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Değiştiremeyeceğiniz bir geçmiş geride 

dururken, biçimlendirip sahip olabileceğiniz 

bir gelecek sizleri bekliyor. 

                                                                  F. Bacon 
YÖNETİMDEN 

FABRİKAMIZ DENEME ÜRETİMİNE BAŞLAMIŞTIR!!! 

Bildiğiniz gibi Anadolu Organize Sanayi bölgesinde inşa 

edilen fabrikamızın hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. 

Fabrikamızın üretim bölümünün inşaatı tamamlanmış hatta 

deneme üretimine başlanmıştır. Fabrikamızın konu ile ilgili 

fotoğraflarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 

 

 
 Fabrikamız ile ilgili gelişmeleri ilerleyen zamanlarda 

yine Net- Bülten aracılığı ile sizlerle paylaşacağız. 

KALİTE VE ÇSG’DEN GELİŞMELER 

Geçtiğimiz ay Milli Savunma Bakanlığı ve Dış işleri 

Bakanlığı tarafından Ankara Netmon A.Ş.’ye verilen Tesis 

Güvenlik belgelerinden bahsetmiştik. Yine gizli projelerin 

yürütülmesi adına başvuruda bulunduğumuz kişi güvenlik 

belgelerimiz de çıkmıştır. 30 kişilik bir ekibimiz ile Savunma 

sanayi projelerinde, askeri projelerde ve aynı gizlilik 

derecesine sahip birçok proje de yer almak için hazırız.  

Şahıs güvenlik belgesi nedir? Ne amaçla verilmektedir? Biraz 

bahsetmek istiyorum. 

Şahıs Güvenlik Belgesi; kişinin, görevi gereği bilmesi 

gereken gizlilik dereceli bilgiye nüfuz edebilmesini sağlayan 

ve/veya bu gibi gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin bulunduğu 

kontrollü oda ve bölgelere veya gizlilik dereceli yerlere giriş 

iznini gösteren bir belgedir. Savunma sanayii alanında 

faaliyet gösterecek şirket/kuruluşlarda çalışan, şirket/kuruluş 

ve proje güvenliğinin sağlanması amacıyla, hakkında yapılan 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması (Yürürlükte 

bulunan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması 

Yönetmeliği hükümleri paralelinde) sonucunda durumu 

uygun bulunan kişiler için Savunma Sanayii Millî Güvenlik 

Makamınca tanzim edilir.  

FABRİKAMIZ DENEME ÜRETİMİNE BAŞLAMIŞTIR. 

ANKARA NETMON A.Ş. PROJELERİNDEN ADALET 

BAKANLIĞI SEGBİS PROJESİ TAMAMLANDI 

Öncelikle SEGBİS projesinin açılımını ve amacını sizlerle 

paylaşmak istiyorum. Sonrasında Ankara Netmon A.Ş.’nin bu 

projedeki yeri ve kapasitesinden bahsedeceğim. 

SEGBİS projesi: Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi projesidir. 

Projenin amacı: Soruşturma aşamasında Cumhuriyet 

Başsavcısı, kovuşturma aşamasında ise hakim veya 

mahkemelerce dinlenilmesine gerek görülen kişilerin (sanık, 

tanık, mağdur, bilirkişi v.b.) sesli ve görüntülü iletişim 

tekniklerini kullanarak ifadelerinin alınması, bu ifadelerin 

kaydedilmesi ile duruşmaların tümüyle kayda alınması için 

gerekli teknik alt yapının kurulmasıdır.  SEGBİS ile adil 

yargılanma, makul sürede hakim önüne çıkarılma ve makul 

sürede yargılanma ilkelerinin etkin bir şekilde uygulanması; 

kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin kurallara uyan bir ceza 

yargılaması ile maddi gerçeğin hızlı bir şekilde ortaya 

çıkarılmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaç 

kapsamında Netaş (Probil) tarafından Ankara Netmon A.Ş.’ye 

proje toplam kapasitesinin (2170 lokasyon) 871 duruşma 

salonu lokasyonu iş olarak atanmıştır. Bunun yanı sıra 200 

lokasyon Tip2 Ceza evlerine yapılacaktır,  halen devam 

etmektedir.  

 
Önce temmuz ayında Kastamonu ilinde 9 duruşma salonuna 

demo çalışması yapılmış  ve 01.09.2013 tarihinde projeye 

start verilmiştir. 

DURUŞMA SALONLARINDAN KARELER 

 
 

 



Proje bitişi için 90 günlük bir süre tanımlanmış ve bu süre 

içinde tüm lokasyonların,  muayene ve kabulleri eksiksiz 

tamamlanmış ve teslim edilmiştir. Proje kapsamının bu 

kadar geniş tutulması ve sürenin bu kadar kısıtlı olması 

başarıyı engelleyememiştir. 
 

Projenin organizasyonunda görev alan personel listesi ve 

görevleri şu şekildedir: 

Proje yönetimi: Şafak Ergün Eniş 

Saha Uygulama Ve Destek Yöneticisi: Berkant Kaptan 

Segbis Garanti İçi Bakım Arıza Ve Saha Malzeme Sevk 

Kontrolü, Özel Siparişler: Fatih Yılmaz 

Saha Uygulama, Destek Ve Özel Siparişler Yöneticisi: 

Volkan Gündüz  

Proje Takip, Operasyon Raporlama, Dokümantasyon, Netsis 

Uygulamaları(Malzeme): Rıdvan Dinçer 

Kontrat Yönetimi: Gözde Öz 

Kalite Yönetim Temsilcisi, İş güvenliği Uzmanı: Gökçe  

Bacaksız 

Satın alma yönetimi: Vedat Kaya 

Malzeme ve Lojistik Yönetimi: Ünsal Üngör 

İstanbul-1 Saha Uygulama Ve Çözüm Ekibi: Aydın Yılmaz 

Güney-2 Saha Uygulama Ve Çözüm Ekibi: Ahmet Asker 

Akbel- Kemal Tuna 

Doğu-1b Saha Uygulama Ve Çözüm Ekibi: Ahmet Asker  

Doğu-2 Saha Uygulama Ve Çözüm Ekibi: Kemal Tuna 

 

PROJE DE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDER 

BAŞARILARININ DAİM OLMASINI DİRERİZ. 

ÖDÜLLÜ SORU   

İşte, size eğlenceli bir soru. Bakalım bilebilecek misiniz? 

Bir adam, gökdelende 25.katta oturuyormuş. Bu adam her 

gün evine çıkarken önce 13. kata kadar asansörle, sonra da 

25. kata kadar yürüyerek çıkıyormuş. Acaba neden? 

 
Cevaplarınızı 25.02.2014 tarihine kadar gokcebacaksiz@netmon.com.tr adresine  
Gönderin sürpriz hediye kazanma şansı yakalayın. 

FIKRA ZAMANI  

Adamın birisinin‚ arabasının lastiği tam tımarhanenin önünde 

patlar. Adam arabayı kenara zor yanaştırır.  

Sonraki işlem malum;  Kriko‚ stepne‚ bijon anahtarı ve tekeri 

söker. Ama söktüğü 4 adet bijon‚ yuvarlanıp yağmur 

mazgalına düşer. Mazgal açılır gibi değil‚ bijonlar 

görünmüyor bile. Adam bir sağına bakar‚ bir soluna bakar‚ 

çaresiz kaldırıma çöker.  

 

Olayı en başından beri tımarhanenin demir parmaklıklı 

penceresinden izleyen bir deli‚ seslenir;  

- Ula salak! Sen ne yapıyorsun orda öyle?  

- Sorma birader‚ lastik patladı ve değiştirirken bijonları 

mazgala düşürdüm.  

- Düşündüğün şeye bak! Diğer lastiklerden birer tane bijon 

çıkar. Hepsi 3 bijonlu olsun. Seni‚ lastikçiye kadar idare 

eder. Adam hemen denileni yapar. Ve akıl hastanesindeki 

deliye seslenir:  

- Senin ne işin var tımarhanede?  

Cevap müthiştir..  

 

- Biz burada delilikten yatıyoruz kardeşim‚ salaklıktan 

değil. 
(Fatih Yılmaz’a Teşekkürler) 

 

AKIL ALMAZ HIRSIZLIK TAKTİKLERİ 

Artık hırsızlar, olayı profesyonelliğe çevirmiş durumda, aman 

dikkat!!!  

Yaşanmış olaylardır...  

1- Karı-koca, gece evlerine döndüklerinde koridorda bir 

adamla karşılaşırlar. Bir anlık şaşkınlıktan sonra yabancı 

adam bayana dönerek "Madem bu geceyi kocanla 

geçirecektin, beni niye çağırdın?" diye hışımla sorar ve 

kızgınlığını belirten bazı hareketlerle evden bir anda çıkar. 

Tabii karı-koca bu olaya bir anlam veremez başlangıçta; fakat 

erkek, karısına bu olaydan ötürü bir hayli kızar; hatta ondan 

boşanacağını söyler. Aradan birkaç gün geçtikten sonra 

karakola çağırılan karı-koca, yakalanan suçlu ile yüzleştirilir 

ve olayın aslında bir hırsızlık vakası olduğu anlaşılır.  

2- Yine karı-koca evlerine döndüklerinde evin içinde bir 

yabancı görürler, bu kişi gayet şık bir takım elbise giymiş ve 

elinde telsiz olan birisidir. Karşılaşma anında yabancı, ev 

sahiplerine "Evinize hırsız girdiği yolunda komşularınız 

tarafından ihbar aldık, ben sivil polisim, evi kontrol etmeye 

geldim" der ve devam eder, "Beyefendi aşağıda sokağın 

köşesinde ekip otomuz var, vakit kaybetmeden siz ekip 

otosuna gidip şikayet dilekçesi doldurun." der ve erkek hızla 

aşağıya iner. Yabancı "Hanımefendi siz de ziynet eşyası veya 

paranız varsa onları kontrol edin" der, bayanın hemen 

altınlarının bulunduğu yere gitmesi ve sevinçle "Neyse, hala 

yerinde duruyorlar" demesiyle; yabancı, bayanın kafasına ağır 

bir şeyle vurur. Bayanın çıkardığı yerden altın, para, v.s.leri 

alıp hemen kaçar. Koca, ekip otosunu bulamayıp evine 

geldiğinde karısının baygın, altınların da çalınmış olduğunu 

görür... 

ÇOK ÖNEMLİ!!!  

Özellikle bayan arkadaşlar dikkat. İnsanlar taksiye bindiği 

zaman çantasını hemen yanına koyar ya...Bunu bilen uyanık 

taksiciler şöyle bir olay gerçekleştiriyorlar:  

Bahsettiğim bayan yorgun argın bir taksiye biniyor ve 

çantasını sağ yanına koyuyor. Bir nefesleneyim falan derken 

şoföre gidecekleri istikameti söylüyor ve çantasından selpak 

almak üzere sağ tarafına dönüyor ki çanta yok!!! Önce bir 

aranıyor bakıyor yere, sağa sola; çanta yok!! Taksiciye 

söylüyor "Çantamla bindim fakat çantam şimdi yok, çek 

kenara" diye. Taksici gayet pişkin "Ne bileyim teyze ben 

senin çantanı! Unutmuşsundur bir yerde. İnmek mi 

istiyorsun?" diyor. Ama teyze uyanık çıkıyor. "Hayır" diyor 

"devam et. Herhalde unuttum bir yerde. İneceğim yerde ben 

sana evden paranı öderim." Yol üzerinde bir karakolun 

önünden geçerken, ışıklarda duruyorlar (Teyze o istikametten 

göturüyor çünkü taksiyi!). Tam karakolun önünde açıyor 

teyze kapıyı memuru çağırıyor. Taksiyi kenara çektirip bir 

çırpıda anlatıyor olayı. Meğer polisler bu olayı biliyormuş. 

Polis memuru taksiciye hemen "Bagajı aç" diyor. Bagajı bir 

açıyorlar ki içinde bir adam!! Binen müşterinin sağ ve sol 

tarafına bagajdan doğru, çok özenle yapılmış, farkedilmeyen 

delikler açıyorlar ve hooop çekiyorlar çantayı bagaja!! Çanta 

çok büyükse, çekemiyorlarsa içine dalıp cüzdanı telefonu 

falan alıyorlar!!! Takside bagajlara dikkat!  

Bu iletiyi mutlaka çevrenizdekilerle paylaşın... Susmayın... 

Sıra size gelmeden!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Ahmet Asker Akbel, Köksal Ergün, Meryem Varol, Ruhi 

Gönülal, Nurettin Dalar, Hakan Gökkuş, Mahmut Kaya, 

Oğuz Korkmaz, Volkan Gündüz, Cahit Yılmaz, Özgür 

Güloğlu, Mahmut Mithat Ayan  Arkadaşlarımızın ve Proje 

Yöneticilerimizden Şafak Ergün Eniş’in; DOĞUM 

GÜNLERİNİ KUTLUYORUZ... 

Gözde ÖZ arkadaşımıza baş sağlığı teyzesine de Allahtan rahmet diliyoruz. 
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