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YÖNETĠMDEN 

Severek okuduğum bir yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum. 

AHMET KURT 

GENEL Müdür. 

Evet, fark yaratabilirsiniz  

Hayatta, bir şirkette ya da herhangi bir organizasyonda gerçek 

bir değişim yaratmak için çabalayan herkes, her gün binlerce 

kez yapmak istediği şeyden vazgeçme baskısını üzerinde 

hisseder. Yapacağınız şeyin farkında olan ve 

potansiyelinizden korkanlar, sizi hedefinizden vazgeçirmek 

için her şeyi yapar. “Vizyona ihtiyacınız var” Bazen bir şey 

başarmak için kamuoyu yoklamalarına ya da anketlere 

başvurmak yeterli olmayabilir. Jobs, bugün milyonlarca 

kişinin fanatiği olduğu iPod ve iPhone gibi ürünleri 

yaratırken, kendi hayal gücünü ve inancını ortaya koydu. 

“Olay sadece sizinle ilgili değil” Jobs, Apple’ın dünyayı 

sarsan ürünlerini ortaya çıkarırken, üründen başka hiçbir şeyi 

odaklanmayarak bugün kendi efsanesini yazdı. “Odaklan, 

odaklan, odaklan” İnanması çok zor olsa da, dünyanın her 

yerinde, yöneticiler çalışanlarının verimli olması için sürekli 

meşgul olması gerektiğini düşünüyor. Ama öyle değil. Jobs’ın 

Apple’a gelmesiyle birlikte, Apple’da sadece bir ürünü 

odaklanma ve onunla meşgul olma dönemi başladı. “Tamam, 

bazen tamam değildir”  Apple’ı başarısında, Jobs’ın fanatiklik 

düzeyindeki mükemmeliyetçiliğinin etkisi büyüktü.    “Her 

şey para değildir” Steve Jobs’ın hayatı, paraya takıntılı 

kişilere tam da tersi bir hikaye anlatıyordu. Bu adamın, 100 

yaşına kadar yaşasa bile bir insanın harcayarak 

bitiremeyeceği bir mal varlığına sahipti. Bütün bunlara 

rağmen, çalışmaya ve mükemmel ürünler ortaya çıkarmaya 

devam etti. “Belki de bir iş bitti dendiğinde bitmemiştir” 

Bundan 15 yıl önce, Jobs’ı bu kadar yükseleceği kimsenin 

aklına gelmemişti. CEO, Silikon Vadisi’nin sıradan 

yöneticilerinden biriyken, Apple ise iflasın eşiğine kadar 

geldi. “İnsanlara gerçekten istedikleri şeyi ver”  Kulağa 

oldukça mantıklı gelse de birçok şirket bunu yapmayı 

beceremiyor. Apple ise sadece insanların gerçekten istediği 

şeylere odaklanarak, basit ve vazgeçilmesi kimilerince 

imkânsız olarak tanımlanan ürünler üretti. “Ürününü başkası 

mahvetmeden sen mahvet” Jobs, ömrünün sonuna kadar, 

Apple’ın yenilikçiğini koruyacağı sözünü vermeye devam 

etti. Ancak yaratıcılık, yıkımı da içinde barındırır. Apple o 

yüzden bugün 345 milyar dolar değerimde bir şirket. 

“Kitlelere alışkanlık yaratmak” Eleştirmenler, Apple’ın klişe 

olma çabasında olduğuna dikkat çekti. Evet Steve Jobs bu 

konuda bir ustaydı. Ürün tanıtımları, ürün tanıtımı sırasında 

yapılan şov ve hatta giyilen kıyafetler bile… Jobs, kitlelere 

alışkanlık haline gelerek, efsanesini yazdı. “Birçok insan ne 

yaptığını bilmez” Steve Jobs her zaman rakiplerimiz 

olmasaydı, biz bu kadar başarılı olmazdık dedi. Gerçekten de 

Microsoft, Palm, Nokia gibi şirketler Apple kadar yaratıcı 

ürünler yaratamadıkları için bugün şirket en değerli 

markalardan biri haline geldi. “Zamanınız çok değerli, onu 

boşa harcamayın” Steve Jobs vefat ettiğinde 56 yaşındaydı. O 

kısa ömürde dünyaya devrim niteliğinde ürünler bıraktı.  

Çalışanlarına verdiği en büyük tavsiye de zamanlarını boşa 

harcamamaları gerektiğiydi.  

TEKNOLOJĠK GELĠġMELER 
 

'Gerçek 4G' birçok yenilikle geliyor 

Hemen hemen her 12 yılda bir, cep telefonu 

teknolojisine yeni bir 'G' ekleniyor. 1G sayesinde 

analog telefonlar üretildi. 2G sayesinde dijital 

telefonlar kart boyutuna indirildi; 3G ile akıllı 

telefonlar üretildi ve telefonlarda veri paylaĢımı 

sağlandı. 

4G yani dördüncü nesil cep telefonları ise bir sonraki adım. 

Bu teknoloji sayesinde cep telefonları, bilgisayar gibi 

çalışacak ve aynı ya da daha yüksek oranda veri paylaşım 

hızına sahip olacak. En azından resmi açıklamalar böyle 

diyor. Gerçekte ise dünyada beş milyardan fazla cep telefonu 

ve giderek kızışan rekabet ortamında, işlerin giderek 

karışması söz konusu...  

Başta WiMax ve LTE gibi birbiriyle rekabet halindeki 

standartlar arasında mücadele vardı. WiMax'in hiçbir zaman 

büyük bir şansı olmadı çünkü LTE' nin de standart kurma 

mekanizması aynı. Cep telefonu şirketlerine ise ağları 

değiştirmek yerine güncellemeleri yetiyordu. 

Oyun, Apple yeni iPad'i için LTE'yi kullanacağını 

söylediğinde bozuldu. Daha sonra piyasada pay kapmak için, 

ne olursa olsun bir şey geliştirme konusunda hızlı bir yarış 

başladı. Her ne kadar 4G'nin resmi tanımlamasına göre hızı 

saniyede 1 gigabit ise de, cep telefonu şirketlerinin pazarlama 

birimleri, saniyede 30 megabit ya da fazlasını 4G olarak 

tanımlıyor. 

Aslında bu hız 3G'nin bir parçası. Ancak bu, gerçeklerin 

abartıldığı ilk durum değil. Ama tabii, kale direklerinin yerini 

değiştirirseniz, 4G'nizin olduğunu söylemek daha kolay 

olabilir. 

FREKANS SORUNU 

En son olarak bir de radyo dalgası meselesi var. Uyumluluk 

sorunu ve gecikmelerin arkasında yatan asıl sorun bu. 

Eskiden cep telefonları konusunda en iyi şeylerden biri 

hepsinin aynı frekansta çalışıyor olmasıydı. Bu, birkaç yılda 

bir toplanan Dünya İdari Radyo Konferansı tarafından verilen 

bir karardı. 

"ŞEY"

Sepet

Nedir?

     Faaliyete

 Çevrilebilir mi?
Hayır

 Evet

    Bir Sonraki
     Faaliyet için

       İki Dakikadan

daha kısa sürecek mi?

 Evet Hayır

    O zaman yap!   Başkasına havale et!         Tehir et!

Çöp kutusu

Günün birinde belki

(hatırlatma dosyası,

gözden geçirmek için

sakla)

Referans

(gerektiğinde

geri alınabilir)

    Çok Adımlı

       Projeler

       Projeler
    ( Planlama)

 Proje Planları

(Faaliyetler için

gözden geçir)

           Takvim

( Belli bir zamanda

yapmak için )

        Müteakip

       Faaliyetler

(Yapabileceğiniz

ilk fırsatta yapmak)

              Beklemede

(Başkasının  yapması için )



Avrupa cep telefonları konusunda öne geçince, ABD'nin 

farklı fikirleri olmasını umursamadılar; nihayetinde ticari 

baskı nedeniyle uyumlu sistemler kullanmak zorunda kaldılar. 

Bugün durum farklı. Akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar var 

ve ABD bu konuda liderliğini koruyor. ABD, 4G için farklı 

frekanslar kullanabiliyor; bu da 4G ipad'inizin Avrupa'da 

sadece 3G ile çalışacağı anlamına geliyor. Ancak bu uzun 

sürecek bir sorun değil; farklı frekanslarda çalışan cihazlar 

üretilebilir. 

Radyo dalgası sorunu, tatilde kötü bir havuz macerasını 

andırıyor. Çok fazla insan havluları ile yer tutmuş gibi. 

Kendinize yer almaya çalıştığınızda ya da kullanım haklarını 

değiştirmeye çalıştığınızda, bazıları yerleri için oldukça fazla 

para ödediğinden, kendinizi yasal uyarı tehdidi altında 

buluyorsunuz. Düzenleyicilerin çok dikkatli ve yavaş hareket 

etmeleri gerekiyor. 

Ekonomi uzmanları parlak bir tablo sunduklarında durumun 

böyle olacağını tahmin etmemişlerdi. Dünyada çok çeşitli 

çıkarlar birbiriyle rekabet ediyor ve hepsi oyunun kurallarını 

kendi çıkarları doğrultusunda kullanacak. 

PEKĠ, BU BĠRġEY DEĞĠġTĠRĠR MĠ? 

Bunun basit cevabı evet. Modern ekonomiler bilgisayar ve 

iletişim teknolojilerine dayanıyor ve ekonomik büyüme daha 

fazla yeniliğe bağlı. Yakın zamanda daha uygun ücretlerle 

kablosuz ya da kablolu çok hızlı internet erişimi olabilir. 4G - 

gerçek 4G- yolda. 

4G yakında İngiltere'de kullanılmaya başlanacak. Yatırım 

yapılmaya başlanırsa, 4G'yi gerçek anlamıyla kullanabilir ve 

ekonomiyi kalkındırabiliriz. 

 

NETMON’DAN HABERLER 

 

Merhabalar, 

Netmon ailesi olarak yeni bir sosyal çalışma başlattık. 

Ankara ofisimizin bir bölümünü foto galeri olarak hazırladık. 

Sizlerden gelen fotoğrafları (beğenilen) bu foto galeride 

sergilemekteyiz. Beğendiğiniz fotoğrafları yer ve çeken 

bilgileriyle gokcebacaksiz@netmon.com.tr adresine 

ulaştırırsanız memnun olurum. En çok beğenilen fotoğrafın 

sahibine Netmon ailesi olarak sürpriz hediyemiz olacak. 

Katılımınızı bekliyoruz… 

 

 

KÜLTÜR-SANAT 

 

ÖLMEDEN ÖNCE İZLEMENİZ GEREKEN FİLMLER 

 

-12 Angry Men - 12 Kızgın Adam - 1957 - Sidney Lumet 

-12 Monkeys - 12 Maymun - 1996 - Terry Gilliam 

-2001 A Space Odyssey - 2001 Uzay Macerası - 1968 - --

Stanley Kubrick 

-2001 A Space Odyssey - 2001 Uzay Macerası - 1968 - 

Stanley Kubrick 

-21 Grams - 21 Gram - 2003 - Alejandro González Iñárritu 

-25th Hour - 25. Saat - 2002 - Spike Lee 

-28 Days Later - 28 Gün Sonra - 2002 - Danny Boyle 

-5x2 - 2004 - Francois Ozon 

-71 Fragments of a Chronology of Chance - Tesadüfi Bir 

Kronolojinin 71 Parçası - 1994 - Michael Haneke 

Devamı: http://fotogaleri.ntvmsnbc.com/izlemeniz-gereken-

555-film.html?position=8 

Fıkra Gibi…  

Dünyanın en ünlü kalp doktoru; Michael De Bakey' ın arabası 

bozulmuş, arabasını tamire götürmüş. Tamirci arabasının 

kaputunu açmış ve dr.Michael De Bakey' e dönerek; Size bir 

şey soracağım neredeyse ben ve siz aynı işleri yapıyoruz...   

Mesela ben şimdi itina ile kaputu açacağım bir bakışta 

problemin nerede olduğunu anlayacağım, kapakçıkları 

temizleyeceğim, gerekirse kabloları, motor yağını 

değiştireceğim, hatta çok gerekli ise motoru çıkarıp yerine 

yenisini takacağım! Söylesenize nasıl oluyor da siz milyon 

dolarlar kazanıyorsunuz ama ben meteliğe kurşun atıyorum..?  

Bunun üzerine Dr.De Bakey tamircinin kulağına eğilmiş ve 

şöyle demiş; Bunların hepsini motor çalışıyorken yapmayı 

denesene..! 

 

ÖDÜLLÜ SORU    

 
3 öğrenci düşünün. Bu 3 öğrenci birleşip bir bilgisayar 

almaya karar veriyorlar. Bilgisayar 1500 lira, hepsi 500'ar lira 

koyup bilgisayarı almaya gidiyorlar.  

Fakat mağaza müdürü bilgisayarın kampanyadan dolayı 

indirime girdiğini ve 1250 liraya düştüğünü hatırlıyor. Satış 

görevlisine ise 250 lira verip gidip para üstünü iade etmesini 

istiyor. Satış görevlisi 250’dan 100 lirayı cebine atıyor ve 150 

lirayı 3 kişi arasında bölüştürüyor. 

Böylece öğrenciler bilgisayarı 450’şer liraya almış oluyorlar.  

Şimdi: 450x3=1350 Satış görevlisi da cebine 100 lira attı: 

1350+100=1450 

Peki geri kalan 50 liraya ne oldu? 

 
Cevaplarınızı 19.10.2012 tarihine kadar gokcebacaksiz@netmon.com.tr adresine 
yollayın sürpriz hediye kazanma şansı yakalayın  
 

 
 

 Metim Metiner, Adil MenteĢoğlu, Ali Albayrak, Ġbrahim Topçu, Ahmet 

Eroğlu, Ünsal Üngör, Ġsmet ġermet, Cüneyt Baysal, Ömer YaĢar, Cemil 

Karaoğlu, Cebrail Ünal, Muttalip Kayhan, Onur Yiğit Zaimoğlu 

arkadaĢlarımızın ve üst yönetimden Ahmet Kurt, Ġsmail Özbay ve 

Oktay Kılıç’ın DOĞUM GÜNLERĠNĠ 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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