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SİZİN KÖŞENİZ / İKİ BEYAZ GÖLGE 

Hayatın dramasından her gece farklı bir kuple sunan 
kadim sokak lambası bu gecede yitirilmiş bir heyecanı 
sunuyordu sanki. Beyazlığın içinde uzanan iki gölgenin 
arasındaki bir banka oturdum ve ürpertici rüzgâr filmi 
oynatmaya başladı… 

Bu filmde Çifte minareler, soğuk ay ve kış vardı. Senle 
beni anlatıyorlardı sanki. Minarelerin gölgelerinden biri sen 
biri bendim ve giderek birbirinden ayrılan biten iki gölge. İki 
gölgenin arasındaki sokak lambası soluna döndü, “birazdan 
güneş doğacak ve senin için orada duran gölge kaybolacak 
her şey beyazdı ama o beyazlığın içinde göremedin onu” ve 
sağına döndü “ gece zor ve uzundu ama sen buradaydın, 
birazdan güneş doğacak ne kadar zor olsa da yavaşça 
gideceksin buradan çünkü o senin için durmuyor burada, 
aydınlığa karış senin aydınlığın beyazlığın içindeki gölge 
değil…”dedi. 
                                                            Gürhan ARTUN  

 

Yayınlanmasını istediğiniz yazı, şiir, fıkra, hikâye v.b. varsa 

bizimle paylaşmanızdan mutluluk duyarız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Şubat Sevgililer  Gününüz kutlu olsun. 

ÖDÜLLÜ ZEKA SORUSU 

En fazla iki tane balık alabilen bir tavada, bir tarafı 15 dakikada 
pişen 3 tane balığı en erken kaç dakikada pişirebilirsiniz? 
(Sorumuza doğru yanıtı verenler arasından kura çekilerek bir 
kişiye hediye verilecektir.) 

BÜLTEN SUDOKU 

 
GEÇEN SAYI ÇÖZÜMLERİ 

Kutulardan birine tek bir beyaz top, 
diğerine 10 siyah ve 9 beyaz top koyarsa 
yaşama sansı % 73.68 ile maksimum 
olur. 

 

DEĞERLİ ARKADAŞLAR LÜTFEN AŞAĞIDAKİLERİ İYİ 

OKUYUN VE UYGULAYIN. SAYGILAR… 

 Özürlü olmak veya ölmek istemiyorsanız; 

 Trafik kurallarına mutlaka uyun ve çevrenizdekilerin de 
uymasını sağlayın. 

 Aşırı sürat yapmayın ve çevrenizdekilerin yapmasına da 
müsaade etmeyin.( Bildiğiniz gibi hız limitimiz saatte 90 km 
dir.) 

 Herhangi bir kazaya denk gelirseniz; 

 Kesinlikle kazazedenin yerinden oynatılmamasını 
sağlayın. 

 İlk yardım konusunda bilgili değilseniz kazazedeye asla 
müdahale etmeyin. Felç olanların çoğunun kaza anında 
değil, kaza sonrası yapılan yanlış ilk yardım ( son darbe) 
sonucu felç olduğunu sakın unutmayın. 

İLETİŞİM  

vedatkaya@netmon.com.tr 

netmon@netmon.com.tr 

www.netmon.com.tr 

 

 

NENSHI TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜ 

  Tüm dünyada ve Türkiye'de, telekomünikasyon 

sektöründe kaliteli ürünleri ile tanınan Nenshi ile 

distribütörlük anlaşması  imzaladık. Ankara Netmon, 

Nenshi Türkiye temsilciliği kapsamında Telekom 

ekipmanları & Aksesuarları, Network Ürünleri ve Gas 

Tube Arrestor vb. tüm ürünlerinin Türkiye'deki tek 

yetkili distribütörüdür. 

 

  “İlerleyemeyen gerilemeye mahkûmdur.” 

Edward Gibbon 
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YÖNETİMDEN 

Kapıyı itin açılacaktır. 

Kral, emri altındakileri önemli bir görev için 

sınamak istemiş. Bunun için kralın etrafında birçok güçlü 

ve akıllı adam toplanmış. Kral onları, daha önce hiç 

görmedikleri kocaman bir kapının önüne getirmiş ve onlara 

şöyle seslenmiş: "Siz çevremdeki akıllı ve güçlü 

insanlarsınız. Benim çözemediğim çok büyük bir 

problemim var. Bu problemi çözmenizi istiyorum. Burada 

krallığımdaki en büyük ve en ağır kapıyı görüyorsunuz. 

Hanginiz bu kapıyı açabilirsiniz?" 

Saray mensuplarından bazıları "Açamayız." der gibi 

başlarını sallamışlar. Daha akıllı olan bazıları ise kapıya 

yanaşmışlar, onu yakından incelemeye başlamışlar. Ancak 

onlar da bu kapıyı açmaya güçlerinin yetmeyeceğini kabul 

etmişler. Diğerleri ise "Akıllı insanlar kapıyı 

açamayacaklarını anladıklarına göre bizim bu kapıyı açma 

şansımız olamaz!" deyip hiç teşebbüste bulunmamışlar. 

Sadece bir vezir kapının yanına giderek onu şöyle 

bir gözden geçirmiş, elleriyle yoklamış, açmak için çeşitli 

yolları denemiş ve en sonunda kapıya kuvvetle 

yüklendiğinde ağır kapı açılmış. Meğer kapı zaten tam 

kapalı değilmiş ve açmak için deneme isteği ve yüreklilikle 

davranma cesaretinden başka bir şey gerekmiyormuş.  

Kral vezire şöyle seslenmiş: "Sadece gördüğün ve 

işittiğine bağlı kalmadan, kendi gücünü devreye soktuğun 

ve denemeyi göze aldığın için saraydaki önemli görevi sen 

alacaksın." 

Kıssadan hisse. 

 

AHMET KURT 
 

Süleyman ERTEM, Bektaş KILIÇ, Fatih YALMAN,Ebru 

ÇAVUŞ, Necip TARAKÇI, Ahmet BEKDEMİR, Mustafa 

Sadettin KARABAŞ, Nurettin DEMİRBAŞ, Fuat YÖRET, Ümit 

ŞERBETÇİ, Murat TURHAN, İbrahim DOLMACI, Yavuz 

Barbaros ÖZSAN, İbrahim AKMAN, Ali ŞAHİN, Cemal TOKA, 

Berfu ALTÜRK, Ali Arif SÜRÜCÜOĞLU, Duygu DEMİR, Ziya 

ÇAKIR arkadaşlarımızın DOĞUM GÜNLERİNİ 

KUTLUYORUZ... 

BALTAYI BİLEMEK 

 “Çalışacağım ve kendimi hazırlayacağım. Ve bir gün şans 
kapımı çalacak.”  

Abraham LINCOLN 

 
Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. Birinci adam 

sabahları erken kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş, bir 
ağacı devirirken hemen diğerine geçiyormuş. Gün boyu ne 
dinleniyor ne öğle yemeği için kendine vakit ayırıyormuş. 
Akşamları da arkadaşından birkaç saat sonra ağaç kesmeyi 
bırakıyormuş. İkinci adam ise arada bir dinleniyor ve hava 
kararmaya başladığında eve dönüyormuş. Bir hafta boyunca 
bu tempoda çalıştıktan sonra ne kadar ağaç kestiklerini 
saymaya başlamışlar. Sonuç:  
İkinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş. Birinci adam 
öfkelenmiş: 

 “Bu nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım. Senden daha 
erken işe başladım, senden daha geç bitirdim. Ama sen 
daha fazla ağaç kestin. Bu işin sırrı ne?” ikinci adam 
yüzünde tebessümle cevap vermiş: 

 “Ortada bir sır yok. Sen durmaksızın çalışırken ben 
arada bir dinlenip baltamı biliyordum. Keskin baltayla, 
daha az çabayla daha çok ağaç kesilir.” 
Kendimizi geliştirmek, baltamızı bilemektir. Kendimize 

zaman ayırıp, yaşamımızı objektif bir bakışla gözden 
geçirmektir. Zayıf bulduğumuz alanlarımızı geliştirmek için 
çaba göstermektir. Bu zihnimizin, ruhumuzun 
karakterimizin güçlenmesi için olmazsa olmaz bir koşuldur. 

Delfi’deki ünlü tapınakta Sokrates’in şu sözleri yer alır: 
“İnsan Kendini Tanı” kendini tanımak, şu anda olduğumuz 
noktayla olmak istediğimiz nokta arasındaki yoldur. 
Kendini tanımak, kendimizi nasıl gördüğümüz ile 
başkalarının bizi nasıl gördüğü arasında açı olamaması 
anlamına gelir. Bireysel ve iş yaşamımızda başarılı, mutlu ve 
doyumlu olmak istiyorsak, baltamızı bilemek için 
kendimize zaman ayırmalıyız… 

“İsmail ŞALE, Toplam Kalite Yönetimi, Sayfa234-235” 

PALYAÇO 

Doktora gelen adam hastayım der, hayattan zevk 
alamıyorum. Acılar aklıma geliyor, yemek yiyemiyorum. 
Çıplaklar hatırıma geliyor, Onlarla birlikte üşüyorum. Her 

cinayette kendimi suçlu buluyorum. Her katil bıçağının 
kabzasını sanki benim ellerim tutmuştur. Her atılan kurşun 
benim kalbime saplanıyor. Bütün bu toplumun suçları benim 
omuzlarıma yüklenmiş. Artık gülmesini unuttum. 

Doktor, hastasını omzundan 
tutar, pencerenin önüne getirir, 
perdeyi aralar, parmağıyla karşı 
duvardaki afişi gösterir. Bu 
afiste, bir sirk palyaçosunun 
reklamı vardır. 
Azizim, der, su palyaçoyu 

görüyor musun? Tavsiye ederim, her gece bu palyaçonun 
gösterilerine git. Bütün kederini, elemini, derdini unutursun. 
Gülmeyi, kahkahayı öğrenirsin. Hayattan yeni bastan zevk 
almaya baslarsın. Hasta basını eğer, Doktor, der, iste o 
palyaço benim! 

Aziz NESİN 

 

WIMAX (Worldwide 

Interoperability for 

Microwave Access) 

Wimax kapsama alanı 

ve hız bakımından 

bildiğimiz kablosuz ağlardan 

daha hızlı ve daha çok 

kapsama alanı olan kablosuz ağ teknolojisidir. ADSL geniş 

bant sisteminin kurulumunun ekonomik olmadığı kırsal 

alanda WIMAX 50 kilometre çapına varan bir kaplama 

alanında hızlı internet erişimi için ekonomik bir çözüm 

oluşturuyor. WIMAX şehir içlerinde ise kapsama kapasitesi 

6 ile 10 kilometre arasında değişiyor. 

Ankara Netmon olarak Türk Telekom için   planlanan 

WIMAX projesi kapsamında Huawei firmasının yüklenicisi 

olarak WIMAX şebekesini Core Network kurulumlarnı 

Diyarbakır Merkez Türk Telekom, İstanbul Fatih ve 

Ankara Ulus lokasyonlarında Survey aşamasından kurulum 

aşamasına kadar olan tüm aşamaları tamamladık. Şu anda 

Site montajlar için yeni siparişler beklemekteyiz. 


