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Bir şeyin imkânsız olduğuna inanırsanız, aklınız 
bunun neden imkânsız olduğunu size 
ispatlamak üzere çalışmaya başlar. Ama bir şeyi 
yapabileceğinize inandığınızda, gerçekten 
inandığınızda, aklınız yapmak üzere çözümler 
bulma konusunda size yardım etmek için 
çalışmaya başlar.` 
 
 
 

YÖNETİMDEN 

SEVGİLİ  DOSTLAR 

Atılım Üniversitesinde lisans araştırma kültürü  yaratmak, 
araştırmacı ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmek  amacıyla ilk 
olarak 2010-2011 akademik yılında desteklenmeye başlamış  
bir araştırma programıdır. Projeler Kredili Ders Projeleri 
(LAP-A), Yarışma Projeleri (LAP-B) ve Çağrılı Projeler 
(LAP-C) olarak  katılım ve yürütme kuralları farklılık gösteren 
üç kategoride desteklenmektedir. 
 
Sanayi üniversite iş birliği çerçevesinde OSİAD ve ATILIM 
Üniversitesi arasında yapılan görüşmelerde Anadolu OSB 
havzasında ve OSİAD ‘ a Üye İş yerleri ile Ortak araştırma 
projeleri yapılması, Staj alanları yaratılması konusunda görüş 
birliğine varılmıştır. 
 
Atılım Ünüversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden  8 
ögrenciden oluşan  Çalışma gurubu (4 Ögrenci) OSİAD üyesi 
2 işletmede belirlenen  bir sorun üzerine odaklanarak  sorunun 
çözülmesine  katkı saglayacaklardır. 
 
Atılım Üniversitesinden 4 ögrencinin belirlenen bir sorun  
üzerine odaklanarak çözüm üretecekleri işletmenin birisi 
ANKARA NETMON dur. 
 
Belirlenmiş olan sorun malzeme talebinden başlayan 
satınalmayıda kapsayan malzeme yönetimindeki Stok 
uygunsuzlugu (Depo kayıtlarının gerçeği yansıtmaması) 
problemidir. 
 
İşletmemize gelecek olan 4 ögrenci bir ögretim dönemi 
boyunca her hafta perşenbe günü tam gün işletmemize gelerek  
çözüme yönelik çalışma  yürüteceklerdir. Bu süreçte Ofis 
çalışanlarının çalışmalara destek olması önemlidir. 
Sanayi Üniversite işbirliğine zemin oluşturması ve 
özendirilmesine katkı sağlamak üzere yapılan bu çalışmada 
katkı vermenizi bekliyoruz. 
 

Çünkü “SİZSİZ OLMAZ”… 
 
 
AHMET KURT 
 
 
 

ERICSSON REDBACK PROJESİ 
Redback ağları 1996 
yılında bulunmuştur.  
Tüm alt ofislerde 
bulunan MPLS(Multi 
Protocol Label 
Switching) leri üst 
merkez ofiste 
birleştirmek için 
kullanılan sistem 

olarak 
adlandırabileceğimiz, 
Redback sistemleri, 

DSLAM’lar 
üzerinden internete 
bağlanan abonelerin 
kimlik denetimini 
yapan ve internet 

ağına çıkmalarına izin veren sistemlerdir. İnternete, Toplam 480 Gbps 
kapasiteli, modüler, dünya çapında birçok internet servis sağlayıcı 
tarafından xdsl ana omurgalarında tercih edilen Ericsson RedBack 
SmartEdge (SE) 1200 ile bağlanıyoruz. Ericson Redback Projesi 
kapsamında 30 Merkezde ki mevcut Smart Edge (SE) 800 olan 
shelflerin demontajı yapılarak Ericsson Redback SE 1200 shelfler ile 
değiştirilmektedir. Netmon A.Ş. olarak, proje süresince 22 adet 
Redback Shelf üretimi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 
 
16 Mayıs 2011 
tarihinde DEKRA 
Sertifikasyon A.Ş. 

tarafından 
işletmemizde Kalite 
Yönetim Sistemi 

denetimi 
gerçekleştirilmiştir.  
Yapılan denetim 
sonucunda ISO 
9001:2000 mevcut 
Kalite Yönetim 
Sistemimiz ISO 

9001:2008 
versiyonuna 

başarıyla 
yükseltilmiştir. 
 
 



İLK   YARDIM 
ELEKTRİK ÇAPRMASINDA İLK YARDIM  
Elektrik çarpması sonucunda kas krampları, kırıklar, sinir felci, 
solunum merkezinin felci, solunum ve kalbin durması olabilir.  
 Kesinlikle kendinizi tehlikeye atmayınız.  
 Elektrik fişi size yakınsa çekiniz.  
 Sigortayı çıkarınız. 
 Kuru tahta, sopa, ip, deri kemer ya da kuru gazete tomarı ile 

yaralının elektrik teli ile olan ilişkisini kesiniz.  
 Varsa yanık tedavisi uygulayınız.  
 Bilinçsiz ve soluk alamıyorsa ağızdan ağza yapay solunum 

yapınız.  
 Bilinçsiz fakat soluk alıyorsa, şok durumunu önleyiniz, ayaklarını 

yukarı kaldırınız. Nabız alınamıyorsa kalp masajı yapınız. 
 Bilinçli ve soluk alıyorsa, sakin olarak dinlendiriniz. Kendisine 

gelince ambulansla hastaneye gönderiniz.   

BAŞARI HİKAYESİ 

İş adamının işleri bozulmuştu. Ne yaptıysa olmuyordu. Bir zamanlar 
çok başarılı bir insan olmasına rağmen şimdi büyük olan sadece 
borçlarıydı. Bir taraftan kredi verenler onu sıkıştırırken, diğer taraftan 
da bir sürü insan ödeme bekliyordu. Çok bunalmıştı ve hiçbir çıkış 
yolu bulamıyordu. Nefes almak için parka gitti. Bir banka oturdu, 
başını ellerinin arasına aldı ve bu durumdan nasıl kurtulacağını 
düşünmeye başladı. 
Tam bu sırada birden, önünde yaşlı bir adam durdu. 'Çok üzgün 
görünüyorsun. Seni rahatsız eden bir şey olduğu belli… Benimle 
Paylaşmak ister misin?' diye sordu yaşlı adam. İşadamının 
yakınmalarını dinledikten sonra da, 'Sana yardım edebilirim' dedi. 
Çek defterini çıkardı. İşadamının adını sordu ve ona bir çek yazdı. 
Çeki ona verirken de şöyle dedi: 'Bu para senin. Bir yıl sonra seninle 
burada buluştuğumuzda bana olan borcunu ödersin. Hadi al' dedi. Ve 
yaşlı adam geldiği gibi hızla gözden kayboldu.İşadamı elindeki çeke 
baktı. Çekte 500 bin dolar yazıyordu ve imza ise John Rockefeller' e 
aitti, yani o gün için dünyanın en zengin adamına. 'Tüm borçlarımı 
hemen ödeyebilirim' diye düşündü. John Rockefeller' e ait bu çekle 
her şeyi çözebilirdi. Ama çeki bozdurmaktan vazgeçti. Bu değerli 
çeki kasasına koydu. Onun kasasında olduğunu bilmenin güveniyle 
yepyeni bir iyimserlikle işine tekrar dört elle sarıldı. Büyük küçük 
demeden tüm işleri değerlendirmeye başladı. Ödeme planlarını 
yeniden yapılandırdı. İyi yapılan işler yeni işleri doğurdu. Birkaç ay 
sonra tekrar işlerini yoluna koyabilmişti. 
Takip eden aylarda ise borçlarından tümüyle kurtulup hatta para 
kazanmaya başlamıştı. Tüm bir yıl boyunca çalıştı durdu. Tam bir yıl 
sonra, elinde bozulmamış çek ile parka gitti. 
Kararlaştırılmış saatin gelmesini bekledi. Tam zamanında yaşlı 
adamın hızla ona doğru geldiğini gördü. Tam ona çekini geri verip 
başarı öyküsünü paylaşacakken bir hemşire koşarak geldi ve adamı 
yakaladı. Hemşire 'Onu bulduğuma çok sevindim, umarım sizi 
rahatsız etmemiştir' dedi. 'Çünkü bu bey sürekli olarak huzur evinden 
kaçıp, bu parka geliyor. Herkese kendisinin John Rockfeller olduğunu 
söylüyor' diye ekledi. Hemşire adamın koluna girip onunla birlikte 
 
 

 uzaklaştı.İşadamı şaşkın bir şekilde öylece durdu kaldı. Sanki  
donmuştu. Tüm yıl boyunca arkasında yarım milyon dolar olduğuna 
inanarak işler almış, yapmış ve satmıştı. 
Birden, hayatının akışının değiştiren şeyin para olmadığını fark 
etti.Hayatını değiştirenin yeniden kendinde bulduğu kendine güven ve 
inançtı. Başarının sırrı, kasamızda duran değil, kendi kalbimizde ve 
kafamızda olanlardır. Başka yerde aramaya gerek yok. Herkese 
başarılar dilerim.  (Alıntıdır.) 

SOSYAL SORUMLULUKUMLULUKPROJESİ 
 Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin düzenlemiş olduğu 

projeyle, engelli vatandaşlarımızla empati kurarak onların 
sorunlarını dile getirip, kendilerine yeterli desteği sağlamak 
istiyoruz. Aynı zamanda çevresel kirliliğe de dikkat çekerek 
toplumun daha hassas davranmasını amaçlıyoruz. Projenin 
başarıya ulaşması için Ankara Netmon A.Ş. olarak projeye destek 
veriyoruz. Çünkü bu projenin bir sosyal sorumluluk projesi 
olduğunu düşünmekteyiz.  Toplanan kapakların kırık, ezik 
olmasında veya değişik renklerde olmasında herhangi bir sorun 
yok. Sizlerden gelecek destekle birlikte 31.12.2011 tarihine kadar 
önemli miktarda plastik kapak toplamayı umuyoruz. 

 İlgilenenler, NetBülten sonunda bulunan iletişim Adresinden bize 
ulaşabilirler. 

Sn. Ebru URGANCI’nın  Ela adında bir kızı ve Sn. İsmail 
GÖKALP’in  Selen adında bir torunu oldu. Kendilerini tebrik eder, 
bebeklerimize sağlıklı mutlu bir yaşam dileriz 
 

 Emin Adnan ÜVEZ, Mehmet ÇAKIR, Erdoğan BURGUCU, Hidayet 
FURUNCU, Duygu ÖNDEMİR, Erdal YANIKOĞLU, Berkant 

KAPTAN, Hasan Burak PAMUKÇU, Aykut KURT, Ercan 
ÖZÖKTEM,Ebru GÖNÜLAL,  Murat USLU, Ömer Anıl TOK , Kemal 
KESKİN, İsmet CİNAZ, Ahet Fuat KOZANOĞLU, Bahadır KÜLANCI, 

Ahmet BAŞOĞLU, Halil İbrahim YANİÇ, Fulya KURT, Zekeriya 
KIRBAŞ, Mustafa BAYBURTLU, Ahmet Can HAS, Ercan KORKMAZ, 

Fatih UÇAR, Abdullah EKİCİ, Haluk GAZİOĞLU, Ebru 
DEĞİRMENCİ, Ali ALBAYRAK, İbrahim TOPÇU, Ahmet EROĞLU, 

Ünsal ÜNGÖR, İsmet ŞERMET, Cüneyt BAYSAL, Ömer YAŞAR, Cemil 
KARAOĞLU, Cebrail ÜNAL, Muttalip KAYHAN, Onur Yiğit 

ZAİMOĞLU, Metin METİNER, Adil MENTEŞOĞLU,  Sündüs USTA, 
Gürhan ARTUN, Muammer YALMAN, Ahmet KESKİN, Burak 

BİLGİN, Murat Mert GÜL, Özkan BAYRAKTAR, Cengiz ÇELEN, 
Özgür MUTLU ve  Haydar ÇETİNBAKIŞ arkadaşlarımızın DOĞUM 

GÜNLERİNİ KUTLUYORUZ... 

Çalışma arkadaşımız Sn. Meral YILDIRIM’ın babası 
11.10.2011 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma  Allah’tan 
rahmet, kendisine başsağlığı diliyoruz. 

BÜLTEN SUDOKU          GEÇEN SAYI                                                           
ÇÖZÜMLERİ  

46. sayımızdaki zeka 
sorularına doğru yanıtları; 
1) Borunun ısıtılmasıyla 
birlikte ısınan su akış 
yönünde boruyu 
ısıtacağından suyun akış 
yönünü bulabiliriz. 
2)One, Two, Three, Four, 

Fife, Six, Seven, Eight başharflerin sıralanışı şeklinde olduğundan Cevap E 
olacaktı. Doğru yanıt veren Bahattin Soylu, Ali Şahin, Volkan Gündüz ve Fırat 
Akgün arasında yapılan çekilişte Ali Şahin  4 GB Flash Bellek kazanmıştır. 
Kendisini tebrik ederiz. 

ÖDÜLLÜ SORU 
İnfaz edilmek üzere olan bir filozofa, kurtulabilmesi için Padişah bir 
şans tanır. Padişah filozoftan kendisine öyle bir şey söylemesini ister 
ki, söylediği şey doğru olursa filozofu asarak öldüreceğini, yanlış 
olursa yakarak öldüreceğini söyler. Filozof öyle bir şey söylemiştir ki 
onu öldürmek için hiçbir şey yapamamışlardır ve böylece filozof 
kurtulmuş olur. Sizce filozof ne söylemiş olabilir? 
 
NetBülten deki ödüllü sorularımızın cevaplarını 23.11.2011 tarihine kadar 
vedatkaya@netmon.com.tr adresine gönderin sürpriz hediyelerden birini kazanın.  

 

İLETİŞİM  
vedatkaya@netmon.com.tr;  netmon@netmon.com.tr ; www.netmon.com.tr 


