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Türk Milleti’nin büyük önderi Atatürk’ün Türk gençliğine 
armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, huzur, 
güven, başarı ve mutluluklar diliyoruz. 

 

Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer, ancak 

kendisinden daha büyük bir amacı elde etmek 

için belli başlı bir vasıtadır. 

Mustafa Kemal ATATÜRK 

 
YÖNETİMDEN 

Merhaba 
İşletmelerde zaman zaman yaşanan Ekonomik zorluklarla ilgili 
birçok şey söylenebilir. Son zamanlarda iki şey kriz 
yaşanmaması için öne çıkan iki öge oldu. Bunlardan birincisi 
yerli tüketime yani iç piyasaya yönelik çalışıyorsanız siyasi 
çalkantılardan etkilenme yüzdeniz yüksektir. İkincisi i ise 
müşteri memnuniyeti ve buna bağlı olan müşteri kazanma 
olgusudur. Bu iki ögeyi canlı tutamayan işletmelerin zaman 
içerisinde fark edilmeyen mini minnacık küçülmeler ile  buz 
kalıbının güneşte erimesi gibi eriyip yok olmaktadırlar. 
Bu tespitleri doğrulayan bir dergide okuduğum yazıyı sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Japonlar, Ne Hristiyan, Ne Musevi, Ne 
de Müslüman. Ne peygamberleri, Ne de kutsal kitapları var  
ama, İnandıkları insani değerler ile bütün dünyaya ders 
veriyorlar. 

JAPONLAR'DAN ÖĞRENİLMESİ GEREKEN 10 TEMEL 

İLKE 

1. AĞIRBAŞLILIK 

Hiçbir dövünme ya da aşırı hareketlerle ıstırap ifade etme 

görüntüsü yok. Üzüntünün kendisi yüceltildi. 

2. ONUR 

Su ve yiyecek kuyruklarındaki disiplin. Hiçbir kaba söz ya da 

sert el kol hareketi yok. Sakinlikleri övgüye değer. 

3. YETENEK 

Örneğin, inanılmaz mimarlar. Binalar sallandı ama yıkılmadı. 

4. ERDEM 

İnsanlar sadece o anda gereksinimleri olanları aldılar. 

Başkaları da bir şeyler alabilsin diye. 

5. DÜZEN 

Hiçbir dükkân yağmalama yok. Yollarda korna çalmak, 

sollamak yok. Sadece anlayışlı tavırlar. 

6. ÖZVERİ 

Elli çalışan deniz suyu pompalamak için nükleer reaktörlerin 

içinde kaldı. Bunların yaptıklarının karşılığı nasıl ödenebilir? 

7. DUYARLILIK 

Lokantalar fiyatlarında indirim yaptı. Korunmayan bir 

bankamatiğe hiç kimse saldırmadı. Güçlüler zayıflara baktı. 

8. EĞİTİM 

Yaşlılar ve çocuklar dahil herkes ne yapacağını tam olarak 

biliyordu. Aynen de yaptılar. 

9. MEDYA 

Bültenlerde kendilerini mükemmel bir şekilde dizginlediler. 

Aptalca konuşan muhabirler/spikerler yoktu. Sadece sakin bir 

şekilde yapılan habercilik. En önemlisi de, durumdan 

faydalanarak kolay yoldan kendine pay çıkarmaya çalışan 

politikacılar yoktu. 

10. VİCDAN 

Bir mağazada elektrikler kesildiğinde, insanlar aldıkları 

şeyleri tekrar raflarına koydular ve sessiz bir şekilde çıktılar. 

Ülkeleri dev bir afete uğramış durumdaki Japon 

vatandaşlarından dünyanın alacağı çok dersler var. 
AHMET KURT 

 
ANKARA NETMON KARİYER GÜNLERİ 2014 

06-07 Mayıs 2014 GAZİ IIBF tarafından düzenlenen 

KARİYER GÜNLERİ 2014’ e kendi sektörünün öncü 

firmaları davet edildi. Ankara Netmon ’da lider firmalar 

arasında yerini aldı. 

Bunun dışında kariyer sitesinde başarı hikayeleri arasında 

Ankara Netmon’a da yer verilmiştir. Bir çok seçkin firmanın 

da içinde bulunduğu başarı hikayelerine aşağıdaki linkten 

ulaşabilirsiniz. 

(http://www.kariyer.net/WebSite/Firma/BasariHikayeleri/Bas

ariHikayeleri.aspx) 

 

 
AKTİF SATIŞ VE DİSTRÜBÜTÖR SORUMLUMUZ 

BARIŞ GÜR 

 
İNSAN KAYNAKLARI UZMANIMIZ EZGİ ALCI 

 

 



ZENGİNLER APTAL DEĞİLDİR… 

Dünyanın en büyük finans şirketlerinden J.P. Morgan'ın 

CEO'su James Dimon tarafından zengin koca avcısı kıza 

verildiği söylenen cevap; 

SORU:Zengin bir adamla evlenebilmek için ne yapmalıyım ? 

    Sizinle dürüst olacağım. Bu yıl 25 yaşına giriyorum. Çok 

güzelim, iyi bir stilim var ve kaliteli şeyleri severim. Yıllık 

geliri 500 bin dolar veya daha fazla olan bir adamla evlenmek 

istiyorum. Açgözlü olduğumu düşünebilirsiniz fakat New 

York’ta yıllık geliri 1 milyon dolar olan insanlar orta sınıf 

sayılıyor. 

Çok şey istemiyorum. Bu sitede yıllık geliri 500 bin dolar 

veya daha fazla olan biri var mı? Hepiniz evli misiniz? 

Sormak istiyorum, sizin gibi zengin insanlarla evlenmek için 

ne yapmam gerek? 

Bugüne kadar birlikte olduğum erkekler arasında en zengini 

yılda 250 bin dolar kazanıyordu. Central Park’ın batı 

yakasında, yüksek bütçeli rezidanslarda yaşamak isteyen biri 

için yıllık 250 bin dolar yeterli değil. Size alçak gönüllülükle 

soruyorum: 

1) Zengin bekarlar nerede takılır? (Lütfen bar, restaurant, spor 

salonu gibi mekanların isimlerini ve adreslerini yazın.) 

2) Hangi yaş kategorisine odaklanmalıyım? 

3) Çoğu zenginin eşleri neden ortalama güzellikte? Bir kaç 

kızla tanıştım; güzel veya ilgi çekici değiller ama zengin 

erkeklerle evlenebiliyorlar. 

4) Kimin karınız, kimin yalnızca sevgiliniz olabileceğine nasıl 

karar veriyorsunuz? Benim hedefim evlenmek. 

Bayan Güzel 

CEVAP: Sevgili Bayan Güzel, 

       Yazınızı büyük bir ilgiyle okudum. Tahmin ediyorum ki 

sizin gibi aynı soruları soran pek çok genç kız var. Lütfen 

profesyonel bir yatırımcı olarak durumunuzu analiz etmeme 

izin verin. Benim yıllık gelirim 500 bin doların üzerinde, sizin 

kriterlerinize uyuyor, bu sebeple okuyan kimsenin zamanını 

çalmadığımı ümit ediyorum. 

   Bir iş adamı gözünden bakarsak, sizinle evlenmek kötü bir 

fikir. Cevap çok basit, lütfen açıklamama izin verin. Detayları 

bir kenara bırakırsak, yapmaya çalıştığınız şey “güzellik” ile 

“para” ikilisini takas etmek: A kişisi güzelliği sağlar, B kişisi 

de bunun için ödeme yapar, gayet adil. Fakat burada ölümcül 

bir problem var; sizin güzelliğiniz kaybolacak ama benim 

param iyi bir sebep olmadıkça tükenmeyecek. Aslına 

bakarsanız, benim gelirim yıldan yıla artabilir, ancak siz 

yıldan yıla güzelleşemezsiniz. Bu sebeple, ekonomik açıdan 

bakarsak, ben değer kazanan bir varlıkken siz değer kaybeden 

bir varlıksınız. Hem de sıradan bir değer kaybı değil, 

katlanarak artan bir değer kaybı. Eğer güzellik sizin tek 

varlığınızsa, değeriniz 10 yıl sonra çok daha düşük olacak. 

Wall Street’te kullandığımız bir terimden yola çıkarsak, sizin 

için “takas pozisyonu” diyebiliriz, “satın al ve bekle” değil. 

Sizi satın almak iyi bir fikir değil, bu sebeple kiralamayı 

tercih ederim. Çünkü alışveriş değeri düşen bir şeyi uzun süre 

elde tutmak hiç de iyi bir fikir değil. Aynı şey sizin istediğiniz 

evlilik için de geçerli. 

Söylediklerim size zalimce geliyorsa şöyle düşünün; tüm 

paramı kaybetseydim, beni terk etmez miydiniz? Aynı şekilde 

güzelliğinizi kaybettiğinizde, benim de çıkış yolunu bulmam 

lazım. 

Yıllık geliri 500 bin doların üstünde olan insanlar aptal değil; 

sizinle yalnızca çıkarız ama evlenmeyiz. Size, zengin bir 

adamla evlenme fikrini unutmanızı öneririm. Bu arada, yılda 

500 bin dolar kazanan o zengin siz olabilirsiniz. Zira o kadar 

parayı kazanmak, zengin bir aptal bulabilme ihtimalinizden 

daha yüksek. 

CEO J.P. Morgan 

 

FIKRA ZAMANI  

Erzurum'a bilgisayarın daha yeni yeni gelmeye başladığı 

zamanlara ait bir anıyı Erzurum Kültür Kurumu İlköğretim 

Okulu'ndan Mansır Bey anlatıyor... 

Bir işyerine bilgisayar ve stok programı satılır. Teknik servis 

elemanı bilgisayarı işyerine kurduktan sonra stok programının 

kullanımı ile ilgili bilgi verir ve ayrılır. 

Aradan bir iki saat geçer, işyerinden telefon: 

"Kardeşim sizin anlattıgınız kimi yapirem fegat program 

düzgün çalışmiir." 

Teknik servis elemanı sorar: 

"Nasıl yapıyorsunuz?" 

"Senin anlattıgın kimi." 

"Hata ne?" 

"Yazdıgım bilgiler kaydetmeme ragmen saklanmiir." 

"İşlem basamaklarını tek tek anlatır mısınız?." 

"Tamam" diyor ve başlıyor anlatmaya... 

"Programı açirem. Malın adı bölümüne adını, adedi bölümüne 

adedini, birim fiyatını vb. yazirem. Hepsini yazdıhtan sonra 

senin anlattıgın kimi kayıt bölümüne basirem. Ekrana bir yazı 

geliir: 

Kaydetmek ister misiniz? 

E / H yazısı çıkir. Ben de diyirem Hee...  

ÖDÜLLÜ SORU   

 Bir okulda basketbol takımı kaptansız kalmıştı. Takım 

kaptanı olabilecek kalitede 2 öğrenci vardı. Ve ikisi de aynı 

derecede seviliyordu. Teknik direktörün aklına parlak bir fikir 

geldi. Hemen üçü kırmızı ve ikisi beyaz beş kurdele istedi. 

Kurdeleleri masaya koydu. İki kaptan adayı sporcuyu yanına 

çağırdı. 

- Bakın çocuklar! Masanın üzerinde üçü kırmızı ikisi de 

beyaz beş tane kurdele durmaktadır. Şimdi ben, siz görmeden 

bunlardan ikisini saklayacağım. İkisini de saçlarınıza 

bağlayacağım. sonuncusunu da masanın üzerine bırakacağım. 

Böylece her ikinizde diğerinizin başına bağlı kurdele ile 

masanın üzerinde duran kurdeleyi görebilecek fakat kendi 

başınızdakini göremeyeceksiniz. Kim kendi başındaki 

kurdelenin rengini en önce söylerse onu kaptan yapacağım. 

Öğrencilerin her ikisi de kendi başlarındaki kurdeleleri 

göremezler fakat diğerinin başındaki kırmızı kurdele ile 

masanın üzerindeki beyaz kurdeleyi görürler. 

Bir süre sonra öğrencilerden biri atılır. 

- Hocam benim başımdaki kurdele kırmızıdır, der. Teknik 

direktör nasıl bildiğini sorar, öğrenci de gayet akıllı bir 

biçimde nasıl bildiğini açıklar. 

Acaba bu akıllı öğrenci başındaki kurdelenin rengini nasıl 

bildi? 
Cevaplarınızı 25.06.2014 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 

Mustafa Kemal Gürsoy, Kamil Erdoğan Günbatı, Ahmet 

Turan İlhan, Niyazi Toparlak, Serdar Öksüz, Bahattin Soylu, 

Ahmet Kayılı, Ayşe Koçak, Yüksel Akşın, Erman Ertem, 

Hazım Dinçer, Tülün Aznevi, Salih Erdem, Harun Ünlü, 

Murtaza Yücel, Şaban Geçili, Barış Gür, Turan 

Bezekarkadaşlarımızın DOĞUM GÜNLERİNİ 

KUTLUYORUZ... 

ANKARA NETMON OLARAK SOMA’DA YAŞANAN MADEN 
KAZASINDA YAKINLARINI KAYBEDEN HERKESE BAŞSAĞLIĞI 

DİLİYORUZ.  

mailto:gokcebacaksiz@netmon.com.tr
mailto:gokcebacaksiz@netmon.com.tr

