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EVRENSEL PROJESİ KAPSAMINDA KÖYLERİNE 

İLETİŞİM GETİREN ANKARA NETMON’A DUA  

 
Zor iş, zamanında yapmamız gerekip de, 

yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle 

meydana gelir. 

J.J.Rousseau 
YÖNETİMDEN 

Merhaba 

Kısa kısa başlıklar halinde Şuan için hatırlayabildiğim bazı 

konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. 

           2013 Yılı içerisinde iş geliştirme takımı oluşturup yeni 

iş fikirleri üzerinde tartışmış E ticaret sitesi oluşturmaya karar 

vermiştik. Çalışma Gurubunun önerisini yerine getirdik 2 

personel ile başladığımız bu yolculukta geride 3 ay gibi bir 

zaman bırakmış olmamıza karşın önemli bir satış 

gerçekleştiremedik. Ancak ben inanıyorum ki Sabırlı ve 

Sistemli Olarak çalışırsak başarı gelecektir.  

                2013 yılından 2014 e devrettiğimiz diğer işimiz ise 

CANOVATE firmasının Bölgesel dağıtıcılığını üstlenmiş 
olmamızdır. Enterprıse ürün pazarında Aktif satış yapan ve 

Çözüm üreten firma hedefimizi burada yakalayabiliriz 

düşüncesindeyim. Genel Olarak Telekom sektörü MOBİL 

iletişime kaymaktadır. Mobil iletişim de HUAWEI ile 

yaptığımız Bakım Çözüm ortaklığı projesi ile devam 

etmekteyiz. Bakım Çözüm Ortaklığı Sözleşmesi Mobil 

iletişim ile birlikte % 20 seviyesinde Fix Network işlerini de 

kapsamaktadır. 2014 yılında yapacağımız Önemli işlerden 

diğeri ise Fiber CITY projesidir. Fiber City projesinde 

ERICSSON, ZTE ve HUAWEI firmaları ile çalışmaktayız. 

Verdiğimiz Entegrasyon hizmet kalitesini artırmak için 

fabrika sahamızda Endüstriyel depo alanı oluşturduk. 

 
         Netaş  ile olan iş ilişkilerimizde  farklılaşarak devam 

etmektedir. 2013 yılında Probil ile yaptığımız SEGBİS 

projesi bu yılda İstanbul Adliyeleri ayağında devam ediyor. 

Netaş Orhanlı yerleşkesindeki işlerin  önemli bir bölümü de 

yine Bizim üzerimizden devam etmektedir. 

        Yeni Proje fikirlerine ihtiyacımız var. Tüm 

Çalışanlarımızın Aklına gelebilecek iş fikirlerini bizimle 

paylaşmasını istiyorum. 

         2014 yılı için yapacağımız projelerde Maliyet unsuru 

önceki yıllarda göre daha büyük önem arz etmektedir. 

Özellikle Proje yöneticilerimizin Sorumluluklarındaki işleri 

takip ederken Malzeme ve işçilik ihtiyaçlarının sözleşme 

koşullarına uygun olmasını Sözleşmede olmayan işlerin ve 

Malzemenin kullanılmamasına dikkat etmek gerektiğini 

hatırlatmak istiyorum. 

Sevgi ile Kalın 

AHMET KURT                      

ANKARA NETMON PAINTBALL’DA 

Baharın ilk güneşini gören Netmon ailesi Vedat Kaya 

önderliğinde kendini doğa sporlarına bıraktı. Hem çalışma 

ortamın stresinden arınmak hem de güneşin ve güzel havanın 

tadını çıkarmak için kaçınılmaz bir fırsat yarattılar. 

Motivasyon ve kaynaşma anlamında önemli bir faaliyet 

gerçekleşmiş oldu. Üst yönetimin katılımı ve desteği yine 

yanımızdaydı. Genel müdürümüz takımlardan birinde yer 

aldı. 10’ar kişiden oluşan iki ekip belirlendi. Netmon 

çalışanları ve ailelerinden oluşan iki ekip kıyasıya rekabet 

ettiler. Sonuç beraberlik oldu.  İzleyici olarak katılımda 

oldukça fazlaydı. Aileler ve oynamaktan çekinenler heyecanlı 

rekabeti uzaktan izlediler. Netmon faaliyetleri devam edecek 

bizi takip etmeyi unutmayın. 

Faaliyetten birkaç kare   

 
(PAINTBALL OYNAMAK İÇİN HAZIRIZ) 

 
(EKİPLER BELİRLENDİ) 

 



 
MİMAR SİNAN’DAN 400YIL SONRAYA MEKTUP 

Bir Mimar Sinan eseri olan Şehzadebası Cami´nin 1990´li  

yıllarda devam eden rest...orasyonunu yapan firma 

yetkililerinden bir inşaat mühendisi, caminin restorasyonu 

sırasında yaşadıkları bir olayı tv´de şöyle anlatmıştı. 

Cami bahçesini çevreleyen havale duvarında bulunan 

kapıların üzerindeki kemerleri oluşturan taşlarda yer yer 

çürümeler vardı. Restorasyon programında bu kemerlerin 

yenilenmesi de yer alıyordu. Biz inşaat fakültesinde teorik 

olarak kemerlerin nasıl inşaat edildiğini öğrenmiştik fakat taş 

kemer inşaası ile ilgili pratiğimiz yoktu. Kemerleri nasıl 

restore edeceğimiz konusunda ustalarla toplantı yaptık. Sonuç 

olarak kemeri alttan yalayan bir tahta kalıp çakacaktık. Daha 

sonra kemeri yavaş yavaş söküp yapım teknikleri ile ilgili 

notlar alacaktık ve yeniden yaparken bu notlardan 

faydalanacaktık. 

Kalıbı yaptık. 

Sökmeye kemerin kilit taşından başladık. Taşı yerinden 

çıkardığımızda hayretle iki taşın birleşme noktasında olan 

silindirik bir boşluğa yerleştirilmiş bir cam şişeye rastladık. 

Şişenin içinde dürülmüş beyaz bir kâğıt vardı. Şişeyi açıp 

kâğıda baktık. Osmanlıca bir şeyler yazıyordu. Hemen bir 

uzman bulup okuttuk. Bu bir mektup idi ve Mimar Sinan 

tarafından yazılmıştı. Şunları söylüyordu: 

"Bu kemeri oluşturan taşların ömrü yaklaşık 400 senedir. Bu 

müddet zarfında bu taşlar çürümüş olacağından siz bu kemeri 

yenilemek isteyeceksiniz. Büyük bir ihtimalle yapı teknikleri 

de değişeceğinden bu kemeri nasıl yeniden inşaa edeceğinizi 

bilemeyeceksiniz. İşte bu mektubu ben size, bu kemeri nasıl 

inşa edeceğinizi anlatmak için yazıyorum." 

Koca Sinan mektubunda böyle başladıktan sonra o kemeri 

inşa ettikleri taşları Anadolu´nun neresinden getirttiklerini 

söyleyerek izahlarına devam ediyor ve ayrıntılı bir biçimde 

kemerin inşaasını anlatıyordu. 

Bu mektup bir inşanın, yaptığı işin kalıcı olması için 

gösterebileceği çabanın insanüstü bir örneğidir. Bu mektubun 

ihtişamı, modern çağın insanlarının bile zorlanacağı taşın 

ömrünü bilmesi, yapı tekniğinin değişeceğini bilmesi, 400 

sene dayanacak kâğıt ve mürekkep kullanması gibi yüksek 

bilgi seviyesinden gelmektedir. Şüphesiz bu yüksek bilgiler 

de o koca mimarin erişilmez özelliklerindendir. Ancak 

erişilmesi gerçekten zor olan bu bilgilerden çok daha 

muhteşem olan 400 sene sonraya çözüm üreten sorumluluk 

duygusudur. 

ÇOK GÜZEL BİR HİKAYE KESİN OKUYUN !!! 

Adam karısına pek hoş davranmaz, kalbini kırar.  

Sonra karısından sofrayı kurmasını ister.  

Kadıncağız hiç sesini çıkarmadan kurar sofrayı ve buyur eder 

kocasını.  

Adam sabırsızca sofraya oturur, iştah kabartacak bir zevkle 

yemeye başlar. Yemek tuzsuz olmuştur. Birkaç lokma 

yedikten sonra karısından tuz ister.  

Karısı; “sen yiyedur ben getiririm”, der ve içeri gider.  

Adam ikide bir; “tuz nerde kaldı?” diye sorar.  

Kadın her seferinde “tamam getiriyorum” diye cevap verir .  

Fakat tuz bir türlü sofraya gelmez.  

Neyse adam tuzu isteye isteye karnını doyurur.  

Sonra aklı başına gelir. Az önce hatununun kalbini kırdığı için 

özür diler. 

Hanım mutfağa gider, ve elinde tuzla geri döner.  

Adam merak eder ve sorar; “bu ne şimdi karnım doyduktan 

sonra tuzu ben ne yapayım” der. Karısı da ona; “senin kalbimi 

kırdıktan sonra dilediğin özür, doyduktan sonra sofraya gelen 

tuz gibidir, ihtiyaç kalmaz”… der. 

Evet, dikkat etmek lazım! Kırmamak lazım. Gönül sevmek 

demektır.  

Sevipte kıymetini bilmek. İnsanlar için güzel dostluklar 

kurması kadar, dostlarına olan muhabbetini göstermesi de 

önemlidir.  

Bunun bir çok yolu var.  

Bazen bir gülümseme bile muhteşem bir sevgi işaretidir... 

 

FIKRA ZAMANI  

ABD Başkanı, İngiltere Başbakanı ve Türkiye Başbakanı bir 

gün bir toplantıda bir araya gelmişler. 

Tabii, 3 lider bir arada olur da, sormaz mı gazeteciler? Önce 

ABD başkanına sormuşlar: 

- ABD´de bir memur ne kadar parayla geçinir? Siz kaç para 

veriyorsunuz? 

Başkan cevap vermiş: 

- Valla ben memura en az 2000 dolar veririm. 1000 doları ile 

geçinirler. Geri kalan 1000 doları ne yaparlar, nerede 

harcarlar, hiç sormam. 

Gazeteciler aynı soruyu İngiltere başbakanına da sormuşlar. O 

da cevap vermiş: 

- Ben, memuruma ortalama 3000 sterlin veririm. Geçinmesi 

için 2000 sterlin yeterli. Artan 1000 sterlini ne yapar, nerede 

harcarlar, sormam, beni hiç ilgilendirmez. 

Her ikisinden bu cevapları alan gazeteciler, aynı soruyu bizim 

başbakana da sormuşlar. 

- Valla, demiş bizimki, Türkiye´de bir memurun 

geçinebilmesi için en az 1 milyar lira lazım. Ama ben taş 

çatlasın 400 milyon lira veriyorum. Geri kalan 600 milyonu 

nereden bulurlar, nasıl geçinirler hiç sormam. 

 

ÖDÜLLÜ SORU   

Adamın biri 5 haneli iş yerine giriş şifresini unutmuş. Şifreyi 

bulabilmek için 5 ipucu varmış: 1) Beşinci sayı ve üçüncü 

sayının toplamı 14 2) Dördüncü sayı = ikinci sayı +1 3) 

Birinci sayı, ikinci sayının iki katının -1 4) İkinci ve üçüncü 

sayının toplamı 10 5) Bütün sayıların toplamı 30 Acaba bu 

beş haneli sayı nedir? 
Cevaplarınızı 25.04.2014 tarihine kadar gokcebacaksiz@netmon.com.tr adresine  
Gönderin sürpriz hediye kazanma şansı yakalayın. 

 
 

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 

Mehmet Tektepe, Oktay Tümer Tuğlu, Fahri Toprakçı, 

Hüseyin Yangın, Kayhan Akın, Yusuf Yıldız, İbrahim Demir, 

İbrahim Kurt  Arkadaşlarımızın ve Proje Yöneticilerimizden 

Yavuz Tuğrul Doğan’ın DOĞUM GÜNLERİNİ 

KUTLUYORUZ... 

Fatih Yalman, Muammer Yalman ve Ali Akyüz arkadaşlarımıza 
başsağlığı vefat edenlere de rahmet diliyoruz. 
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