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EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN / Mine Taneri

Dergimizin Ekim sayısında yeniden sizlerle 
beraberiz. 

Dergimizin bu sayısı Sonbaharı karşıladığımız ve 
dönem olarak işlerimizin yoğunlaşarak canlı ve 
aktif geçen bir dönem.
Yazın enerjisi kendini daha sakin bir atmosfere 
bırakırken, biz de bitmekte olan yılın son 
çeyreğinde daha bir aktif,  Grup olarak bol 
aktiviteli ve Standart Cıvata olarak da yoğun 
bir sonbahar dönemini daha güzelliklerle 
karşılıyoruz.

Dergimizin bu sayısı oldukça renkli…Şirket olarak ‘kurum içi iletişim’ adına yeni başlangıçlara 
adım attığımız bir dönemi geride bıraktık. Şirket içi motivasyon aktivitelerimizden ‘Dart ve Tavla 
Turnuvalarımız’a başlarken oldukça heyecanlı günler geçirdik. Çalışanlarımızın yoğun ilgi gösterdiği 
aktiviteler keyifli dakikalara sahne oldu.

Bunun dışında Grup içerisinde düzenlenen ‘Kurum içi İletişim Toplantıları’ , tüm çalışanlarımız açısından 
Norm Grup ve Standart Cıvata yönetim kadrosuyla iletişim halinde olabildikleri , son dönem şirketle ilgili 
her türlü bilgiden başlıklar sunulduğu güzel ve etkili bir platformdu.
‘Öneri Ödül’ törenlerimiz ve firmamızda ilk olarak başlayan ‘Ayın Çözüm İnsanı ‘ ödülleri ise 
çalışanlarımıza yeni motivasyon sağlayan aktivitelerden oldu.

Sektörel Grup dergilerinde ve Norm Grup’la beraber yer aldığımız basın haberlerinde çıkan 
röportajlarımızla geçtiğimiz yaz döneminde ne kadar etkin olduğumuzu bir kez daha kanıtladık.
Çalışanlarımızla yaptığımız röportajlar ise dergimizin en keyifli , en okunası bölümlerinden oldu. Bir 
tarafta Duayen köşemiz ve bizi geçmişlere götüren eski çalışanlarımızın nostalji tadında demeçleri ; diğer 
tarafta çalışanlarımızın her birinde ayrı marifetlere tanık olduğumuz ‘Hobi ‘köşemiz , dergiyi sizin için 
renkli hale getirmek istediğimiz bölümlerden…

Biraz da bilgiler verelim istedik ; gerek İK gerekse Finans bölümlerinden minik anektodlar paylaştık bu 
sayıda. Ekim ayında katılacağımız Mobilya Fuarı’yla ilgili duyurumuzu da sizlere derginin bir köşesinde 
yer vermek istedik.

Sonbahar’ın gelişiyle evde ya da iş yerinde dileriz ki eserken rüzgar pencerenizden, kahve eşliğinde bir göz 
atarsınız bu sayıki dergimize keyifle…

Sonbaharın hüzün ve durgun günler değil motive olduğunuz, canlı hep umut dolu günler getirmesi 
dileğiyle…

Keyifli okumalar,
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MANİFESTO

35 yıldır, çözümün bir parçasıyız.

1982 yılından bugüne, dünya teknolojilerini anbean takip ederek 
kendimizi sürekli yeniledik.
 
Sürekli değişime ve iyileştirmeye dayalı hizmet felsefemiz ile 
yeniliğe ve değişime öncülük ettik. Bağlantı elemanları sektörünün 
standartlarını belirledik. 

Uygun fiyat, yüksek kalite, zamanında teslim konularında 
verdiğimiz her sözün arkasında durduk.
 
Bugün, İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde, yıllık 17.000 
palet depolama kapasitesine sahip, toplam 20.000 m² kurulu 
tesislerimizde, uzman kadromuz ile faaliyetlerimize aralıksız devam 
ediyoruz. 

Türkiye genelinde yerleşik pazarlama kadromuz ile Avrupa başta 
olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde, bağlantı elemanları 
sektörüne yön veren global ve güçlü bir firma olarak hedeflerimize 
hız kesmeden ilerliyoruz.

Sadece ihtiyacınız olan parçayı size sunabilmek için değil,
“çözümün bir parçası” olabilmek için…

MANİFESTO
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KURUM İÇİ HABERLER

EĞİTİMLERİMİZ

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EĞİTİMİ
Açev Ford Otosan işbirliğiyle düzenlenen ‘Top-
lumsal Cinsiyet Eşitliği’ semineri Manisa Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen eğitimle 
tamamlandı. Sosyal Sorumluluk projesi kapsa-

STD Cafe’de gerçekleştirilen ödül töreninde, sık 
yapılan bir işlemi sistemsel hale getirerek zaman 
ve kaynak tasarrufu sağlayan Finans Müdürü Nes-
rin Özkul öneri ödülü alırken, en fazla öneri sunan 
Mal Kabul Personeli Hasan Balcı da depo adına 
‘Öneri Şampiyonu Kupası’nı İnsan Kaynakları Mü-
dürü Duygu Erdör’den aldı.

Öneri Sistemi Ödülleri ve ‘Ayın Çözüm 
İnsanı Ödülü’ Sahiplerini Buldu!

Ayın Çözüm İnsanı ödülümüzü ise bu ay farkettiği 
bir hatayı düzeltip zararın önüne geçen Muhasebe 
Ekip Lideri Sema Akın aldı.

mında tüm Norm Grup'ta düzenlenecek eğitim-
lerle devam edecek olan proje, önümüzdeki 3 ay 
içerisinde de çalışanlarımıza aktarılıyor olacak.
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KURUM İÇİ HABERLER

Hürriyet Gazetesi Fren & Balata Dosyası (28 Temmuz 2017)

Sabah Gazetesi Fren & Balata Dosyası (8 Haziran 2017)

BASINDA STANDART CIVATA
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KURUM İÇİ HABERLER

Türkiye İhracatçılar Meclisi -TİMREPORT
Alüminyum Özel Dosyası Dergi İlanı 
(Ağustos 2017)

Sabah (8 Haziran 2017) ve Hürriyet (28 Temmuz 2017) Gazetesi Fren & Balata Dosyası İlan Çalışması 

WIN ART Dergi İlanı (Eylül 2017)



06 Ekim 2017 / Sayı: 15

KURUM İÇİ HABERLER

‘Kurumsallaşma‘ çalışmaları çerçevesinde 
Norm Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Nedim Uysal ve İnsan Kaynakları ve Kurumsal 
Gelişim Direktörü Hüseyin Demir yönetim gru-
bumuzun da katıldığı kahvaltı organizasyonunda 
biraraya geldi. 

Şirketin son dönem kurumsallaşma çerçevesin-
de nasıl gelişmeler izlediği, yapılan ve hedefle-
nen yatırımlarla çalışanların motivasyonları, in-
san kaynakları ve IT sistemleri üzerinde durulan 
toplantıda Standart Cıvata çalışanları bilgilendi-
rilmiş oldu. Tüm grup genelinde gerçekleştirilen 
‘İç İletişim Toplantıları’nın devam ederek önü-
müzdeki aylarda tamamlanması planlanıyor.

Standart Cıvata’da İç İletişim Toplantısı
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KURUM İÇİ HABERLER

HKS YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş’DEN 
STANDART CIVATA’YA ZİYARET

Detay Haber!

3 yıldır birlikte çalıştığımız HKS Yapı Malzeme-
leri, İstanbul ve İzmir ekibiyle beraber Standart 
Cıvata’yı ziyaret etti. Sektörel Satış ve Pazarla-
ma Grup Müdürü Ömer Altan’ın eşliğinde grup 

firmamız olan MS Vida’yı ziyaret eden müşteri-
miz, Standart Cıvata’ da toplantı gerçekleştire-
rek değerlendirmelerini ekibimizle paylaştı.

Standart Cıvata 

İNTERMOB

20. Uluslararası Mobilya 

Yan Sanayii, Aksesuarları, 

Orman Ürünleri ve 

Ahşap Teknolojisi

Fuarı’na katılıyor.
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ORGANİZASYONLAR

Temmuz ayında başlattığımız bi-
reysel doğum günü kutlamalarına 
devam ediyoruz. 

Bireysel 
Doğum Günleri

Kalite Kontrol Bölümü & Murat Koska
(Kalite Kontrol Müdürü)

Tuğberk Aktaş (Bilgi İşlem Sorumlusu)

Emre Arslan (Depo Personeli)
Gülşah Karagözoğlu (Satınalma Asistanı)

Mahsun Savut (Satınalma Mühendisi)

İhracat Bölümü & Zekiye Zelal Bilir (İhracat Operasyon Uzmanı)

Finans Bölümü & Nesrin Özkul  (Finans Müdürü)
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ORGANİZASYONLAR

Her ay toplu olarak gerçekleştirdiğimiz doğum günü kutlamaları da tüm hızıyla devam ediyor. Ağustos 
ayında doğan çalışma arkadaşlarımız doğum günlerini 16:00 molasında STD Cafe’de kutladı.

Aylık Toplu Doğum Günü Kutlamaları

STANDART CIVATA’DA 
BAYRAMLAŞMA TÖRENİ

Kurban Bayramı sebebiyle geleneksel hale ge-
len bayramlaşma törenimiz , Norm Grup Yönetim 
Grubunun da katılımıyla gerçekleşti. Norm Grup 
Onursal Başkanı Nedim Uysal’ın önderliğinde 

gerçekleşen bayramlaşma töreninde, Standart 
Cıvata çalışanları tüm grubun yönetim ekibiyle 
bayramlaştı.
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ORGANİZASYONLAR

Dart Turnuvası’nda 
ilk ödüller verildi!

‘Haftalardır devam eden’ Dart Turnuvala-
rı’nda final elemesi gerçekleşti. İlk 3 dere-
cenin ödüllendirildiği turnuvada dereceye 
giren çalışanlarımıza hediye çekleri ve çe-
şitli ödüller verildi. Dart Turnuvası birin-
cisi Satın Alma Ekip Lideri Onur Demirel 
oldu.’

Sabit Çınaroğlu - Onur Demirel -Murat Erman

Onur Demirel birincilik ödülünü İnsan 
Kaynakları Müdürü Duygu Erdör’den 
alırken, derece giren diğer isimler ödül-
lerini İnsan Kaynakları Uzmanı Görkem 
Nalçacı ve Kurumsal İletişim Uzmanı 
Mine Taneri’den aldı.
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ORGANİZASYONLAR

Düzenli olarak yapılacak olan turnuvala-
rın ilki STD Cafe’de gerçekleştirildi. Mavi 
yaka ve beyaz yaka personelimizin katılım 
sağladığı ve çekişmeli geçen turnuvada ilk 
hafta 4 kişi elendi. Diğer 4 kişi ise tekrar 
yarışarak final oynadı.

Final karşılaşmaları da oldukça çekişmeli 
geçti. 1. Tavla Turnuvası’nın finalisti Depo 
Bölümümüz’den Selçuk Çamlı oldu. Çam-
lı, ödülünü İnsan Kaynakları sorumlusu 
Nihal Fadime Durhasan’dan aldı.

Standart Cıvata’da Tavla 
Turnuvası Başladı!



12 Ekim 2017 / Sayı: 15

RÖPORTAJ

1) Oğuz Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Aydın doğumluyum. 6 Mayıs 1958 yılında doğdum. 
İzmir Karşıyaka’da eşim ve oğlumla yaşıyorum. 
Oğlum İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve 
İşletme Fakültesi’nde ‘Kaptanlık’ bölümünde oku-
yor. Mesleki hayata gelince babam mali müşavirlik 
yapmaktaydı. Onun yanında iş yaşamına başladım 
ve okulla beraber devam ettirdim. Daha öncesinde 
Tariş firmasında Muhasebe Departmanı’nda görev 
aldım.

2) Firmada uzun yıllardır çalışan ve Standart ai-
lesinin parçası olan bir insan olarak firmayı siz-
den dinleyebilir miyiz? Bugünlere geliş hikayesi 
nasıldır?

1983 yılında Standart ailesine katıldım. Kaptan 
Semih Albay’ın vasıtasıyla Standart Cıvata’da Mu-
hasebe-Finans Departmanı’nda göreve başladım. 
Çankaya’da yaklaşık 12 kişilik bir sayıyla ilk yeri-
mizde göreve başladık. Şu anda Standart Cıvata 
Muhasebe Departmanı’nda Ekip Lideri olarak ça-
lışan Sema Akın’la o dönem beraber çalışıyorduk. 
Sonrasında şirketin büyümesiyle Bornova’ya ar-
dından Çiğli A.O.S.B’ye taşındık.

Ekim sayımızda Standart Cıvata’da   çok eski yıllar-

dan  beri  çalışan ve  Finans Departmanı’nda görev 

alan Oğuz Aktarakçı’yla röportaj gerçekleştirdik. 

Standart Cıvata’nın bugüne geliş hikayesi başta 

olmak üzere kendi yaşamından kesitler paylaştığı  

röportajımızı keyifle okumanızı dileriz.

3) Standart Cıvata’da çalıştığınız süre boyunca 
hangi görevlerde yer aldınız?

Finans Departmanı ağırlıklı olarak çalıştım. Şu anda 
Finans Departmanı’nda sorumlu olarak devam edi-
yorum.

4) Şu anda çalışmakta olduğunuz departman han-
gisi ve departmanı kısaca sizden dinleyebilir miyiz?

Finans Departmanı olarak departman müdürümüz, 
ekip liderimiz ve diğer çalışma arkadaşlarımızla 
beraber uyumlu ve deneyimli bir ekip olarak ça-
lışıyoruz.

5) Standart Cıvata sektördeki yeri, gelişimi nasıl ve 
geçmişi de göz önüne bulundurularak gelecekteki 
yeri sizce neresi?

12 kişilik bir oluşumdan 120 kişilik büyük bir yapıya 
geçiş yaptık. Norm Grup bünyesinde yer alan ve kendi 
başarısını da yıllardır ithalat başta olmak üzere ihra-
cat alanında da kanıtlamış olan Standart Cıvata,  Norm 
Grup Onursal Başkanı Nedim Uysal önderliğinde Norm 
Grup ve Standart Cıvata üst yönetimi sayesinde bağ-
lantı elemanları sektöründe çok iyi bir yere gelmiş 
durumda; daha da güzel ve başarılı günleri görece-
ğimizi düşünüyorum.

6) İş yaşantınız dışında boş zamanlarınızda yapmak-
tan hoşlandığınız şeyler nelerdir?

Ailemle birlikte vakit geçirmeyi çok seviyorum. Si-
nemaya ve tiyatroya gitmek amatörce müzikle uğ-
raşmak en sevdiğim uğraşlardan…

BİZ’DEN...
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RÖPORTAJ

Oğuz Aktarakçı’nın 
Geçmişten  Bugüne Fotoğraf Kareleri
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RÖPORTAJ 

Bağlantı elemanları sektöründe 35 yılı aşkın tec-
rübesiyle pek çok yeniliğe ve teknolojik gelişmeye 
öncülük eden bir şirket, Standart Cıvata. Norm 
Group Onursal Başkanı Nedim Uysal tarafından 
kurulduğu yıldan itibaren sektörde en üst sıralar-
da yerini almış, sektörün belirleyicisi konumuna 
gelebilmeyi başarmış olan firma, yönetiminde 
“değişmeyen tek şey değişimdir” felsefesini be-
nimsiyor. 

Bugün, İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Böl-
gesi’nde 10 bin metrekaresi kapalı alan olmak 
kaydıyla toplam 20 bin metrekarelik kurulu de-
polama ve satış-pazarlama tesisine sahip olan 
firmanın Dilovası şubesi ise 3 bin metrekaresi 
kapalı olmak üzere toplam 5 bin metrekarelik bir 
alan üzerinde hizmet veriyor. 

Standart Cıvata Sektörel Satış ve Pazarlama Grup 
Müdürü Ömer Altan, dile kolay 35 yıldır sürege-
len başarının arka planındaki büyük etkenin çok 
çalışmak, asla pes etmemek, en iyisini yapmak 
için hayaller kurmak, tüm yeniliklere karşı ilgi ve 
heyecanı  doruk noktasında yaşamak olarak an-
latıyor ve ekliyor: “Bunca yıldır sektörün lideri 
kalabilmemizin sebeplerinden biri de dürüstlük-
ten asla taviz vermememiz; en kaliteli ürünü, en 
iyi hizmette ve en uygun fiyat politikasıyla pazara 
sunmamızdır.”

Geniş Ürün Yelpazesi İle 
Hizmet Veriyor
Standart Cıvata, ithalat ve ihracatta sektö-
rün önde gelen isimlerinden biri olarak, cıvata, 
somun, imbus, matkap uçlu vida-sunta vida-
sı-gijon-düz ve yaylı rondela, dübel, inox bağlan-
tı, tüm bağlantı elemanları ve hırdavat ithalatıyla 
imalat sanayindeki çok büyük bir açığı kapattı. 
Amerika, Çin, Rusya, Fransa, İtalya, Almanya, İs-
panya başta olmak üzere 50’den fazla ülkeye 
ihracat yapan ve bayilikleri bulunan Standart 
Cıvata, dünyanın önde gelen bağlantı elemanı fir-
malarından biri haline geldi. 

Bölgesel sanayileşmenin yoğun olduğu şehirler 
olan İstanbul, Gaziantep, Antalya, Samsun, An-
kara ve Türkiye’nin daha pek çok ilinde kurduğu 
home ofisler ve ‘Canias ERP’  desteği ile kurduğu 
stok takip sistemi ile servis kalitesini ve hizmeti-
ni artırmayı hedefleyen Standart Cıvata, 2016 yılı 
itibariyle Kocaeli/Dilovası’na taşınan deposuyla 
lojistik gücünü pekiştirdi. Alüminyum sektörü-
ne öncelikle bağlantı elemanı olan tüm vida çe-
şitleriyle hizmet sunan Standart Cıvata, bununla 
birlikte kullanılan diğer aksesuar çeşitleriyle (kıl 
fitil, pencere ve kapı kolları) ve izolasyon ürünle-
riyle de pazarda yer alıyor.

“35 yıldır tek değişmeyen, kalite ve iyi hizmet oldu”
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RÖPORTAJ 

Ciroda Yüzde 175 Artış

Bugün Standart Cıvata, Norm Grup Şirketleri’nin 
de desteği ile kurduğu son kalite kontrol sis-
temleriyle kurumsal markaların ve yan sanayi-
lerin tercihi haline gelerek, bu firmaların lojistik 
ve Kan-ban firması olma yolunda ilerliyor. 2015 
ve 2016 yıllarında hedeflerinde ihracatı ön plana 
alan Standart Cıvata’nın, koyduğu hedefler doğ-
rultusunda bugün, uzman kadrolaşmasını ta-
mamlayarak müşterilerine özel ürün, hırdavat ve 
bağlantı elemanları sektöründe tüm isteklerini 
eksiksiz karşılayabildiğini görüyoruz. Bunun en 
güzel kanıtı da, 2017 yılında, yurtdışı müşteri zi-
yaretlerinin ve katıldıkları fuarların olumlu dönü-
şünü almaya başlayarak şirket cirosunu geçmiş 
yıllara nazaran yüzde 175 artırması oluyor. 

Standart Cıvata şu anda 37 farklı ülkeye ihracat 
yapıyor. Global markette ürün bulmanın çok kolay 
ve hızlı olabildiği bir dönemde, Norm grup firma-
sı gerek Avrupa’daki depolarının lojistik gücünü 
gerek üretim gücünü kullanarak iş ortaklarının 
yanlarında durarak ve çalıştığı firmalara onların 
çözüm ortakları olduklarını da hissettiriyor. 

“Hızlı sevkiyat, fiyat dengesi, 
pazarlama (kişiye özel) ve çözüm 
ortağı olabilme bizim en önemli 
gücümüz…” 

Sloganıyla hareket eden firmanın hedefi ise yurt-
dışında daha iyi yerlere gelebilmek.
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Günlük yaşantımıza olumsuz sonuçlarıyla etki 
edebilen ve zor durumlara düşmeye neden olan, iş 
hayatındaki etkileri ile de verimsizliğe- operasyo-
nel ve finansal kayıplara ve hatta iş kazalarına ka-
dar giden sonuçları olan, önlem alınmadığında ise 
mutlaka ortaya çıkan “risk” konusunu ele alıyor 
olacağız.  Riskler -önlem alınmadığında- yaşamın 
ve olayların içinde doğası gereği var olan ve akışa 
veya sisteme kesinlikle zarar veren durumlar ola-
rak değerlendirilirler. Bu nedenle, aslında hepimiz 
günlük hayatımızın risk yöneticileri olarak davran-
mak durumundayız. 

Risk olgusu yönetilebilir bir kavram olması ne-
deniyle; yapılacak değerlendirmeler ve analizler 
- gözden geçirmeler-kontroller - strateji ve plan 
geliştirmeler ve uygulama gibi faktörlerin bir ara-
ya geldiği sistemli bir yaklaşımla negatif etkileri 
(tehditler) bertaraf edilebilir. Negatif etkileri orta-
dan kaldırılan riskler ise fırsata dönüştürülebilen 
kazançlar olarak karşımıza çıkar.

Kalite Yönetim Sisteminin en önemli bileşen-
lerden biri olan “Önleyici Yaklaşım” da artık tek 
başına bir faktör olarak ele alınmayıp, tüm sis-
temi kapsayan “risk” (fırsat) bazlı sistematik bir 
yaklaşım olarak açıklanmaktadır. Böylece, Risk 
Tabanlı Düşünme ve Risk Yönetimi kavramları 
proses yaklaşımının tamamlayıcısı olarak ortaya 
çıkmakta ve  süreçlerde “Risk’in Yönetilmesi”n-
den bahsedilmektedir.

Bu kapsamda biz de yazımızın devamında Kalite 
Yönetim Sisteminde Risk Tabanlı Düşünme kav-
ramına temel oluşturan Süreç Risk Yönetiminden 
bahsediyor olacağız. 

RİSK YÖNETİMİ, süreç dizaynında ve süreçlerin 
geliştirilmesinde öncelikli olarak hata riskinin or-
tadan kaldırılmasına odaklanmayı gerektirir.

Buradaki hedef; sistem kalitesini, sistemin güve-
nirliğini ve korunabilirliğini artırmaktır.

KALİTE
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Murat Koska
Makina Mühendisi / Kalite Kontrol Müdürü

Riskler değerlendirilmez ve önlem 
alınamazsa etki alanı tüm topluma 
uzanacak kadar genişleyebilir. 
Potansiyel risklerden kimlerin ve nelerin 
etkileneceğinden kısaca şu şekilde 
bahsedebiliriz: Çalışanlar, Çevrede 
Bulunanlar, Çevre, Üretim, Mülk, İtibar, 
Ortaklar, Müşteriler ve Toplum.

Riskin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar-
da, öncelik tehlikelerin ortadan kaldırılması ola-
rak belirlenir (potansiyel risklerin kaynağında yok 
edilmesi). Buradan sonra; tehlikeli olanın daha 
az tehlikeli olanla değiştirilmesi, otomasyon-er-
gonomi-ayıklama-uzaklaştırma gibi Mühendis-

lik Önlemlerinin uygulanması, İdari ve Güvenlik 
Önlemlerinin alınması (Denetimler, Eğitimler, 
Planlı Faaliyetler, Disiplin Faaliyetleri) ve gerekli 
durumlarda Yasal Yaptırımların uygulanması ge-
rekecektir.

Risk Tabanlı Düşünme’nin ve Risk Yönetimi’nin 
etkin olarak uygulanabilmesi için; risk paramet-
relerinin doğru ve net olarak tanımlanması, ana-
lizlerde bunların referans alınması ve temel ola-
rak ilgili tüm süreçlerin iyileştirilmesi gerekliliği 
bulunmaktadır.

Risk değerlendirme ve analizinde kullanılan yay-
gın metotlar şunlardır:

• Risk Değerlendirme Karar Matrisi (3x3 / 5x5)
• FMEA (Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi)
• SWOT Analizi
• Kontrol Listesi (Check List)
• Hata Ağacı Analizi
• Olay Ağacı Analizi
• Neden Sonuç Analizi
• Eğer Olursa (What If) Analizi

Temel olarak, risk değerlendirme metotları ola-
sı risklerin etkileri ve sonuçları üzerine değer-
lendirmeler yapmamızı sağlarlar. Çalışmalarda 
değerlendirilen her bir risk parametresi, o riskin 
ve etkilerinin (tehdit) bertarafı için kalıcı çözüm-
ler oluşturmayı hedeflemelidir. Böylece, ele alı-
nan risk’in ve tehdit’lerinin potansiyel bir fırsat’a 
dönüşmesi sağlanabilir. Kısa süre önce “kriz”i 
fırsata dönüştüren şirketler konuşuluyorken, bu-
günse krizleri beklemeden potansiyel riskleri de-
ğerlendirip buradan nasıl lider çıkarız diyebilen 
– vizyonu olan işletmeler ve yöneticiler ön plana 
çıkmaktadır. 

No Risk No Reward (risk yoksa ödül yok) 
bakışıyla, riskleri baştan çözümleyebilen bireyler 
olabilmek dileğiyle..

KALİTE

Risklerin Önlenmesine Dönük Yaklaşımlar

Eski Düşünce
Kayıp maliyetlerinin çıkarılması Kayıpların önlenmesi

Güvenilirlik hesaplaması %100 güvenilirlik
Problemlere çözüm üretilmesi Problemlerin önlenmesi

Yeni Düşünce
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Dedikodu, serbestçe dolaşan bir kuş tüyü gibidir; 
kolayca çok fazla mesafe kat edebilir ve hangi 
yöne ne kadar sürede gideceği önceden kestirile-
mez. Oldukça masum bir benzetme değil mi? İşin 
aslı, kendisi hiç de masum değildir.

Dedikoduyu bilgi aktarımından farklı kılan, baş-
kalarının özeline ait olan bilgiye katılan yorum-
lardır; çoğunlukla “etik” olmadığı bilinmesine 
rağmen merak edilir, paylaşmak için sabırsızlanı-
lır. Dünya çapında realite şovlara duyulan merak-
tan dolayı, sadece bu amaca hizmet veren kanal-
lar bulunmaktadır. Bir dönem ülkemizde Televole 
ve BBG Evi ile hayatımıza giren bazı şov program-
ları, kimilerini kanal sahibi yapacak kadar iştahla 
izlenmiştir. Dedikodunun kültürden bağımsız ola-
rak, insan doğasının bir parçası olduğunu söyle-
yebiliriz. Hatta başka hiçbir iletişim kanalı olma-
dığını göz önüne alırsak, toplumların oluşması 
aşamasında büyük rol oynamıştır.

Başkalarının özel hayatı hakkında bilgi sahibi ol-
dukça, ona o denli yaklaştığımızı hissederiz. Bu-
nun yanı sıra, dedikodu malzemesine sahip olan 
kişi bunu bir güç unsuru olarak düşünür ve “bir 
topluluğa ait olma” ihtiyacına hizmet verecek şe-
kilde kullanır. Malzemeye sahip olan kişiye “ilgi” 
gösterilir. 

Fiziksel güç kullanmasak da bir kişiyi, onun hak-
kında konuşarak yıkıma uğratabiliriz. Bu durum 
bazen bir kaynaşma aracı olarak görülse de, iş 
hayatında takım ruhunu temelden sarsar. Çün-
kü beraber dedikodu yaptığımız birinin, yokluğu-
muzda bizim hakkımızda konuşmayacağının ga-
rantisini kim verebilir? Üstelik kaynayan kazana 
kendimiz de düşebiliriz. Dedikodunun, günümüz-
de hiçbir kazancı yoktur.

Başkalarının özeline saygı göstermek, iş haya-
tında takım ruhuna sahip çıkmak ve güvenilir biri 
olmak istiyorsak; ortamda bulunmayan kişiler 
hakkında konuşulmasına izin vermemeliyiz. Ara-
mızda kalsın ama bu durum çok sevdiğimiz bir 
tatlıyı elimizin tersiyle itmeye benzeyebilir; ancak 
dedikodu yapmamak çok önemli bir erdemdir.

KİŞİSEL GELİŞİM

Duygu Erdör
İnsan Kaynakları Müdürü

ARAMIZDA 
KALSIN!
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1.Merhabalar sizleri tanıyabilir miyiz?

15.03.1973 Kastamonu Cide doğumluyum. İlkokul 
bitince İstanbul’a teyzemin yanına gelerek mobil-
yacı çırağı ve aşçı yardımcısı olarak başladığım 
çalışma hayatına yapı malzemeleri firmasında 
‘Depo ve Satın Alma Sorumlusu’ olarak devam 
ettim.1996 yılında evlendim ve şimdi 17 yaşında 
bir oğlum var. Daha sonra liseyi açıktan okudum 
ve hala üniversiteyi A.Ö.F Sosyal Hizmetler Bölü-
mü’nde devam ettirmekteyim.

2.Standart Cıvata’da hangi departmanda çalışı-
yorsunuz ve ne kadar zamandır firmadasınız?

Yaklaşık 3.5 yıldan beri şoför olarak Standart Cı-
vata Dilovası Şube’de çalışmaktayım.

3.İş hayatı dışında zaman ayırdığınız aktiviteler 
varsa nelerdir?

İş ve aile yaşantım dışında bir süre resim kursuna 
gittim ve amatör olarak Türk Halk Müziği korosun-
da solistlik yapmaktayım ve bağlama çalıyorum.

Dergimizin bu sayısında Hobi Köşesi konuğu-
muz, Standart Cıvata İstanbul Dilovası Şube’den 
Ramazan Özer.

Kendisiyle müziğe olan aşkını, boş zamanlarda 
keyif aldığı aktiviteleri ve iş yaşantısını konuş-
tuk. Keyifli okumalar dileriz...

4.Ne kadar zamandır bu aktiviteyle uğraşıyor-
sunuz, kaç yılında başladınız?

Yaklaşık 4 yıl önce resim kursuna gittim ve fır-
sat bulduğum zamanlarda bir şeyler karalama-
ya çalışıyorum. Halk müziğinde ise 3 yıl önce 
Çekmeköy T.H.M. korosuna katıldım ve hala 
devam etmekteyim.

5.Bu uğraşı neden seçtiniz?

Resim yapmak daha fazla beceri ve zaman ge-
rektiriyor ama Halk Müziği öyle değil. Herkes 
herhangi bir işle uğraşırken türkü söyleyebilir. 
Ben tabi bu konuda şanslıyım yakınımda de-
ğerli bir hocanın (aynı zamanda İst. Devlet THM 
Korosu’nun da solisti Olan Uğur Kaya hocamız 
var ve çalışmalarımıza Çekmeköy Belediyesi 
destek veriyor.( Eşit zaman ve yerlerde konser-
lerimiz oluyor ve konuk sanatçılar bizlere des-
tek veriyor.)

İlk zamanlarda bir eğlence olarak gördüğümüz 
uğraş bilgi sahibi oldukça biraz da görev halini 
alıyor. Çünkü türküler bizim tarihimiz ve halkı-
mızın yaşamını anlatıyor bazen bir dram bazen 
bir sevinç veya sevda…

Her türküde başka bir hikaye var. Bu yüzden 
kendi özümüze kendi kültürümüze sahip çık-
mamız gerekiyor.

HOBİ KÖŞESİ

“Her Türkü 
Başka Bir Hikaye...”
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BULMACA

SÖZCÜK AVI

Bulmacadaki bağlantı elemanları  ile ilgili sözcükleri bulup, geriye 
kalan harflerle aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
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