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RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN 
 

Normal sadece bir illüzyondur. Örümcek için 

normal olan, sinek için kaostur. 

Charles ADDAMS 

 
YÖNETİMDEN 

Merhaba, 
 
6331 sayılı iş güvenliği kanunu gereği Ankara Netmon  
üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmek amacı ile 
Haziran ayı içinde tüm personelimiz için eğitim düzenlemiştir. 
Her yıl Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri tüm 
personelimize verilmektedir. Eğitim uzman kadro tarafından 
gerçekleştirilmekte; iş güvenliği bilincini tüm çalışanlarımıza ve 
ailelerini yaymak hedeflenmiştir. Osiad konferans salonunda 
düzenlenen eğitim ESSA OSGB tarafından bize atanmış olan 
Selim Akçaharman (Ankara Netmon İş Güvenliği Uzmanı (A 
Sınıfı)) tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 
Faaliyet alanımız çok tehlikeli sınıfta yer aldığından eğitim 
sonrası yıllık periyodik sağlık muayenesi gerçekleştirilmiştir. 
Muayeneleri iş yeri hekimimiz ve sağlık memuru 
tamamlamıştır. Bunun yanında yine yıllık tekrar ettiğimiz 
sağlık tetkikleri özel bir sağlık kuruluşu tarafından yapılmıştır. 
Tam kan testi ve akciğer grafisi gibi erken teşhiste önemli rol 
oynayan taramalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmalar 
hem kanunu zorunluluğu yerine getirmek hem de personel 
kaynaşmasını sağlamak, iletişimi kuvvetli tutmak için çok 
önemlidir. O günden arda kalan güzel bir hatırayı da 
paylaşmak istiyorum. 

 

Ankara Netmon Ailesi 
 
PÜF NOKTALAR 

 Mükemmelliğin doyum noktasına ulaşmak sadece bir 
aldatmacadan ibarettir. Değişim, sınırları zorlamak, 
bugün mükkemmel olanın yarın sıradan bir tanım 
haline geleceğini bilmektir. Mükkemmelikte sınır 

olamaz. Unutulmasın ki mükkemmelik kusursuzluk 
demektir; ontolojik olarak dünyada hiçbir varlık 
kusursuz değildir. Kusursuzluğun peşinde koşmanın 
çaresi ise sürekli değişimdir. 
 

 Değişimi sloganlar değil, sık değişime uğrayan –
zamana duyarlı –öngörüler besler. Pencereden 
dışarıyı seyreden yöneticilerin modası geçmiştir. 
Toplumun nabzını tutan, geleceğin eğilimlerini 
hisseden özgür zihinlere ihtiyaç vardır. En üstteki 
yöneticilerin sokağın tozunu koklaması gerekir. 

 

 Değişim cesaret demektir. Cesaretin ise riskin bir 
başka tanımıdır. Cesaret içeren riskler değişimin 
yolunu aydınlatır, ileriye giden yolların nasıl bir 
dallanma içinde olduğunu gösterir. Doğru yolu 
bulmak ise toplumun evrimini gözlemek ile olur. 
Toplumu yönlendirmek şirketlerdeki-dolayısı ile 
ekonomideki- algıya bağlıdır. Formül şudur: geçmişe 
saygı duy, geleceği keşfet! 

 

 Çoğu klasik yönetim algısı değişimi ağırlaştıran en 
önemli tehlikedir. Değişim ancak devrimci 
düşüncelerle gerçekleşir. Değişim düzen haline 
geldiğinde düzeni tekrar değiştirmek gerekir ki, 
şirketlerde ilerleme böyle olur. En iyi gösterge bir 
şirketin hayat döngüsünü (life-cycle) bakmaktır. Ne 
kadar çok değişim o kadar çok yaşam! 

 
DİYORLAR Kİ… 
 
“Geleceği tahmin etmenin sağlıklı yolu onu yaratmaktır!” 
 

PETER DRUCKER 
ASIL İHTİYACIMIZ OLAN 

 

Tembelliği alışkanlık haline getirmiş olan toplumların sonunu 

Atatürk şöyle yorumluyor: “Çalışmadan, öğrenmeden, 

yorulmadan yaşamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş 

milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha 

sonrada istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.” 

 

 

 

 

 

 



 

Büyük önder daha sonra çalışma konusu ile ilgili şunları 

söylüyor: 

“Denebilir ki hiçbirşeye muhtaç değiliz. Yalnız bir tek şeye 

çok ihtiyacımız var. Çalışkan olmak...” 

 

                                                 Mustafa Kemal ATATÜRK 

 

 

 

 

 

HAYATINIZDA ENGELLER Mİ VAR? 

GELİN BİR TEKRAR DÜŞÜNELİM… 

7 yaşındayken babasını kaybetti ve yetim kaldı. Yalnız ve 

içine kapanık biri olarak yaşamaya, oradan oraya 

sürüklenmeye başladı. 

- 8 yaşında okuldan alındı ve köyde yaşadı. Zamanını 

tarlalarda kargaları kovalamakla geçirdi. 

- 10 yaşında yüzü kanlar içinde kalacak şekilde, yeni 

okulundaki hocasından dayak yedi. Ailesi onu okuldan aldı. 

Sinirden ve korkudan üç gün evinden çıkamadı. 

- 17 yaşında hayalindeki okulun istediği bölümü için gerekli 

not ortalamasını tutturamadı. 

- 24 yaşında tutuklandı, günlerce sorguya çekildi ve 2 ay tek 

başına bir hücrede hapis yattı. 

- 25 yaşında sürgüne gönderildi. 

- 27 yaşında kendisinden bir yaş büyük meslektaşı kendisinin 

de üyesi bulunduğu derneğin çalışmaları ile kahraman ilan 

edilirken, kendisi hiç önemsenmiyordu. Doğduğu şehrin 

merkezinde rakibi törenlerle karşılanırken, o kalabalık 

arasında yalnız başına olanları izliyordu. 

- 30 yaşında kendisi başka şehirleri düşman elinden 

kurtarmaya çalışırken, doğduğu şehir düşmanların eline geçti. 

- 30 yaşında amiri, onu kendisinden uzaklaştırmak için başka 

göreve atanmasını sağladı. Yeni görevinde fiilen işsiz 

bırakıldı. Aylarca boş kaldı. 

- 37 yaşında böbrek rahatsızlığından Viyana'da 2 ay hasta ve 

yalnız halde yattı. 

- 37 yaşında komutan olarak yeni atandığı ordu, dağıtıldı. 

- 38 yaşında Savunma Bakanı tarafından görevinden atıldı 

. 

- 38 yaşında bir toplantıda giyebileceği bir tek sivil elbisesi 

bile yoktu ve başkasından bir redingot ödünç aldı. Ayrıca 

cebinde sadece 80 lirası vardı. 

- 38 yaşında kendisi için tutuklama kararı çıkartıldı. 

- 38 yaşında en yakın beş arkadaşından üçü, onun Kongre 

temsil heyetine üye olmaması için oy kullandı. 

- 39 yaşında idam cezasına çarptırıldı. 

Sonra Ne mi Oldu? 

42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu! 

Okuduğunuz öykü efsanevi lider Mustafa Kemal Atatürk'e 

aittir. Şimdi düşünün, sizin başarılı olmanızı engelleyen ama 

Atatürk'ün karşısına çıkmamış bir engel var mı? 

Başarınızın önündeki engel ne? Paranız mı yok? Atatürk'ün 

de yoktu! Sağlığınız mı bozuk? Atatürk'ün de bozuktu! 

Çevrenizde sizi çekemeyenler mi var? Atatürk'ün de vardı! 

Bazı yakın arkadaşlarınız sizi arkadan mı vurdu? Atatürk'e de 

vurdular! Aileniz çok zengin değil mi? Atatürk'ünki de 

değildi! Amirleriniz hakkınızı mı yiyor? Atatürk'ünkini de 

yemişlerdi! Sizden daha beceriksiz ama hırslı insanlar, sizden 

daha hızlı yükselip size amirlik mi yapıyor? Atatürk'ün de 

başına gelmişti! Geçmişte bazı denemeleriniz de başarısız mı 

oldunuz? Atatürk de olmuştu! Hakkınızda idam fermanı 

çıktığı için mi başarılı olamıyorsunuz? Atatürk'ün de başına 

gelmişti! 

Kişisel sorunlar büyük başarıların önünde engel değildir. 

Mustafa Kemal kişisel kurtuluş savaşı ile ülkeyi kurtarma 

savaşını birlikte götürebilmişti. 

Bilinen bir deyişle ona ''para yok'' dediler, ''bulunur'' dedi, 

''düşman çok'' dediler, ''yenilir'' dedi. Ve ''sonunda tüm 

dedikleri oldu. Gençliğe hitabesinde niçin '' vazifeye atılmak 

için içinde bulunduğun şartların imkan ve şeraitini 

düşünmeyeceksin'' dediğini sanırım daha iyi anladınız. 

FIKRA ZAMANI  

Dünya Feministler Kongresinde konuşmacılar görüş 

belirtmektedir. Amerikalı bir hanım şöyle der: 

-Ben iyi bir şirketin genel müdürüyüm. Artık alışveriş 

yapmaktan bıktım. Kocama "bundan sonra alışverişleri sen 

yap" dedim. Baktım, birinci gün oralı olmadı, ikinci gün oralı 

olmadı, üçüncü gün yaptı... 

Alman konuşmacı: 

Ben iyi bir şirkette üst düzey yöneticiyim. Bir gün kocama 

"ben artık bulaşıkla ilgilenmekten bıktım, biraz da sen yıka" 

dedim. Birinci gün yapmadı, ikinci gün yapmadı, baktım 

üçüncü gün yapmış... 

Fadime kürsüye çıkmış: 

-Ben kendimi bildim bileli temizlikçiyim. Geçen gün Temel'e 

"ben artık çamaşır yıkamaktan mahvoldum, biraz da sen yıka" 

dedim. Birinci gün göremedim, ikinci gün göremedim, 

üçüncü gün gözüm yavaş yavaş görmeye başladı... 

 

ÖDÜLLÜ SORU   

 Askerin biri esir aldığı diğer askere demişki “öyle bir şey 

söyle, eğer söylediğin yalan ise seni kurşuna dizeceğim, ama 

eğer doğru ise seni asacağım”. Bunun üzerine esir asker bir 

cümle söylemiş ve serbest kalmış. Acaba ne demiş. 
Cevaplarınızı 25.08.2014 tarihine kadar gokcebacaksiz@netmon.com.tr adresine  
Gönderin sürpriz hediye kazanma şansı yakala 

 
 

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 

Osman Altıparmak, Mehmet Haluk Gazioğlu, İbrahim 

Yıldırım, Bahadır Külhancı, Ahmet Başoğlu, Ahmet Özel, 

Ercan Korkmaz, Fatih Uçar, Abdullah Ekici, Kezban Bektaş, 

Ebru Değirmenci Toka, Kemal Keskin, Gözde Öz, Murat 

Kurt, Erhan Şener, Gökçe Bacaksız, Vedat Kaya, Fatih Polat, 

Rahmi Demir, Ezgi Alcı Arkadaşlarımızın Ve 

Yöneticileimizden İsmail Hakkı Gökalp ve Zekeriya Kırbaş’ın 

DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLUYORUZ... 

Kemal Tuna arkadaşımıza başsağlığı babasına Allahtan rahmet 
diliyoruz. 

 Rasim Sazak arkadaşımıza başsağlığı babasına Allahtan rahmet 
diliyoruz. 
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