
 

 

 

 

 

 

 Ben ölürsem soylu milletimizin beraber 
yürüdüğümüz yoldan asla ayrılmayacağına 
eminim; bununla gönlüm rahat! 

     

                 ATAMIZI SAYGI 
                                                             ve  

             ÖZLeMLe ANIYORUZ 
    
 

 

YÖNETİMDEN 
     OSTİM'İN YENİ VİZYONU: SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAYİ... 
      Artık pek çok zeminde sık sık kullandığımız temel 
kavramlardan biri olan 'Sürdürülebilirlik sözcüğü, devamlılığa 
atıl yapar, doğa ve insan arasında bir denge kurulmasını 
kapsar. İlk defa Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan Çevre ve 
Kalkınma Komisyonunun 1987 yılında yayımladığı 'Ortak 
Geleceğimiz' isimli raporla tanıştığımız bu kavram, sadece 
bugünü değil gelecek nesilleri de vizyon dahilinde tutar.         
     Kuruluşu 1960lı yıllara dayanan OSTİM Organize Sanayi 
Bölgesi, sürdürülebilirliğin sağlanması anlamında yeni 
gelişmeler kaydediyor. Uzun yıllar usta-çırak ilişkisi ile son 
derece geleneksel özellikler gösteren üretim yapısı değişiyor. 
Değişen üretim yapısı içinde mühendisler önem kazanıyor. 
Doğada bozulan dengeler, sanayileşmenin kaçınılmaz olarak 
ortaya çıkardığı sorunlar da sürdürülebilirliği zorunlu şekilde 
karşımıza çıkarıyor ve bizleri yeni arayışlara, çalışmalara 
yönlendiriyor.  
     OSTIM OSB yönetiminin son yıllarda “sanayi bölgelerinde 
sürdürülebilirlik" temasını öne çıkararak gerçekleştirdiği 
çalışmalar bu açıdan önemli. Geçen yıl, 'Sanayi Bölgelerinde 
Sürdürülebilirliğe Geçiş Konferansı' konunun ilgilileri ve 
taraflarını bir araya getirdi. OSTİM Teknoloji A.Ş.'nin TÜBİTAK 
ve Avrupa Birliği projesi olan sürdürülebilir temiz, sanayi 
bölgesi projesini özellikle anmak isterim. Bu proje, firmaları, 
atıkları ve çıktılarına göre birbiriyle ilişkili kılarak çevreyi 
kirletmeyen bir üretim modelini öngörüyor Böylece, hem geri 
dönüşüm hem enerji verimliliği sağlanması hedefleniyor.  
     Enerji alanında Ar-Ge ve Ür-Ge yapan firmaların buluşma 
noktası olacak OSTİM Teknopark, Ankara ve ülke genelinde 
tüm üniversitelere ve enerji sektöründeki firmalara enerji 
teknolojileri konusunda temel araştırmadan ticarileşmeye 
varan süreçte Ar-Ge ve inovasyon olanakları sunacak. 
Alternatif enerji kaynaklarını harekete geçirmeyi amaçlayan 
yaklaşımlar, ekonomik ömrünü tamamlayan binaların 
yıkılarak enerji verimliliğine duyarlı yeni yapı malzemeleri 
kullanılarak yeniden yapılması, kümelenme çalışmaları, spor 
sahası, kreş benzeri sosyal tesislerin ve yaşam alanlarının 
artırılmasına dönük çabalar, sürdürülebilirlik anlamında umut 
ve heyecan verici gelişmelerdir. Bu çalışmaların, insan doğa 
ilişkisinde daha güçlü bir denge kuracağına; dolayısıyla 
sürdürülebilirliğe olumlu yönde katkıda bulunacağına 
inanıyor, ayrıca sanayimizi de geliştireceğini düşünüyoruz.     
    OSTİM Sanayici ve işadamları Derneği olarak biz de Eskişehir 
Yolunda kuruluşuna öncülük ettiğimiz Anadolu Organize 
Sanayi Bölgesinde sürdürülebilirlik temasını öne çıkarmış 
bulunuyoruz. Sosyal donatı alanlarımız, göletimiz, 

bademliğimizle Türkiye'nin örnek sanayileşme modelini 
gerçekleştirmenin kıvancını yaşıyoruz.              Sevgilerimle  
                                                                                  AHMET KURT 
                                                                                   Genel Müdür                                                                                                                                       

ATATÜRK SEVERLER OSTİM OSİAD ATATÜRK 
ANITINDA BULUŞTU 

 OSİAD tarafından düzenlenen program ile saat 09.05'te 
Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüzlüğünün 77. Yılında onu 
saygı ve özlemle andık. BÜYÜK ATATÜRK'ÜN "Sanayileşmek 
en büyük milli davamızdır" sözlerinin önemini bir kez daha 
hatırladık.  
ANKARA NETMON A.Ş olarak bizler de oradaydık. Törende 
Genel Müdürü’müz Ahmet Kurt “Ostim bir sanayi kentidir. 
Atatürk’ün hedefi sanayileşmekti. Bizler de onun bu hedefini daha 
ileriye götürmek için çalışıyoruz, çalışacağız” diyerek Atatürk ‘ün 
sanayileşme hakkındaki sözlerini bir kez daha hatırlattı. 
 

 

 
PROJELERDEN 
  112 ACİL YARDIM YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ 
İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü 
projenin NETMON olarak altyapı kurulumu keşif, montaj, 
kabul (telefon,data,elektrik hatları vb.) tarafındayız. Bu 
projede sağlık, yangın, polis imdat gibi birimlerin tek çatı 
altında ve tek çağrı olarak bir merkezde toplanması 
amaçlanmıştır. 
2014 yılının Aralık ayında başlamış olduğumuz projenin 2. 
Fazında 12 ilin bitmesi planlanmıştır. Bu illerden 7 tanesindeki 
çalışmalar tamamlanmış ve geçici kabulleri yapılmıştır. Bu iller; 
ANKARA, KAHRAMAN MARAŞ,MUĞLA,SİVAS,DÜZCE, HATAY 
ve MANİSA’ dır. Çalışmalardan görüntüler; 
 

   

NetBÜLTEN 
    KASIM 2015  * NETBÜLTEN * SAYI: 78 

 

 



KALİTE 
 
      19-20 Ekim 2015 tarihinde Kalitest Belgelendirme ve 
Eğitim Hizmetleri tarafından firmamızda Kalite Yönetim 
Sistemi Denetimi gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz Entegre 
Yönetim Sisteminin gereklerini sağlamış ve denetimden 
başarılı bir şekilde geçmiştir. 
 
   16 Ekim 2015 tarihinde TSE tarafından Hizmet Yeterlilik 
Denetimi yapılmıştır. Denetimde herhangi bir sorunla 
karşılaşılmamış, başarıyla atlatılmıştır. 
 
ÖRÜMCEK AĞI  
 

 
Dünya hayatında hep 
kötülük işleyen bir adamı 
ölünce cehennem 
kapısında bir melek 
karşıladı. Melek adama  
şöyle seslendi: 
“Hayatta iken tek bir gün 
bile birisine iyilik yaptıysan 
buraya girmeyeceksin. 

“Günahkar adam uzun süre düşündükten sonra, bir keresinde 

ormanda gördüğü örümceği hatırladı. 
 Balta girmemiş ormanda yürürken önüne bir örümcek ağı 
çıkmıştı. Adam ağı bozmamak ve örümceği ezmemek için o 
gün yolunu değiştirmişti. Heyecan içinde o Günü meleğe 
anlattı. Melek adam gülümsedi ve ardından elini şaklattı. 
Gökten bir örümcek ağı inmişti. Adam bu ağa tutunarak 
cennete girebilecekti. Adam neşe içinde ağa tırmanırken 
cehennemden bazıları da bu ağa tutunarak cennete gitmeye 
çalıştılar. Ama adam ağın o kadar çok insanı 

taşımayacağından korkarak onları itmeye başladı. Tam o 
sırada ağ gerçekten koptu ve diğerleri ile birlikte adam da 
cehenneme düştü. “Yazık” dedi melek. “Bencilliğin, hayatında 
işlediğin tek iyiyi de kötülüğe döndürdü. O insanlara şefkat 
gösterebilseydin eğer, ağın herkesi taşıyabileceğini de 
görecektin. ”Unutmayın !!! 

Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey 
kaybetmez. 

FıkrA…  
Bizim marangoz Temel,ahşap bir binanın restorasyonunda 
çalışmaktadır. Elinde testere ile ikinci katın iskelesinde 
çalışıyorken görünmez bir kaza meydana gelir ve testereyi 
kaydırarak bir anda yanlışlıkla kulağını keser.Kulak da aşağıya 
düşer. Kulağını görmek ümidiyle aşağıya bakar ve orada 
çalışan işçilere seslenir: 
-Hey beyler aşağıda bir kulak gördünüz mü? 
Şaşkın işçiler şöyle bir etraflarına bakarlar ve kanlar içinde bir 
kulak bulup bizim temele gösterirler: 
-Bu mu? 
Temel aşağı doğru eğilip gözlerini kısar: 
-Yok yav benimkinin arkasında kalem olacaktı  
 
GATE TOWER BİNASI 
 
      Osaka'daki bu binada 16 dükkan bulunuyordu. Hükümet 
bir otoyol projesi geliştirmişti ve yol tam bu binanın olduğu 
yerden geçiyordu. Ancak binanın sahibi binayı terk etmeyi 
reddetti. En sonunda yolun binanın içinden geçmesine karar 
verildi ve öyle da yapıldı. Bu yüzden binanın 4 katı artık yok.  

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? 

 

 

 
RASİM SAZAK 5 Kasım, NURBANU KAYNAK 6 Kasım , 

MUSTAFA GÜNGÖR 7 Kasım, KEMAL TUNA 10 Kasım, OKTAY YURDAKUL 11 
Kasım, YAHYA KEMAL GÖKALP 20 Kasım, BEKİR YÜKSEL 21 Kasım, KADİR 

ARSLAN 24 Kasım, M.ENGİN UTKUTUĞ 26 Kasım 
DOĞUM GÜNLERİNİ KUTLUYORUZ. 

  ÖDÜLLÜ SORU                                           
Yıl 1927,İngiltere’de bir cenaze töreni.Törende konuşan 
Albay Henri ölen kişiyle ilgili yaptığı konuşmada; yüzbaşı 
Erica’nın 1. Dünya Savaşında ülkesi için cesurca savaşmış, 
onun gibilerin kahramanlıkları sayesinde İngiltere’nin galip 
çıktığını belirtmiş ve yüzbaşı Erica’nın bir kaza sonucunda 
ölmesini çok acı bulduğunu söylemiştir.  
Bu sorudaki mantık hatası nedir? (Cevaplarınızı 20 Aralık 2015 
tarihine kadar cennetedaerdinc@netmon.com.tr adresine gönderip sürpriz 
hediyeler kazanma şansını yakalayın  ) 
 

Bir önceki sayımızdaki sorunun doğru cevabı aşağıdadır. Verilen 30 cevap 
arasından 8 tanesi doğrudur  ve bu 8 kişi arasından  yapılan  çekilişte Bekir 
Yüksel bir adet  flash bellek kazanmıştır. 
Kendisini tebrik ederiz.   
                  

                     

  

                                            
 

Adres: 1200. Sokak No:137  
Ostim/Yenimahalle/Ankara  

Tel: 0312 385 86 00 Fax: 0312 385 85 86  
cennetedaerdinc@netmon.com.tr 

netmon@netmon.com.tr 
                                            www.netmon.com.tr 

http://dilaverajder.com/
http://secmehikayeler.com/etiketlerim/hayat
http://ilimsaati.com/
http://secmehikayeler.com/etiketlerim/melek
http://hazineler.wordpress.com/
http://secmehikayeler.com/etiketlerim/eger
mailto:cennetedaerdinc@netmon.com.tr
http://www.netmon.com.tr/
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