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Geleceği merak etme, nasıl olsa gelecek. 

Ama geçecek olanı iyi düşün, çünkü aklından 

silinmeyecek. 

BALZAC 
 

YÖNETİMDEN 

MERHABA  

2014 yılının çalışanlarımıza ailelerine sağlık ve mutluluk 
getirmesini diliyorum. 

YENİ YILIN 

• Aşka burun kıvırmadığımız,  
• Soru sormayı öğrendiğimiz,  

• Hayallerimizi büyüttüğümüz,  
• Kendimize zaman ayırdığımız,  

• Dikiz aynası yerine cama yani geriye değil ileriye 

baktığımız,  
• Hiçbir zaman yalnız yemek yemediğiniz, 

BİR YIL OLMASINI DİLİYORUM 
 

2014 YILI İÇİN Geçerli olacak harcırah ve otel ücretlerini 
açıkladık. Otel ücretlerinde ödüllendirme de koyduk. 

Buradaki amaç personelimizin cebine girecek paranın 

artırılmasıdır. İller arası Otel ücret farklılıklarından 
personelin kayıplarının önlenmesidir. Aynı zamanda 

kurumsal bilincin artırılması Gereksiz yere kaynak 

israfının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 2014 bütçesi 
içerisinde yer alan ve bu bütçeye göre kaynak ayrılan 

Otel ücretleri 60 TL Harcırah ise 40 TL olarak 
belirlenmiştir. 2013 yılı içerisindeki Genel ortalamalara 

baktığımızda Otel ücretlerinin gerçekleşme tutarı Günlük 
50,41 TL olarak gerçekleşmiştir.  Yine Yıl ortalaması 

olarak baktığımızda Tüm saha personeli için ödenen 

harcırah tutarı 14,96 gün otel ise 14,04 Gün 
ortalamasında geçekleşmiştir. 11 ay için gerçekleşen bu 

ortalama önceki yıllarda 21 gün Otel 24 gün harcırah 
ortalamasının çok altında kalmıştır.  

 

2014 HARCIRAH VE OTEL ÜCRETLERİNE YÖNELİK 
PERSOEL DUYURUMUZU SİZİNLE PAYLAŞMAK 

İSTİYORUM. 
 

PERSONEL DUYURUSU 
 

Gereği için  :Muhasebe Dept. 

Bilgi için  :Tüm personel 
Konu  :Otel ve Harcırah ücret artışı 

01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere harcırah ve 
otel ücretleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre  

1-Otel ücretleri KDV dahil 60.- TL/Gün 

2-Ankara il içi Harcırah ücretleri 20.-TL/Gün 
3-Ankara Dışı harcırah ücretleri 40.-TL/Gün 

4-Yol ücreti 10. TL/Gün 
5-Yemek Ücreti 10.TL/Gün olarak belirlenmiştir. 

 

Otel ücretindeki Limit 60 TL olarak belirlenmiştir. Otel 
ücreti Kullanımında 60 TL nin altında kalan Fatura 

Tutarları yılsonunda hesaplanarak 60 TL ye 
tamamlanacak aradaki fark personele nakit olarak 

ödenecektir. 
 

Hesaplama : Otelde kalınan gün 185 ise 185 x 60 TL = 

11.100TL 
Getirilen 185 gün karşılığı Fatura 9250TL ise 

Aradaki fark 1.850TL yılsonu ödemesi olarak personele 
ödenecek. 

 

AHMET KURT 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 

KALİTE VE ÇSG’DEN GELİŞMELER 

Merhaba, 
Şubat 2013’ten bu yana çalışmalarını sürdürdüğümüz Tesis 
Güvenlik Belgesini almış bulunuyoruz. Tesis Güvenlik Belgesi 
Milli ve Nato olmak üzere iki şekilde verilmektedir. Yönetim ve 

Kalite departmanının iş birliği içinde çalışması sonucu her iki 
belge de alınmıştır. Ayrıca gizli projelerde yer alabilecek 
personeller için Şahıs güvenlik Belgeleri de alınmıştır. Bir 
sonraki aşama savunma sanayinden alacağımız işlerde Ankara 
Netmon A.Ş. adını layıkıyla temsil etmektir. Tesis Güvenlik 
Belgesi nedir? Neden önemlidir? Biraz açıklamak istiyorum. 
 
Tesis Güvenlik Belgesi; bir tesiste bulunan veya 
bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve malzemenin 
fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer ve 
çevre şartları ile maruz kalabileceği dış ve iç tehditler göz 
önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin Milli 
Savunma Bakanlığı Tarafından denetlenerek uygun 
bulunduğunu belirten ve bu kurallara uyan firmaya 
verilen belgeye denir. 
 

Yürürlükte bulunan NATO Güvenlik Talimatı, NATO ile ilgili 
faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, Tesis Güvenlik 
Belgesi almak zorunda olduklarını belirtmektedir. Tesis 
Güvenlik Belgesi, sanayi güvenliği uygulamaları bakımından 
gerçek veya tüzel bir kişiye ait bir tesisin, belgede belirtilen 
gizlilik derecesine uygun durumda olduğunu gösteren idarî bir 
tespit niteliğinde olup, kuruluşun talebi üzerine ve sadece 

Türkiye sınırları içinde mal ve hizmet üretmek üzere ve Türkiye 
Cumhuriyeti şirketler hukuku mevzuatına uygun olarak 
kurulmuş, Milli Savunma Bakanlığı tarafından aranan şartları 
sağlayan kuruluşlar alabilir. 

 
Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi (İngilizce ve Türkçe) 



 
Nato Gizli Tesis Güvenlik Belgesi 

 

ÖFKELENİNCE NEDEN BAĞIRIRIZ? 
 

Hintli bir ermiş öğrencileri ile gezinirken Ganj nehri kenarında 
birbirlerine öfke içinde bağıran bir aile görmüş. Öğrencilerine 
dönüp “insanlar neden birbirlerine öfke ile bağırırlar?” diye 
sormuş. Öğrencilerden biri “çünkü sükûnetimizi kaybederiz” 
deyince ermiş “ama öfkelendiğimiz insan yanı başımızdayken 
neden bağırırız? O kişiye söylemek istediklerimizi daha alçak 
bir ses tonu ile de aktarabilecekken niye bağırırız?” diye tekrar 
sormuş. 
Öğrencilerden ses çıkmayınca anlatmaya başlamış: “İki insan 
birbirine öfkelendiği zaman, kalpleri birbirinden uzaklaşır. Bu 
uzak mesafeden birbirlerinin kalplerine seslerini duyurabilmek 
için bağırmak zorunda kalırlar. Ne kadar çok öfkelenirlerse, 
arada açılan mesafeyi kapatabilmek için o kadar çok 
bağırmaları gerekir.” 
“Peki, iki insan birbirini sevdiğinde ne olur? Birbirlerine 

bağırmak yerine sakince konuşurlar, çünkü kalpleri birbirine 
yakındır, arada mesafe ya yoktur ya da çok azdır. Peki, iki 
insan birbirini daha da fazla severse ne olur? Artık 
konuşmazlar, sadece fısıldaşırlar çünkü kalpleri birbirlerine 
daha da yakınlaşmıştır. Artık bir süre sonra konuşmalarına bile 
gerek kalmaz, sadece birbirlerine bakmaları yeterli olur. İşte 
birbirini gerçek anlamda seven iki insanın yakınlığı böyle bir 
şeydir.” 
Daha sonra ermiş öğrencilerine bakarak şöyle devam etmiş: 
“Bu nedenle tartıştığınız zaman kalplerinizin arasına mesafe 
girmesine izin vermeyin. Aranıza mesafe koyacak sözcüklerden 
uzak durun. Aksi takdirde mesafenin arttığı öyle bir gün gelir 

ki, geriye dönüp birbirinize yakınlaşacak yolu 
bulamayabilirsiniz.” 
 

 
Sizce siz hangi sınıfa dahilsiniz?  
 

ÖDÜLLÜ SORU   

8 tane bilardo topumuz var bu toplardan birisi hafif diğer 7 

tanesi aynı ağırlıkta ve birde elimizde iki kollu terazi var bu 

teraziyi iki kez kullanma hakkımız var. Biz bu 8 toptan hafif 

olanını bulabilir miyiz? Unutmayın teraziyi sadece iki kez 

kullanabiliriz. 

 
Cevaplarınızı 25.01.2014 tarihine kadar gokcebacaksiz@netmon.com.tr adresine  
Gönderin sürpriz hediye kazanma şansı yakalayın. 
 

 

FIKRA ZAMANI  

Fizikçi, matematikçi, kimyacı, jeolog ve antropologdan 

oluşan bir heyet bir araştırma için arazide bulunmaktadır. 

Birden yağmur bastırır. Hemen yakındaki bir arazi evine 

sığınırlar. Ev sahibi bunlara bir şeyler ikram etmek için biraz 

ayrılır. Hepsinin dikkati soba üzerinde toplanır. Soba yerden 1 

m. kadar yukarda, altındaki dizili taşların üzerindedir. 

Sobanın niçin böyle kurulmuş olabileceğine dair bir tartışma 

başlar.  

Kimyacı:  
-Adam sobayı yükselterek aktivasyon enerjisini düşürmüş, 

böylece daha kolay yakmayı amaçlamış. 

Fizikçi:  

-Adam sobayı yükselterek konveksiyon yoluyla odanın daha 

kısa sürede ısınmasını sağlamak istemiş. 

Jeolog: 

-Burası tektonik hareketlilik bölgesi olduğundan herhangi bir 

deprem anında sobanin taşların üzerine yıkılmasını sağlayarak 

yangın olasılığını azaltmayı amaçlamış. 

Matematikçi:  
-Sobayı odanın geometrik merkezine kurmuş, böylece de 

odanın düzgün bir şekilde ısınmasını sağlamış. 

Antropolog: 

- Adam ilkel topluluklarda görülen ateşe tapmanın daha hafif 

biçimi olan ateşe saygı nedeniyle sobayı yukarıya kurmuş.  
Bu sırada ev sahibi içeri girer ve ona sobanın yukarda 

olmasının nedenini sorarlar. Adam cevap verir:  
- Boru yetmedi!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 

Tuncer Çalık, Sedat Gökkuş, Abdulcelil Kurt, Emin Erdem, 

ve Arap Güvenç arkadaşlarımızın; DOĞUM GÜNLERİNİ 

KUTLUYORUZ... 
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