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YÖNETİMDEN 
MERHABA, 
Sanayici öğrenci buluşmaları kapsamında Nisan ayı içerisinde 
3 Meslek lisesinde ve ODTÜ İşletme Fakültesinde deneyim 
paylaşım toplantılarına konuşmacı olarak katıldım. 
Başlangıç sayfasında konuşmam esnasında çekilmiş bir 
fotoğrafımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. 
 
Öğrenci sanayici buluşmasının ana temasını sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 
 
Hepimizin bildiği gibi ülkemiz gelişmekte olan bir ülke olarak 
sürekli büyümektedir. Büyümeyi sağlayan en önemli motor ise 
sanayiciler ve işadamları tarafından yapılan yatırımlardır. 
Ülkemizde sanayiyi geliştirmek, yerli üretimi artırmak, böylece 
genç ve dinamik nüfusumuza yeni iş sahaları açmak için 
yapılan bu yatırımların dünya ile rekabet edebilmesi de 

gereklidir. Üretim yapan işletmelerimizin dünya ile rekabet 
edebilmeleri için ise, üç alanda mutlaka başarılı olmaları 
şarttır:  

- Ürettiğimiz ürünlerin fiyatlarının uygun olması 

gereklidir, 

- Ürettiğimiz ürünlerin kaliteli olması gereklidir, 

- Fiyatı ve kalitesi uygun ürünün yerine tam zamanında 

ulaşabilmesi gereklidir. 

İşte ülkemizin sanayici ve iş adamları bu üç şartı yerine 

getirmek için yatırım yapmakta ve gece gündüz çalışmaktalar. 

Öte yandan, bu şartları karşılayabilmek için yapılan yatırımlar 

teknolojik olmak zorundadır. Bir malı tasarlamak, üretmek ve 

testlerini yapmak için dünyada hangi yöntem ve yazılımlar, 

hangi takım tezgâhları ve hangi kalite kontrol ekipmanı 

kullanılıyorsa, bizler de bunları alıp kullanmak zorundayız. Aksi 

halde dünya ile rekabet edemeyiz. Bu saydığımız araçları 

karşılığını ödeyerek almak mümkün. Sanayici ve iş 

adamlarımız da her türlü özveriyi yaparak bunları alıyorlar. 

Ancak çok paralar ödenerek yapılan bu teknolojik yatırımların 

gerçekten işe yarayabilmesi, verimli kullanılabilmesi, katma 

değer yaratması ve harcadığımız dövizleri geri getirebilmesi 

için çok önemli bir başka faktöre daha gereksinim var: 

Bu teknolojik araçları kullanacak, yaratıcı, zeki ve çalışkan 

insanlara ihtiyacımız var. Böyle insanlar olmadığı sürece ne 

yazık ki yapılan yatırımlar yeteri kadar verimli olamıyor. Bir 

makine ne kadar yüksek teknolojiye sahip olursa olsun onu 

ancak bir insan çalıştırabiliyor. Yüksek teknolojili yazılım ve 

donanımın dilinden ise, ancak temelinde matematik, fen, fizik 

ve kimya olan eğitim süreçlerinden geçmiş olan teknisyenler 

anlayabiliyor. Bunun için, küçük büyük tüm işletmelerimizde, 

çok farklı meslek gruplarından ve değişik disiplinlerden meslek 

lisesi mezunlarının desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle de 

meslek liselerinin ve mesleki eğitimin çok önemli olduğuna 

inanıyoruz. Ankara Netmon buna inandığı ve bu konunun 

ülkemiz için stratejik öneme sahip olduğunu savunduğu için, 

sanayici ile meslek liselerini bir araya getirmeyi amaçlayan bir 

program başlattı.  Meslek liselerinde okuyan gençlerimizi yine 

onlar gibi aynı okuldan mezun olmuş ve işinde önemli 

başarılar elde etmiş sanayicileri buluşturmak ve kaynaştırmak 

istiyoruz. Bunu daha iyi yapabilmek için de, özellikle meslek 

lisesi çıkışlı olup iş kurmuş, alanında başarılı olmuş sanayici 

ve iş adamlarımızı bu programlarda konuşmacı olarak 

çağırıyoruz. İnanıyoruz ki onların başarılı yaşam öyküleri, 

meslek liselerinde okumakta olan ancak geleceğinin nasıl 

olacağı konusunda tereddütler yaşayan genç kardeşlerimiz için 

örnek olacaktır. Başlattığımız programın ülkemiz ve ülkemizin 

geleceği gençlerimiz için olduğu kadar, sanayici ve iş 

adamlarımız için de çok olumlu sonuçlar doğuracağına 

inanıyor, programda emeği geçen herkese şükranlarımızı 

sunuyoruz.  

Ahmet KURT 

Genel Müdür. 

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ / HIZ LİMİTLERİ 
Araç Cinsi Şehir İçi Şehir Dışı Otoyol 

Otomobil 50 km/s 90 km/s 120km/s 

Otobüs 50 km/s 80 km/s 100km/s 

Minibüs, Kamyon, Kamyonet 50 km/s 80 km/s 90 km/s 

Arazi Taşıtı, Motosiklet 50 km/s 70 km/s 80 km/s 

Tehlikeli madde taşıyan ve 
Özel izin belgeli araçlar 30 km/s 50 km/s 60 km/s 

Motorlu ve motorsuz 
bisikletler 30 km/s 50 km/s - 

Lastik tek. Traktör, arızalı 
aracı Çeken araçlar ve iş 
makineleri 

20 km/s 20 km/s - 

 



Yukarıdaki tablo 2012 yılı Şehir içi ve Şehir dışı yasal 
hız limitlerini göstermektedir. Bildiğiniz gibi şirketimizde 
hız üst limiti 90 km/h olarak belirlenmiştir. Araçların hız 
takipleri sürekli olarak yapılmaktadır. Unutmayınız ki hız 
limitinin 90 km/h ile sınırlandırılması olası bir trafik 
kazasının önüne geçip can kayıplarını önlemektir. 
Gerek Proje Müdürleri/Yöneticileri gerekse Üst Yönetim 
hiçbir şart altında, belirlenen hız limitini aşmanızı talep 
etmemektedir.  Zaman zaman hız limitini ihlal eden 
personel telefon aracılığı ile sözlü olarak uyarılmaktadır. 
Sözlü uyarıların etkili olmadığı durumlarda yazılı uyarıda 
bulunulacaktır.  

Unutmayın! Önce can güvenliğiniz….  

2012 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ 
06.04.2012 tarihinde, Kalite Yönetim Sisteminin 
etkinliğini kontrol etmek için, Yönetimin Gözden Geçirme 
toplantısı yapılmıştır. Toplantıda 2011 hılı hedeflerine 
uyum değerlendirilmiş, 2012 yılı için yeni hedefler 
belirlenmiştir. Mayıs ayı içinde ISO belgelendirme 
kuruluşumuz DEKRA Sertifikasyon A.Ş. ve NETAŞ 
tarafından yapılacak denetimlere hazırlıklarımız devam 
etmektedir. Hedefimiz sıfır majör hatayla denetimleri 
tamamlamaktır.  
 
FİLM Mİ İZLEMEK İSTİYORSUNUZ… 
Bazen film izlemek istediğimizde “ne izlesem” diye çokça zaman 
harcarız. İşte size tavsiye… 10 tane güzel film… iyi seyirler. 
1-Hachiko,  2- 3 idiots(3 Aptal),  3-Paint it Yellow (Sarıya Boya),  4-
Avatar,  5-Prestij,  6-Inception (Başlangıç),  7-Mirrors(Aynalar),  8-
Kaybedenler Klübü,  9-  Shawshank Redemption(Esaretin Bedeli),  
10-Ip Man 
 
EINSTEIN VE ŞOFÖRÜ 
Einstein konferanslarına hep özel şoförü ile gidermiş. Yine bir 
konferansa gitmek üzere yola çıktıkları bir gün şoförü 
Einstein'a; 
"Efendim, uzun zamandır siz konuşmanızı yaparken ben de arka 
sıralarda oturup sizi dinliyorum ve neredeyse söyleyeceğiniz her şeyi 
kelimesi kelimesine biliyorum" demiş. Einstein gülümseyerek ona bir 
teklifte bulunmuş: 
"Peki, şimdi gideceğimiz yerde beni hiç tanımıyorlar... O halde 
bugün palto ve şapkalarımızı değiştirelim, benim yerime sen konuş, 
ben de arka sırada seni dinlerim." Şoför, gerçekten 
çok şahane ve başarılı bir konuşma yapmış ve sorulan bütün 
soruları doğru cevaplamış. Tam yerine oturacağı sırada bir kişi, o 
güne kadar konferansta sorulmamış ağır bir 
fizik sorusu sormuş. Şoför, hiç duraksamadan soruyu soran kişiye 
dönüp: 

"Böylesine basit bir soruyu sormanız gerçekten çok garip"  demiş. 
Sonra da salonun arkasında oturan Einstein'ı işaret ederek şöyle 
devam etmiş: 
"Şimdi size arka sırada oturan şoförümü çağıracağım ve sorduğunuz 
soruyu, göreceksiniz, o bile cevaplayacak." 
Netice:  
1-AKILLI İNSANLAR, AKILLI İNSANLARLA ÇALIŞIR, 
2-İNSANIN ZEKİLİĞİNİN YANINDA UYANIKLIĞIDA İNSANA ÇOK 
ŞEYLER KAZANDIRIR..... 

 Ahmet KAYILI, Alaattin DİVAN, Mustafa Kemal 
GÜRSOY, Kamil Erdoğan GÜNBATI, Ali Kemal ÇATALOĞLU, 

Erman ERTEM, Ahmet Turan İLHAN, Mustafa Erkan KUL 
arkadaşlarımızın DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLUYORUZ... 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı Kutlu Olsun. 

BÜLTEN SUDOKU              GEÇEN SAYI 
ÇÖZÜMLERİ 

Geçen sayıdaki 
sorumuzun cevabı; Burcu 
kelimesinin içindeki sesli 
ve sessiz harflerin 
çarpımı yani 3x2=6 
olacaktı. Doğru yanıtı 
verenler arasında yapılan 
çekiliş sonucu Sn. Gözde  

ÖZ, bir adet USB Bellek kazanmıştır. Kendisini tebrik ederiz. 

ÖDÜLLÜ SORU 
Bir çocuk eşit adımlarla ilk önce 19 adım ileri daha sonra 21 adım geriye 
yürümektedir. Bu şekilde toplam 380 adım atarsa bulunduğu noktadan kaç 
adım uzaklaşır? 
Cevaplarınızı 08.06.2012 tarihine kadar vedatkaya@netmon.com.tr 
adresine yollayın sürpriz hediye kazanma şansı yakalayın  

Fıkra   
Temel ile Cemal bir gün bir filme giderler. Filmde at yarışı 
oynanmaktadır. Temel Cemal'e "Ula Cemal bence bu yarışı 3 
numarali at kazanaceğdur." der. Cemal "hayur 2 numaralu at 
kazanacağdur"der. Sonunda iddiaya tutuşurlar. Yarışı 
Temel'in atı kazanır Temel Cemal'e "ula uşak ben seni 
kandirmişumdur ben filmi daha öncede seyrettim"der. 
Cemal de "Ula uşak bende seyrettimde ben nerden bileyim 
yine bu atın kazanacağını?"  

M-FILES DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ 
Doküman takibini daha etkin bir 
şekilde yapabilmek için işletmemiz 
M-Files Doküman Yönetim Sistemini 
kullanmaya başlamıştır.  

İşletme içinde oluşturulan dokümanlar bir önceki yıla göre iki kat 
artmaktadır. Bilginin %80 lik kısmı dokümanlarla saklanmaktadır. 
Genel olarak çalışanlar, zamanlarının %60 ını dokümanlarla, 
%16 sını ise bilgi aramakla geçirirler. Bu sürede zaman boşu 
boşuna harcanmaktadır. Ayrıca dokümanların %60 ı gereksiz, 
%50 ise neredeyse birbirinin aynısıdır.  
M-Files Doküman Yönetim Sisteminin işletmemizde beklenen 
faydaları; 
*dokümanların silinmesinin, kaybolmasının önlenmesi, 
*dokümanlarda yapılan revizyonun istendiğinde tekrar 
görüntülenmesi, 
*işletmenin kurumsallık yolundaki ilerleyişine katkı sağlanması, 
*uzaktan erişim sayesinde istenen dokümanlara istenen yer ve 
zamanda erişilebilmesi,  
*görevlendirme ve iş akışı sayesinde iş takibinin daha sağlıklı 
yapılabilmesi, 
*kağıt, kartuş ve enerji tüketiminin azaltılması şeklindedir. 
Şiir gibi yazı… 

Küçük hanımlar, küçük beyler! 
Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, 
yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! 
Memleketi asıl aydınlığa boğacak 
sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, 
kıymetli olduğunuzu düşünerek 
ona göre çalışınız. 
Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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