral 
presentation.

Yağmur  BULUT
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Endüstri Mühendisliği 
Bahar Konferansları 
3. Kaizen Paylaşımları 
Etkinliği

3. Kaizen Paylaşımları Etkinliği 2-3 Aralık 2016 tarihlerinde, 
TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşti. Üretim ekibi 
olarak Kobetsu Kaizen-Kalite kategorisinde katılmış 
olduğumuz, ‘Üretim Iskartalarını %20 Oranında Azaltma’ 
konulu projemiz ise seçici kurul tarafından etkinlik 
kapsamında sergilenmeye değer görüldü. Toyota eski 
CEO’su Sayın Orhan Özer’in değerli paylaşımları ile 
başlayan etkinlik, sunumların sonrasında tiyatro, panel 
ve sertifika töreni ile son buldu.  Firmaların çalışmalarını 
diğer  firma çalışanları ve mühendis adayı öğrencilerle 
paylaşmasıyla birçok değerli uygulama herkes tarafından 
gözlemlenebildi. Üretim müdürümüz Cumali Ertaş’ın da 
katılımıyla gerçekleşen panel ile de Kaizen’in önemi ve 
sürdürülebilirliği için yapılması gerekenler firma yetkilileri 
tarafından paylaşıldı. Bu değerli faaliyetler ülkemizdeki 
verimlilik bilincini artırıp dünya üzerindeki büyük ve 
zorlu rekabette bizlere önemli şans tanıyacaktır. Dönmez 
Debriyaj ailesi olarak ülkemizde bu tip çalışmaların artarak 
devam etmesini gönülden diliyoruz.

INUSTRIAL ENGINEERING 
SPRING CONFERENCES - 3rd 

KAİZEN SHARING EVENT

?

3. Kaizen Sharing Event took place in TMMOB Chamber 
of Mechanical Engineers İzmir Tepekule Congress and 
Exhibition Centre on 2-3 December 2016. Our project 
on "Reducing Production Wastes by 20%" whereby we 
participated in Kobetsu Kaizen-Quality category was 
entitled to be exhibited within the scope of the event by 
the selection committee. This event, which started with 
valuable shares by Mr. Orhan Özer, CEO of Toyota, ended 
with theatre, panel and certificate ceremony following the 
presentations. Many valuable practices were able to be 
observed by everyone as company employees shared them 
with other company employees and students of engineer 
candidates. The panel, which took place with participation 
of our production manager Cumali Ertaş, the actions that 
should be taken for importance and sustainability of 
Kaizen were shared by company authorities. This valuable 
information will raise efficiency awareness in our country 
presenting us with an important chance in this enormous 
and challenging competition. As Dönmez Debriyaj Family, 
we wish wholeheartedly this kind of works to continue 
increasing in our country.

Yağmur  BULUT
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KAN BAĞIŞI 
ORGANİZASYONU
Firmamız çalışanları Kızılay tarafından her 6 ayda bir 
düzenlenen kan bağış kampanyasına  gönüllü olarak 
destek verdi. 23.12.2016 tarihinde düzenlenen Kan 
Verin Hayat Kurtarın isimli kampanya çerçevesinde 46 
ünite kan toplanmış olup, Kızılay tarafından bağış yapan 
çalışanlarımıza Teşekkür Belgesi  gönderilmiştir.

OUR BLOOD DONATE 
ORGANIZATION
Our company employees voluntarily supported the 
blood donation that is organized every 6 months by the 
Red Crescent. 46 units of blood were collected within 
the framework of the campaign entitled "Donate Blood, 
Save Lives" organized on 23.12.2016 and certificate of 
appreciation was granted by the Red Crescent to those 
employees who did blood donation.
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4. GELENEKSEL DÖNMEZ  
AİLE PİKNİĞİ
Tüm çalışanlarımızın aileleri ile katıldıkları ve bir klasik 
haline gelen pikniğimizde gün boyu süren etkinliklerle 
hep beraber eğlendik. Gümüldür Deniz Atı Tesislerinin 
alanında yapılan pikniğimizde insan langırtı, çocuklar için 
çeşitli etkinlikler, kırkayak, çuval yarışı, halat çekme gibi 
yarışlar düzenlendi. 

Çalışanlarımız ve aileleri gün bitiminde mutlu bir şekilde 
tesisten ayrıldılar.

4th  TRADITIONAL DÖNMEZ 
FAMILY PICNIC
We had fun during the picnic, where all of our employees 
participated and which has become classical among 
families of our employees. Made in the site of Gümüldür 
Deniz Atı Facilities, the picnic staged contests such as 
millipede, gunny sack race and rope pulling as well as 
various events for children and human foosball. 

Our employees and their families left the facility happily at 
the end of the day.

SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ / OUR SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT

Gizem Yelek ATMACAOĞLU

SOSYAL AKTİVİTELER / OUR SOCIAL ACTIVITIES
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YILBAŞI YEMEĞİMİZ 
Dönmez Debriyaj ailesi olarak, başarılı geçen 2016 
yılını uğurlamak ve 2017 yılını keyifli bir ortamda bütün 
personellerimiz ile birlikte karşılamak adına İzmir Hilton 
Otelinde bir “Gala Yemeği” gerçekleştirdik.

28 Aralık tarihinde düzenlenen bu yemekli organizasyonda, 
çalışanlarımız yoğun geçen bir yılın yorgunluğunu 
canlı müzik eşliğinde atarken, yeni bir yılı da coşku ile 
karşıladılar.

OUR NEW YEAR DINNER 
As Dönmez Debriyaj family, we held a "Gala Dinner" in İzmir 
Hilton Hotel so as to say farewell to 2016 and welcome 
2017 in a pleasant environment together with our entire 
personnel. 

In this dining organization held on December 28, our 
employees got rid of one intensive year's fatigue in 
company with live music and welcomed the New Year 
zestily.  
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BUSINESS CUP FUTBOL LİGİ  & 4X4 
TEK POTA BASKETBOL LİGİ

Firmamız; Fairplay firması tarafından organize edilen, 
Radyospor ve Sportstv’nin iletişim sponsorluğunda 
İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Adana, Konya ve Bursa’da 
130 şirket takımın katılımıyla gerçekleşecek Business 
Cup futbol ligi ve İstanbul, İzmir ve Ankara’da eş zamanlı 
başlayacak olan 4x4 Tek Pota Basketbol Ligi yarışmalarına 
katılmıştır.

Business Cup ve 4x4 Basketbol Ligi organizasyonları 
için fikstürler  12 Ekim ve 9 Kasım Çarşamba günü Ege 
Palas Otel’de firmaların katıldığı organizasyonda kura 
ile belirlenmiştir.  Futbol maçları 16 Ekim Pazar günü,  
Alsancak Namık Kemal Lisesi futbol sahasında, basketbol 
maçları ise 11 Kasım Cuma günü Bornova Devlet Su İşleri 
basketbol sahasında oynanmaya başlamıştır. 

Takımlarımız elinden geleni her hafta ortaya koyarak, 
birçok takım için korku olmayı ve her maçta isminden 
bahsettirmeyi başardı. 

Olumlu bir iz bırakan takımımıza gösterdiği ekip ruhu 
ile birlikte yaşattığı heyecan için ve tüm çalışanlarımıza 
müsabaka süresince verdikleri destek için çok teşekkür 
ederiz.

BUSINESS CUP FOOTBALL LIG & 4x4 
BASKETBALL LIG

Our company has joined Business Cup football league, 
which was organized by Fairplay company under 
communication sponsorship of Radyospor and Sportstv 
with participation of 130 company teams in İstanbul, 
Ankara, İzmir, Kocaeli, Adana, Konya and Bursa as well as the 
4x4 Tek Pota Basketball League that starts simultaneously 
in İstanbul, İzmir and Ankara. 

Fixtures for Business Cup and 4x4 Basketball League 
organizations were determined by lot on 12 October and 
9 November in the organization joined by companies in 
Ege Palace Hotel. Football matches started to be played 
on Sunday, 16 October on Alsancak Namık Kemal High 
School football field and basketball matches on Friday, 11 
Noveber on Bornova Hydraulic Works basketball court. 

Doing their best each week, our teams have succeeded in 
intimidating many other teams and making their mark in 
every match. 
We extend our gratitude to our team, who made a 
positive impression, for the team spirit it has exhibited 
and the excitement it put us through. We also thank our 
employees a lot for the support they provided throughout 
the competition.
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SPC ( İstatistiksel Proses Kontrolü) 
Eğitimi

MSA (Ölçüm Sistemleri Analizi) 
Eğitimi

FMEA ( Hata Türü ve Etkileri Analizi) 
Eğitimi

Bureau Veritas tarafından firmamızda 2-3 ve 9-10 
Aralık tarihlerinde verilen FMEA-SPC ve MSA Eğitimi 
ile Üretim, Kalite ve Arge bölümlerinden katılımcıların 
ISO TS 16949:2009 gereklilikleri ile ilgili bilgisini 
arttırmak, istatistik mantığını kavranması, istatistiki 
proses çalışmalarında uygulayacakların yöntemlerin 
belirlenmesi, MSA gereklilikleri ile ilgili bilgi seviyesini ve 
sistemin bütünü ile ele alınarak bakış açısıyla anlaşılmasını 
sağlanması, koordine edilmiş olan ürün devreye alma 
faaliyetinde ölçüm sisteminin yeterliliğini ve iyileştirilmesi 
açısından bakış açılarını genişletilmesi amaçlanmıştır. 
Ayrıca otomotiv sektörü Ana Sanayi, Yan Sanayi isteklerinin 
anlaşıla bilirliğini sağlamak amacı ile APQP, PPAP, SPC 
faaliyetlerin amacının doğrulanmasına yarayan FMEA ile 
ilgili yöntemlerin uygulanabilirliği konusunda katılımcılar 
bilgilendirilmiştir.

SPC ( Statical Process Control ) 
Training 

MSA (Measurement Systems Analysis) 
Training 

FMEA (Failure Model Effect Analysis) 
Training

The FMEA-SPC and MSA Training provided by Bureau 
Veritas in our company on 2-3 and 9-10 December 
aimed to increase knowledge of participants from the 
Quality and R&D Departments on ISO TS 16949:2009 
requirements, explain statistical logic, determine the 
methods to be applied in statistical process works, 
ensuring that MSA requirements are comprehended 
by taking the entire system into account and broaden 
perspectives on improving efficiency of the measurement 
system in coordinated product commissioning activity. 
Furthermore, participants were informed about 
applicability of methods related to FMEA, which enables 
confirmation of APQP, PPAP, SPC activities for the purpose 
of ensuring comprehensibility of key industry and sub-
industry demands. 
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İSG-ÇEVRE- KALİTE FARKINDALIK
EĞİTİMİ

Dönmez Debriyaj  28.12.2016 tarihinde üretim bölümünde 
çalışan personellerine yönelik tüm gün süren iş sağlığı 
güvenliği, çevre ve kalite ile ilgili eğitim düzenledi.  2016 
yılına ait iş güvenliği ile ilgili veriler çalışanlarla birlikte 
değerlendirildi.  İş Güvenliği ve Çevre Uzmanımız Jülide 
KAYMAK tarafından verilen eğitimde işyerinde tertip 
düzen, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, elektrik 
tehlikeleri ve riskleri, tahliye kurtarma gibi konular 
anlatıldı. Bunun  yanı sıra yeni dönemde başlanacak olan 
Davranış Odaklı İsg Yaklaşımı ile ilgili olarak Tehlike ve 
Risk Bulma üzerine uygulama yapıldı.  İşyeri Hekimimiz 
Dr.Fatma  CANKURTARAN ise İlk yardım, Psikosomatik Risk 
Faktörleri ve Meslek Hastalıkları üzerine eğitim verildi. 
Öğleden sonra ise Kalite Müdürümüz  Abdullah Esmeroğlu 
tarafından ise Üretim Hattında dikkat edilmesi gereken 
üretimde kalitenin sağlanması hakkında farkındalık 
eğitimi verilmiştir.

OCCUPATIONAL HEALTH AND 
SAFETY ENVIRONMENT-QUALITY 
AWARENESS TRAINING 

Dönmez Debriyaj held training on occupational health 
and safety for all the personnel working in production 
department on 28.12.2016. 2016 data on occupational 
safety was assessed together with employees. In the 
training provided by our occupational health and 
safety expert Jülide KAYMAK, subjects such as order 
in workplace, safe usage of occupational equipment, 
electrical hazards and risks and evacuation and rescue 
were explained. In addition, application was performed 
on detection of hazard and risk in relation to behavior-
focused occupational health and safety approach that 
will be started in the new period. Our occupational 
physician Dr. Fatma CANKURTARAN delivered training on 
psychosomatic risk factors and occupational diseases. In 
the afternoon, our quality manager Abdullah Esmeroğlu 
delivered training on awareness on ensuring quality in 
production that should be taken into consideration on 
production line.
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ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ 

EĞİTİMLERİ

TÜV REINHALD  kuruluşu tarafından firmamızda  farklı 
departmanlarda görev yapan  20 çalışanımıza Bilgi 
Güvenliği Temel ve İç Tetkikçi eğitimleri verildi.  İlerleme 
yolunda sürekli gelişmekte olan firmamız mevcut kalite 
belgelerine yenilerini eklemek için  2017 yılı içinde ISO 
27001 belgesi almayı amaçlamaktadır.

TRAININGS ON ISO 27001 

INFORMATION SECURITY 
Training was provided by TÜV REINHALD on Information 
Security Basic and Internal Examiner to our 20 employees 
who work in different departments in our company. 
Making continuous progress, our company aims to receive 
ISO 27001 certificate in 2017 in order to add new current 
quality certificates to its current ones. 
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