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30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos günü, 1922 yılında 26- 

30 Ağustos arasında Dumlupınar’da gerçekleştirilen ve 

zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni bir 

diğer adıyla Büyük Taarruzu anmak için kutlanan bayramdır. 

Ülke topraklarının geri alındığı bu zafer günü ilk olarak 1923 

yılında Ankara, Afyon, İzmir gibi birkaç şehirde kutlanırken 

daha sonra tüm ülkede kutlanan bir gün haline gelmiştir. 

Zorlu günlerin yaşandığı bu dönemde böyle bir zafere imza 

atarak tüm dünyaya Türk ulusunun inancı ve gücü 

gösterilmiş, bu tarihten sonra her yıl 30 Ağustos günü 

zaferimizin simgesi olarak tüm ülke çapında törenlerle 

kutlanmıştır. Bugün, bir millet olarak tek vücut olduğumuz ve 

düşmana karşı zafer kazandığımız, topraklarımızı 

yabancılardan kurtardığımız zafer günüdür. 30 Ağustos günü 

yaşanan zorlukları hatırlayarak elimizdekilerin değerini 

bilmek, emeği geçen genç, yaşlı, kadın, erkek herkesi 

hatırlamak ve anıları canlı tutmak adına oldukça önemli bir 

gündür.   
                                  

   

               
YÖNETİMDEN 

Uykudan uyanmak. 

Uyusun da büyüsün 0-6 ay çocukları için söylenir. Kendi 

kendini kandırmacadır. Uyusun da ağlamasın beni de 

yormasındır anlamı. Ya da uyusun da güzel güzel rüyalar 

görüp sıkıntı yaratmasındır temel hedef. 

Çalışma hayatında yaşam ise tam tersidir. Uyuyunca 

büyünmez uyanık iseniz büyünür. Başlıca amacınıza ulaşmak 

için çok önemlidir uyanık olmak. 

Başlıca amacınız varsa tabi. 

Başlıca amacınız hayatınızın maksadını ve içinizdeki  

motivasyon gücünü anlamanıza yardım eder. İşinizin 

Hayatınızdan daha fazla şey elde etmede bir araç olduğunu 

öğretir. Başlıca amacınız, işinizi hayattan daha fazla kazanç 

elde edecek şekilde şekillendirmeye yardım eder. Sistemsel 

düşünmeyi öğretir İşinizdeki, sosyal yaşantınızdaki 

problemlerle onları elimine eden ve daha sonra ortaya 

çıkmalarını önleyen bir şekilde başa çıkabilmenizi sağlar. 

Başlıca amacınız işinize müşterilerinize sosyal çevrenize 

sağlıklı düşünce yöntemleri ortaya koyarak fikirsel paylaşılan 

bir ideolojiye, ortak duruş ve davranış tarzına inkılap 

ettirilmese, bazı insanların kafasındaki parlak bir fikir olarak 

kalır ve zamanla terk edilir. Kalitenin mutlaka anlayışa 

geçirilmesi gerekir. Tecrübeli sanayiciler yaklaşımları 

kendinize adapte etmeniz ve içinizde sindirmenize yardım 

eder. Zamanınızı en iyi şekilde kullanmanızı ve yaşantınızda 

daha çok zamana sahip olmanızı sağlar. Zaman yiyicilerin 

nasıl aşılacağını ve kendi zaman yönetimi araçlarınızı nasıl 

yaratacağını öğretir. 

İnsanın Başlıca amacına ulaşabilmesi sadece istemek ile 

olmaz şiddetle arzu ederseniz başlıca amacınıza 

ulaşabilirsiniz. 

Size vermeye çalıştığım mesajı özetlemem gerekirse hayattan 

daha fazlasını elde etmek için  

 

1-Başlıca bir Amacınız olmalı, 

2-Vizyon sahibi olmalısınız, (Geleceğe dair hayaliniz  ve bunu

gerçeğe dönüştüre- bileceğiniz yol) 

3-Hareket (uyanık olmak) Ne yaptığınız nasıl yaptığınızdır 

4-Ruh Sizin tarzınız ve her şeyi yaparken ortaya koyduğunuz 

enerjidir. Sizin pozitif görünüşünüzdür. Geleceğinize dair 

hissettiğiniz bariz inancınızdır. 

Bu yazımız okuduğunuzda neden hala bazılarının uyumaya 

devam ettiklerinin farkına varmalarını umuyorum. 

Kimin uyuduğunun farkında olan biri olarak üzüntü 

duyduğumu da belirtmek istiyorum. Hayatta daha fazlası 

varken neden uyuduğumuzu da anlayamıyorum. 

Uyuyanların Uyanmalarına bir nebze katkı sağlayabildi isem 

kendimi mutlu hissedeceğim. 

Eğer hala uyanamamış iseniz size yardımcı olmaya hazırım. 

 

Şubat 2010 tarihli NETBÜLTEN de yayınlanan yazımı 

tekrar yayınlıyorum. 

 

 
                                                                        AHMET KURT                                                                          
                                                            Genel  Müdür 

 

 
TEKNOLOJİK GELİŞMELER 

 

3 yerli markadan FATİH Projesi için işbirliği 

Eğitim ve öğretim sürecinin tablet bilgisayarlar 
üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayacak FATİH 
Projesi için Casper, Exper ve Netaş güçlerini 
birleştirdi. 

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, tablet bilgisayar 

üretiminde birlikte hareket etmek üzere işbirliği anlaşması 

imzalayan üç firma, projede hedeflenen en yüksek yerlilik 

oranına ulaşmayı planlıyor.  

Sahip oldukları bilgi birikimi ve deneyimle, Ortadoğu, Türki 

Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa pazarlarında 

''Türk Markaları'' olarak büyümeyi ve rekabet avantajı 

yakalamayı amaçlıyor.  

İşbirliği kapsamında, ArGe, yazılım, donanım, montaj ve 

hizmet gibi süreçlerde en yüksek yerlilik oranına sahip 

üretimi gerçekleştirmek için yapılacak teknoloji ve tesis 

yatırımları sayesinde, yılda 5 milyon adet üretim kapasitesine 

ulaşılması hedefleniyor. 

 

EĞİTİM HABERLERİ 

 

Gazi Teknokenti'nde bilgisayar mühendisleri, 9-16 yaş grubu 

çocukların, bilgisayar programı yazıp, web sitesi tasarlayıp, 

üç boyutlu her türlü tasarımı yapabilecekleri bilişim alanında 

on-line eğitim platformu geliştirdi. 

Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen mucitlergaraji.com 

üzerinden eğitim vermeye başlayan platformda, dünyaca ünlü 

bilişimciler gibi genç dahilerin yetiştirilmesi hedefleniyor. 



Gazi Üniversitesi Teknoparkı'nda oluşturulan 

mucitlergaraji.com sitesinin kurucusu Gazi Eğitim Fakültesi 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim 

Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdemir, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, yıllardır çocukların bilgisayar ve internet 

teknolojilerini tüketim amaçlı değil de üretim amaçlı 

kullanması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.  

Çocukların bilgisayarında oyundan ve internetten başka bir 

şey olmadığını, olsa bile bunu nasıl kullanacaklarını 

bilmediklerini ve bu konuda kaynak bulamadıklarını ifade 

eden Özdemir, bu nedenle daha eğlenceli olan bilgisayar 

oyunları oynadıklarını veya sosyal paylaşım sitelerinde 

gezindiklerini söyledi. Özdemir, bu sebeplerle ailelerin eve 

bilgisayar almayı geciktirdiğini veya aldığı bilgisayarı 

çocukların kullanımına kapattığını vurguladı. 

''Garajımız yok bahanesini kabul etmiyoruz'' 

Doç. Dr. Özdemir, iki yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucu, 

mucitlergaraji.com internet sitesi üzerinden 9-16 yaş grubu 

çocukların bilgisayarla üretim yapılabilecekleri bir eğitim 

platformu geliştirdiklerini bildirdi.  

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Facebook'u kuran Mark 

Zuckerberg, Apple'ın kurucusu Steve Jobs gibi bilişim 

sektörünün ünlü isimlerinin ortak özelliğinin bilgisayar 

programlamaya çok küçük yaşlarda ve ilk olarak evlerinin 

garajlarında başlamaları olduğunu ifade eden Özdemir, 

sözlerini şöyle sürdürdü: 

''Bilişim devlerinin en büyük özellikleri genç yaşta bir şeyler 

yapmaları değil, küçük yaştan itibaren altyapı kazanmaya 

başlamaları. Amerika'da garaj kültürü vardır, çocuklar 

babalarının garajında iş yaparlar, bizde bu kültür yok. 

Türkiye'nin madem bir eksiği garaj, alın diyoruz işte size 

garaj, mucitler garajının çıkış noktası da bu. 

Eğitim portalımız, bilişim alanındaki ünlü isimlerin 'Bizim 

evimizin garajı yok ki' bahanesini ortadan kaldırarak 9-16 yaş 

grubundaki çocuklarımıza online eğitimler vermeyi 

amaçlıyor.'' 

Kendi başlarına bilişim öğrenecekler 

Doç. Dr. Özdemir, çocukların kendi kendilerine bile eğitim 

platformu üzerinde çalışabileceklerini anlattı.  

İnternet üzerinden şifre verilerek giriş yapılan sistemde, iki 

düzeyde adım adım eğitim verildiğini belirten Özdemir, 

''Birinci sınavı geçemeyen ikinci seviyeye geçemeyecek. 

Burada çocuklara bilgisayarda program yazmanın altyapısını, 

mantığını, temelini göstermek. Yoksa hızlı bir şekilde web 

sayfası yapmak değil. Yaptıkları her şeyi anında yayınlıyoruz. 

Her şeyi temelinden anlatıyoruz. Kendi kişisel sayfalarını da 

yapıyorlar'' dedi. 

 

Devamı: http://egitimedair.net/index.php/teknolojik-

geli%C5%9Fmeler/2270-bilisimde-dahiler-yetistirecek-

formulu-buldular  

BİLGECE BİR VASİYET 

 

Ölmek üzere olan yaşlı bir baba, yatağının başına üç oğlunu 

çağırarak, onlara vasiyette bulunur: 

"Oğullarım, ben ölünce, birbirinize düşmemeniz için, size 

sahibi olduğum 17 deveyi paylaştırmak istiyorum. Miras 

olarak develerin yarısını büyük oğluma, üçte birini ortancaya, 

dokuzda birini ise küçük oğluma bırakıyorum." 

Babalarının ölümünden sonra, mirası babalarının vasiyeti 

uyarınca paylaşmak üzere kardeşler bir araya gelirler. Fakat 

bir türlü işin içinden çıkamazlar. Mirası babalarının istediği 

gibi pay edemezler. Çünkü 17 sayısı ne 2' ye, ne 3' e, ne de 9' 

a bölünebilir. 

"Bu işin üstesinden ancak köyün tecrübe ehli,yaşlı bilgesi 

gelir!" diye düşünüp, ona giderek, danışırlar. Bilge kişi -

"Benim bir devem var, onu da alıp yeniden hesap yapın!" der. 

Bu cömertliğe çok şaşıran oğullar, 18 deveyi pay etmeye 

girişirler. Önce ikiye bölerler, büyük oğul 9 develik payını 

alır. Sonra üçe bölerler, çıkan 6 deveyi de ortanca oğul alır. 

Daha sonra dokuza böldüklerinde 2 deveyi de küçük oğul alır. 

Ama, bütün develeri paylaştıktan sonra ortada fazladan bir 

deve kalır, yine. 

Oğullar bu duruma da bir çözüm getirmesi için yaşlı bilgeye 

başvururlar. Bilge kişi güler ve: -"İyi öyleyse!" der. 

"Sorununuz çözümlendiğine göre, ben de devemi geri 

alayım." 

Bilge kişi tıpkı bilgi gibi katalizör olarak olaya girer, çözümü 

sağladıktan sonra olaydan çıkar. Sorunu çözmede insanlara 

yardımcı olur, ama kendinden de bir şey eksilmez. Özellikle 

sevgi ve bilgi verdikçe azalmayan, daha da çok artan, 

tükenmez bir özelliğe ve güzelliğe sahiptir. 

İşte bilgelik ve bilge kişi budur. 

 

Fıkra Gibi…  

Ölümsüz Ceset 

Gerçek bir olay 

 

Sibirya'nın köylerinden birinde cenaze mezarlığa  

götürülüyormuş.Mısır tarlasının ortasında tabut köylülerin  

ellerinden düşüvermiş.Tabutun içindeki ceset düşüp dereye 

yuvarlanmış.  

Akıntı, cesedi dinamitle avlanan balıkçıların yanına 

sürüklemiş. 

Balıkçılar "Acaba adamı dinamitle biz mi öldürdük"  

diye endişeye kapılarak cesedi askeri kışlanın tellerine 

bırakmışlar. Nöbetçi  

er, bölgeye birinin yaklaştığını düşünerek cesedi yaylım 

ateşine  

tutmuş. Hemen ambulans çağrılmış. Delik deşik olan ceset 

hastaneye kaldırılmış.  

Operasyon altı saat sürmüş. Ameliyattan çıkan doktor 

alnından akan  

terleri silmiş ve "çok zor oldu ama galiba yaşayacak" demiş. 

 

ÖDÜLLÜ SORU    

 
Bir tartı aletinde iki kutu ayrı ayrı tartılıyor. İlk kutu 5kg, 

ikinci kutu da 6kg geliyor. İki kutu beraber tartıldığında ise 

ibre, 12kg’ı gösteriyor. Yanlış tartıldığı belli olan kutuların 

gerçek ağırlıkları nedir? 

 
Cevaplarınızı 18.09.2012 tarihine kadar gokcebacaksiz@netmon.com.tr adresine 
yollayın sürpriz hediye kazanma şansı yakalayın  
 

 

 Şahsıvar Dinçer, Birol Şimşek, Emin Adnan Üvez, Mehmet Çakır, 

Erdoğan Burgucu, Hidayet Furuncu, Erdal Yanıkoğlu, Berkant 

Kaptan, Aykut Kurt, Ercan Özöktem, Murat Uslu, Ömer Anıl Tok, 

Kemal Keskin, Zafer Çalık arkadaşlarımızın DOĞUM GÜNLERİNİ 

KUTLUYORUZ... 

İletişim Bilgileri: 
Adres:1200.sokak no:137 Ostim Yenimahalle/Ankara 

Tel: 0312 385 86 00  Fax: 0312 385 85 86 

gokcebacaksiz@netmon.com.tr; netmon@netmon.com.tr ;  

www.netmon.com.tr 
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