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N'HABER, Norm Holding'in 
3 ayhk kurumsal yaym organid1r. 
N'HABER'de yay1nlanan yaz1lar 
kaynak gosterilerek ahnt1 yap1la
bilir. Yaz1lar aksi belirtilmedik9e 
N'HABER'in resmi gori.i�i.ini.i 
yansItmaz. imzah yaz1larda ifade 
edilen gori.i�ler sadece yazarlan
na aittir. 

Yerel sureli yaym 

Bask1 Tari hi: 06.07.2018 

Degerli Norm Aile'm, 

Eski ad1yla Norm Haber olan 'i9 ileti�im' dergimiz sizlerden gelen isim 
onerileri sonucu Temmuz �yI itibariyle 'N'Haber' olarak 3 ayda bir yayIn
lanmaya devam edecek. lsim yan�masIna gostermi� oldugunuz ilgiye 
te�ekkur ederiz. 39 arkada�1m1z yaratIcI onerilerini sundular. Standart 
C1vata'dan Ahmet Guner "N'Haber" onerisi ile yan�mamIzI kazand1. Norm 
Holding grup bunyesinde yer alan diger bir dergimiz STD'de Ya�am'la 
birle�en 'N'Haber, i9erik olarak her birinizin kendinden ve �irketinden bir 
�eyler bulabilecegi bir �ekilde hazirland1. 

ic; ileti�im konusunda Ost yonetim olarak onem verdigimiz dergimiz, 
aidiyet duygusunu canlandirmak ve 'biz' ruhunu en gorunur �ekilde hisse
debilmek ad1na 90k k1ymetli. 

Bir9ogunuzun yaz1lanyla katk1da bulundugu, derledigi ve uzun ugra�lar 
sonucu �ekillenen yeni dergimiz, kurumsal 9izgideki yeni dizayrn ve 
dokunu�lanyla ilgi 9ekici bir hale getirildi. 

Dergi i9erigiyle ilg!li sozlerime ba�lamadan once ge9tigimiz ay kaybettigi
miz 9ah�arnm1z Onder Pala'y1 buradan bir kez daha rahmetle anarak, 
Norm Holding olarak; Ost yonetim 9ah�anlan ve 9ah�ma arkada�lanm 
adma, beraber yol ald1g1m1z sure zarfmda kendisiyle 9ah�m1� olmaktan 
duydugumuz onuru ve gururu buradan bir kere daha dile getirmek isterim. 
Derginin en onemli haberlerinden baz1lan 'TiM 500' ve OSD 'Yan Sanayi 

Odi.ilu' Ba�an Odulleri haberlerimiz �uphesiz. Her ge9en gun yOkselen 
ba�an grafigimiz tabiki siz 9ah�anlanm1zla ta9landird1g1m1z odullerimizle 
oldu.Yine ba�ka bir yan Sanayi odi.ilu de 2001 y1hndan beri ortakhg1rn 
surdurdugumOz TOYOTETSU 'dan geldi. 

Sadece odullerimiz degil bunun yarn sira bizim i9in son derece onem 
ta�Iyan ve ba�ta Onursal Ba�karnm1z Nedim Uysal olmak uzere bizlerin de 
gogsOnu kabartan, 'Ozel iAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi'nin ilk mezunlanrn vermesiydi. Gozya�lanrn tutamad191m1z ve Onur
sal Ba�karnm1z'1n takdimiyle ge9en harika bir toren ... 

Fuarlanm1z, yurtd1�1 temsillerimiz, her bir karesi yuzumuzde gi.ilumseme 
uyandiran kurum i9i organizasyonlanm1z. Bizi biz yapan ne de guzel 
gunleri beraber, tam bir 'tak1m ruhu' yla kucaklam1�1z derginin sayfalanrn 
tek tek 9evirirken gozlemleyeceginizden eminim. Geleneksel bir hale 
gelen 'Sunnet $6Ieni' bunlardan bir tanesi. .. Qah�anlanm1z1n aileleri ve 
9ocuklanyla kucaklad191m1z �enligimiz, Onursal Ba�karnm1z Nedim Uysal 
ve e�i Bilge Uysal'1n ev sahipliginde ger9ekle�ti. 

Bunun gibi nice guzel haberleri ve organizasyonlan okuyacag1rnz dergimiz 
'yeni' dokusuyla dilerim sizlerin de yuzlerinde bir tebessum saglayabilir. 

Biz 'Norm Holding' ailesi olarak, hep beraber nice gOzel ba�anlara ve 
odullere ev sahipligi yapahm. Gucunuz hep gucumuz, sevginiz ve saygIrnz 
ba�tac1m1z olsun. 

Sevgi ve Sayg1lanmla, 

M. Fatih UYSAL

Yonetim Kurulu Ba$kam 
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Alıntıdır - Nedim U SAL

N RM H LDİNG NE İM KURULU
NURSAL BAŞKAN  NEDİM U SAL’DAN

Değerli Mesai Arkadaşlarım,

eni sayımız yine sizlerin sesi olmaya devam ediyor. 
Ne mutlu bizlere, hepimizi  gururlandıran ve onurlan-
dıran, takımdaşlık ruhunu yansıtan pek çok organi-
zasyona imza atmış olduğumuzun kanıtı, ayak izi 
olarak yeni sayımız arşivlerde yerini alacak.

Norm’u norm yapan değerlerimiz ışığında di italleşme 
pro elerimiz kapsamında SA  konusunda istikrarlı ve 
özverili çalışmalarınız nedeniyle şahsım ve yönetim 
kurulumuz adına hepinize yürekten teşekkür ederim. 
Hedef tarihlerimize sadık kalarak pro ede ilerliyoruz. 
Bunla ilgili yapılan ara bilgilendirme toplantısı bilgile-
rini dergimizde bulabilirsiniz. 

Kurumsallaşma sürecinde öncelikle ele aldığımız 
konular arasında yer alan insan kaynakları pro eleri-
miz de strate i haritamız ışığında ilerliyor. Bu kapsam-
da sürekli iyileştirme kültürü yaratmayı hedeflediği-
miz  erformans Değerlendirme Sistemi - KANKA 
modülünü devreye aldık. Artık her bir çalışanımızın 
kurumumuz ile ilişkili olarak spesifik, ölçülebilir, ulaşı-
labilir ve süreli hedefleri bulunmakta ve hedeflerimiz 
izlenebilmektedir.

Kaizen sürekli iyileştirme çalışmalarımızı ayrı bir 
dergide değerlendirmeyi uygun bulduk.  nedenle 
iyileştirme faaliyetlerini iç iletişim  kapsamında 
değerlendireceğimiz ve adını sizin koymanızı isteye-
ceğimiz yeni bir dergimiz daha var. nu  da besleyip, 
büyüterek sahip sahip çıkacağınıza eminim.

Sizlerden geri bildirimleri önemsiyor ve daha yakın-
dan sizin sesinizi duymak istiyoruz.  nedenle altı 
ayda bir Harmoni Buluşmalarında bir araya gelece-
ğiz. Buluşmaların ilkini Salihli’de gerçekleştirdik. 
Buluşmalar kapsamında şirketimizin vizyonu ve yakın 
gelecek planlarını sohbet ortamında sizlere aktarma 
fırsatı bulacağız.

Bu arada akımın Gücüne İnanırız  diyerek geçmiş 
dönemde pek çok sportif faaliyet imza atan  sadece 
iş ortamında değil, sosyal alanda da bizleri temsil 
eden değerli arkadaşlarıma gönülden teşekkür 
ederim. Uyum  harmoni noktasında adımızın anılıyor 
olması hepimiz için gerçekten kıymetli.

nemsediğimiz ve altını çizmek istediğimiz diğer 
önemli bir noktada İş Sağlığı ve Güvenliği  konusu. 
Bu konuda hepimize büyük görevler düşüyor. Bu yıl 
ilk kez düzenlediğimiz Slogan arışması ile farkında-
lık konusunda bir çalışma başlattık. Birinci olan 
sloganımız Uysal Makine İzmir’den Halit olcu’nun 
cümlesini lütfen aklımızdan çıkarmayalım  Zorunlu 
hissettiğiniz için değil, sorumlu Hissettiğiniz için iş 
güvenliği  diyoruz.

Üç ayda bir yayınlanan dergimiz sizlerin görüşleri ve 
destekleri ile zenginleşiyor. Görüş ve düşüncelerinize 
her zaman kulak vereceğimizi bilmenizi isteriz.

En derin sevgi ve saygılarımla,
Kamil AŞA AN

CEO



SD üyelerinin, 201  yılında kalite 
ve teslimat güvenirliliği, teknolo i 
geliştirmedeki iş birliği ile rekabet-
çilik kriterleri çerçevesinde yaptık-
ları değerlendirme sonucunda, 
Norm Holding bünyesinde faaliyet 
gösteren Norm Cıvata’ya  SD 

an Sanayi Başarı dülü  verildi. 

ürk otomotiv sanayisinin gelişimi 
ve ülke ekonomisine daha fazla 
katma değer sağlamasını destekle-
mek üzere tomotiv Sanayi Derne-
ği’nin SD , ’ an Sanayi Başarı 

dülleri öreni, airmont uasar 
İstanbul’da yapıldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yan 
sanayi firmalarına kalite ve teslimat 
güvenilirliği, teknolo i geliştirmede-
ki işbirliği ile uygun fiyat yönünden 
gösterdikleri başarı için ’ SD an 
Sanayi Başarı dülleri’ verilirken  
Norm Cıvata’nın ödülünü Norm 
Holding önetim Kurulu Başkanı 

atih Uysal aldı. 

Norm Cıvata’ya  
"OSD Yan Sanayi

Norm Cıvata

189.

EBS  tarafından düzenlenen ve  yıldır aralıksız 
devam eden üretimden satışlara göre büyük 
sanayi kuruşları sıralamasında ilk 100 firma içinde 
geçen yıla göre 1  firma yükselirken, Norm 
Cıvata da iki basamak yükselerek 1 . sırada yer 
aldı. İS ’nun sanayi kuruluşlarını üretimden satış 
verilerine kadar kapsamlı olarak değerlendirdiği 
araştırmada ise Norm Cıvata listeye girmekle 
kalmadı, geçen yıla göre yükselmeyi de başardı. 

ürkiye nin en büyük 00 şirketi listesinde geçen 
yıl 21 . sırada bulunan Norm Cıvata, 2  basamak 
yükselerek 201  üretimden satışlarda  milyon 
1 1 bin L ile 1 . sırada yer aldı. Ege nin 100 
büyük firması arasında 1 . sırada, ürkiye’nin en 
büyük 00 Kuruluşu arasında 1 . sırada yer alan 
Norm Cıvata’nın yükselişini sürdüreceğini söyle-
yen Norm Holding CE ’su Kamil Başaran, 
Ege’nin en büyük 100 firması ve İS  00 

listesinde yer almaktan dolayı çok gururluyuz.

Norm Holding’e bir ödül de Manisa 
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden 
geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu 
Haftası kapsamında 201  yılı istih-
dam rakamlarına göre  Norm 
Holding Salihli işletmeleri teşekkür 
plaketi ile onurlandırıldı. Salihli 
İnsan Kaynakları öneticisi Uğraş 
Uyar, bu ödülü almaktan dolayı 
gurur duyduklarını söyledi

Norm Cıvata ile 2001 yılından bu 
yana iş ortaklığını devam ettiren 
firma her yıl düzenlediği yıllık genel 
toplantıda yan sanayi ödülü 
vermektedir. Bu yıl düzenledikleri 
ödül töreninde Norm Cıvata İç 
Satış Müdürü Recep Şenay ve 
Norm Somun Mühendislik Hizmet-
leri Müdürü unca Erdoğan’a firma 
yöneticileri tarafından Başarımızın 
Sürekliliği  teşekkür ödülü takdim 
edilmiştir. dül almamıza katkıda 
bulunan tüm çalışanlarımıza teşek-
kür ederiz.  

 yıldır topluma ve çevreye değer 
katarak değerlerinin üzerinde 
yükseldiklerini belirten Uyar, Norm 
Holding olarak istihdam yaratmak 
ve bu istihdamı yaratırken tüm 
sorumluluklarımızı yerine getirmek 
konusunda büyük özen gösteriyo-
ruz. Bu özenimizin görülmesi ve 
takdir edilmesi bizlere gurur verdi. 
Bu ödülü Norm Holding adına 
alıyorum ve Manisa SGK İl Müdür-
lüğü’ne bu hassasiyet ve incelikle-
rinden dolayı teşekkür ediyorum  
diye konuştu.

Norm’a  

E SU’DAN

TEMMUZ 2018

03

201  - 201  eğitim-öğretim yılında yeni yerinde 
faaliyet geçen okulumuz toplam  öğrenci ile bu 
yılı tamamladı.

kulu derece ile bitiren öğrenciler  aren Çelik, 
Murat Süzen ve Ataberk Can El’e ödüllerini okulun 
bağışçısı ve destekçisi  onursal kurucu başkanımız 
Nedim Uysal takdim etti.   

zel İA SB Nedim Uysal Mesleki
ve eknik Anadolu Lisesi
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ürkiye bağlantı elemanları sektö-
rünün en büyük buluşma noktası 

astener air urkey’in ’üncüsü 
İstanbul uar Merkezi’nde gerçek-
leştirildi. Sektörün lideri Norm 
Holding de, bu dev buluşmada 
holding şirketlerinden Norm Cıvata, 
Standart Cıvata ve Best Kale 
Cıvata ile yerini aldı.

İstanbul uar Merkezi’nde gerçek-
leştirilen fuarı, tomotiv, Ener i ve 
Güç Üretimi, İnşaat ve İnşaat 
Mühendisliği, Genel Mühendislik, 
Elektronik ve Elektrikli Ürünler, 
sıtma-Soğutma-Klima ve Havalan-
dırma İmalatı ve esisatı, Mobilya 
İmalatı, Demir-Metal Ürünler, Gemi 
apımı, Denizcilik, Haberleşme 
eknolo isi, Sıhhi esisatçılık, Hava-

cılık ve Uzay, Monta  ve Kurulum 
Sektörleri temsilcilerinin yanı sıra 
bayiler, distribütörler ve toptancılar 
da ziyaret etti.

N RM H LDİNG
Ar-Ge lideri Norm

Sezgin urtdaş tarafından  to-
motiv Sektörüne önelik Alümin-
yum Cıvata Üretimi  ve Barış anrı-
kulu tarafından  tomotiv Sana-
yinde Kullanılan Bağlantı Elemanla-
rında Ağırlık Azaltma  isimli maka-
lelerin sunumları gerçekleştirilmiş-
tir. Sunumlarda özellikle ağırlık 

azaltmaya yönelik yapılan çalışma-
lar izleyicilerin dikkatini çekmiş, 
üretim yöntemi, kalıp tasarım deği-
şiklikleri ve karşılaşılan sorunlara 
yönelik sorular gelmiştir. Norm 
Ar-Ge ekibi olarak çalışmalarda 
emeği geçen başta üretim ekipleri 
olmak üzere Norm Holding çalışan-
larına teşekkürlerimizi sunarız.

tomotiv e nolo ileri 
Kon resi ne

ğrencilere tavsiyelerde bulunan 
Uysal, geleceğin meslekleri hakkında 
da bilgiler verdi. Bilişim eknolo ileri 

kuryazarlığı, Kodlama, Robotik, 
Di ital asarım ve Animasyon, yun 

rogramlama derslerinin artık 
ilkokullarda okutulduğunu söyleyen 
Uysal, eni nesil henüz ilkokul yılla-
rında bu dersleri almaya başlıyor. 
Avrupa’da şoförsüz tırlar, Kore’de 
koruma görevlilerinin yerini robotların 
alması, Uzakdoğu’da sera ve çiftlik-
lerde hasat toplamada robotların 
çalıştırılması söz konusu. İnsanlar da 
bu robotları yapan teknolo iyi ürete-
cek. Dünya gelişiyor, geri kalmamak 
ve bu konuları bilen bireyler olmak 
gerekiyor.

Günümüzde Elektronik Haberleşme 
Mühendisliği, Uluslararası Hukuk, 
Evrensel Siyaset ve Uluslararası 
İlişkiler, Bilgisayar Mühendisliği, 
Biyoteknolo i gibi meslekler gündem-
deyken önümüzdeki 10 yılda İnternet 
Arkeologluğu, İtibar öneticiliği, 
Duygu asarımcılığı, Gen Haritacılığı, 
Sanal Mecra öneticiliği, Uzay Reh-
berliği meslekleri konuşulacak  dedi.

Norm Holding önetim Kurulu Başka-
nı atih Uysal, Çiğli . ıl Mesleki ve 
eknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle 

buluştu. kulun Makine eknolo isi    
alanında tasarlanan ödülü alan atih 
Uysal, öğrencilere tavsiyelerde bulun-
du.

Çiğli . ıl Mesleki ve eknik Anadolu 
Lisesi, Norm Holding önetim Kurulu 
Başkanı atih Uysal’ı konuk etti. 

Norm oldin  netim Kurulu aş anı
atih Uysal i li  ıl Mesle i ve e ni  

Anadolu Lisesi

TEMMUZ 2018
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N RM H LDİNG
Ar-Ge lideri Norm

Sezgin urtdaş tarafından  to-
motiv Sektörüne önelik Alümin-
yum Cıvata Üretimi  ve Barış anrı-
kulu tarafından  tomotiv Sana-
yinde Kullanılan Bağlantı Elemanla-
rında Ağırlık Azaltma  isimli maka-
lelerin sunumları gerçekleştirilmiş-
tir. Sunumlarda özellikle ağırlık 

azaltmaya yönelik yapılan çalışma-
lar izleyicilerin dikkatini çekmiş, 
üretim yöntemi, kalıp tasarım deği-
şiklikleri ve karşılaşılan sorunlara 
yönelik sorular gelmiştir. Norm 
Ar-Ge ekibi olarak çalışmalarda 
emeği geçen başta üretim ekipleri 
olmak üzere Norm Holding çalışan-
larına teşekkürlerimizi sunarız.

tomotiv e nolo ileri 
Kon resi ne

ğrencilere tavsiyelerde bulunan 
Uysal, geleceğin meslekleri hakkında 
da bilgiler verdi. Bilişim eknolo ileri 

kuryazarlığı, Kodlama, Robotik, 
Di ital asarım ve Animasyon, yun 

rogramlama derslerinin artık 
ilkokullarda okutulduğunu söyleyen 
Uysal, eni nesil henüz ilkokul yılla-
rında bu dersleri almaya başlıyor. 
Avrupa’da şoförsüz tırlar, Kore’de 
koruma görevlilerinin yerini robotların 
alması, Uzakdoğu’da sera ve çiftlik-
lerde hasat toplamada robotların 
çalıştırılması söz konusu. İnsanlar da 
bu robotları yapan teknolo iyi ürete-
cek. Dünya gelişiyor, geri kalmamak 
ve bu konuları bilen bireyler olmak 
gerekiyor.

Günümüzde Elektronik Haberleşme 
Mühendisliği, Uluslararası Hukuk, 
Evrensel Siyaset ve Uluslararası 
İlişkiler, Bilgisayar Mühendisliği, 
Biyoteknolo i gibi meslekler gündem-
deyken önümüzdeki 10 yılda İnternet 
Arkeologluğu, İtibar öneticiliği, 
Duygu asarımcılığı, Gen Haritacılığı, 
Sanal Mecra öneticiliği, Uzay Reh-
berliği meslekleri konuşulacak  dedi.

Norm Holding önetim Kurulu Başka-
nı atih Uysal, Çiğli . ıl Mesleki ve 
eknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle 

buluştu. kulun Makine eknolo isi    
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Anadolu Lisesi
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Standart Cıvata
Avrasya en ere uarı

-10 Mart tarihleri arasında üyap
uar ve Kongre Merkezi nde

düzenlenen fuar, bölgenin en
büyük ve presti li fuarı olan Avrasya

encere uarı 100 ün üzerinde
ülkeden 0.000 in üzerinde sektör
profesyonelinin bir araya geldiği
Avrasya Cam ve Avrasya Kapı

uarları ile eş zamanlı olarak
düzenleniyor.

Standart Cıvata en Grubu ağırlıklı 
ürünleriyle fuara katılım sağlarken 
standında yeni anlaşma imzaladığı 
‘İzmir ırça’ grubu ürünlerine de 
yer verdi.

Bu yıl 1 ’uncu kez düzenlenen ve  
gün süren fuara ilk günden itibaren 
ilgi büyüktü. icaret Grup Başkanı 
Caner Melek ve Standart Cıvata 
Direktörü uat avuz’un da katılım 
sağladığı Avrasya encere ua-
rı’nda , Sektörel Satış ve azarla-
ma Müdürü mer Altan önderliğin-
de tüm satış ve pazarlama ekibimiz 
yeni iş ortaklıkları kurmak amacıyla 
görüşmeler gerçekleştirdi.

A RAS A
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Eğitime,
İzmir Norm Somun abrikasından
- Üretim Uzmanı

Koray SARKAN
- Kalıp Tasarım Uzmanı

uat Can A ARER
- Ar-Ge Mühendisi

lcay DA C  katılmıştır.

Eğitim aşağıdaki konu başlıkları ile 
üç gün sürmüştür:
- Talaşlı İmalat ve Soğuk
Şekillendirme farkı,

- Malzeme,
- Soğuk Şekillendirme emel

Eğitimi,
- Kalıplardaki Sıkı Geçme ranı

ve n Gerilmeler,
- Makine Kinematiği,
- Kalıp Dizaynı örnekleri.

Belçikada alınan eğitimin tecrübe 
aktarımı 1  Mayıs 201  Cuma günü 
Kızılırmak Eğitim Salonu’nda eo-
riden ratiğe Soğuk Şekillendirme 
eknolo isi  olarak Norm Somun

- Mühendislik Departmanı,
- Üretim Müdürlüğü ve
- Kalite Müdürlüğü’ne sunulmuştur.

nümüzdeki haftalarda Cıvata, 
Nedu ve Salihli fabrikalarına da aynı 
eğitim verilecektir.

N RM S MUN

2 -2  Nisan 2 Neds hroe
Ma hinery el i a erentals

eoriden rati e Metal Şe illendirme e nolo isi

tomotiv ve edarikçi Sanayisi 
Çalışma Grubu kuran D- HK, ilk 
toplantısını Düsseldorf’ta yaptı. 
Çalışmaya Norm Holding’i temsi-
len Norm GMBH şirketimizden 
Genel Müdür Bora ztelcan katıldı.

Çalışma grubu, ürkiye ile Almanya 
arasında tomotiv ticaret hacminin 
gelişimine destek ve teşvik verme-
yi, sorunlara çözüm bulmayı amaç-
lıyor.

oplantıda uzmanlar ürkiye ve 
Almanya’da tomotiv sektörü hak-
kında bilgi verirken, çalışma
grubunun üyeleri de tanıtıldı.

D- HK, M İ  SEK RÜ İÇİN

r  Alman Sanayi ve i aret dası D-I K
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SAHAN N GÜCÜ

fırsatları sunuyor, hem kendilerini hem 
de Norm Holding’i geleceğe taşımak 
için güçlendiriyoruz.

Çalışanlarımızın başvuruları ile başla-
dığımız bu sürece envanter uygulama-
ları ile devam ediyoruz...

201  yılında tasarladığımız, geleceği-
mize yön verecek Sahanın Gücü 
Norm’un Gücü  pro emizi hayata 
geçiriyoruz.

akım Lideri Saha Lideri etiştirme 
rogramımız kapsamında tüm saha 

çalışanlarımıza eğitim ve gelişim 

Normlarımızı ve kendimizi sürekli 
geliştiririz.  değerimizi, sürekli 
iyileştirme kültürü yaratacak bir 

erformans Değerlendirme Siste-
mi  ile destekliyoruz.

Norm Holding’in strate i haritası 
ışığında, kurumun ve her bir çalışa-
nın hedefini ilişkilendirerek kurum-
sal performansı yükseltmeyi hedef-
liyoruz. Bu sayede Norm ailesinin 
her bir üyesi de bütüne sağladığı 
katkıyı görünür hale getirebilecek, 
kendi gelişim alanlarının farkında 
olacak ve kariyerine yön verebile-
cek.

Sonuç alırken ilerlediğimiz yolda 
nasıl  davrandığımız da önemli 

olduğundan, iş hedeflerinin yanı 
sıra, değerlerimizden yola çıkarak 
belirlenen yetkinliklerimiz de değer-
lendirilecek. 

erformans önetim Sisteminin 
kavramsal tasarımına 201  az 
dönemi başlandı ve ilk eğitimler 
Mayıs 201  tarihinde verildi. Hazi-
ran 201  itibariyle her bir çalışanın 
kurumunki ile ilişkili, spesifik, ölçü-
lebilir, ulaşılabilir ve süreli hedefleri 
bulunmakta ve performanslar 
izlenebilmektedir.

TEMMUZ 2018
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Norm Holding CE ’su Kamil Başa-
ran, Norm Holding önetim Kurulu 
Başkanı atih Uysal ve Norm 
Holding önetim Kurulu Başkan 
ardımcısı Nedim Uysal’ın ‘ Di ital 

Dönüşüm’ yolculuğu’nda katedilen 
mesafeler ve SA  süreçleriyle ilgili 
değerlendirmeler yaptığı toplantıda 
pro enin kavramsal önemi ve uygu-
lama kısımlarına geçişiyle ilgili 
fazlar konuşuldu.

Ki   to lantısı

Anahtar ullanı ılar

N RM H LDİNG  SA  
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İlki An ara’da gerçekleşen iftar 
yemeğinde Standart Cıvata adına 
Norm oldin  i aret Gru  

aş anı Caner Mele  ve S D 
Dire t r  uat avuz ev sahipliği 
yaptı. oğun katılımın gerçekleştiği 
yemek organizasyonunda Norm 

oldin  nursal aş anı Nedim 
Uysal da misafirlerle biraraya geldi.

Ankara’nın ardından Adana ve 
Antep’te devam eden iftar yemeği 
organizasyonlarına Se t rel l m 
M d r  mer Altan  Mo ilya 
Se t r neti isi i ri Kaya ve 
o tan l m M d r  a ı an 

da eşlik etti.

S D’DE İ AR Standart Cıvata

ANKARA

ANKARA

ADANA ADANA

GA İAN EGA İAN E GA İAN E

Norm Holding nursal Başkanı 
Nedim Uysal’ın katkılarıyla 200  
yılında açılan İzmir Atatürk rgani-
ze Sanayi Bölgesi İA SB  Norm 
Mesleki Eğitim Merkezi’nde  yılı 
tamamlayan 1  öğrenci, usta 
belgelerini alarak mezun oldu.

201  yılında faaliyete geçen Salihli 
Norm Mesleki Eğitim Birimi de bu 

yıl 11 mezun verdi. ğrencilere 
diplomalarını Norm Holding nur-
sal Başkanı Nedim Uysal ve Norm 
Holding CE ’su Kamil Başaran 
takdim ederken, törene Norm 
Holding Endüstri Grubu Başkanı 
Mahmut ztürk, Norm Holding 
C ’su Bayram Akyüz ve Norm 
Holding yönetim grubu da katıldı.

201  yılında faaliyete geçen Salihli 
Norm Mesleki Eğitim Birimi de bu 
yıl 11 mezun verdi. Karne törenine 
fabrika müdürleriyle beraber Norm 
Holding nursal Başkanı Nedim 
Uysal katılım sağladı.  

N RM MESLEKİ
E İ İM MERKEZLERİ
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Güney Afrika Cumhuriyeti İzmir ahri Konso-
losu ve DEİK Afrika İş Konseyleri Koordinatör 
Başkanı İzmirli Sanayici amer aşkın’ın özel 
koleksiyonundan oluşan sergi  İzmir Büyükşe-
hir Belediye Başkan ekili Sırrı Aydoğan, 
Dışişleri Bakanlığı İzmir emsilcisi Sibel Algan, 
Norm Holding Kurucu nursal Başkanı Nedim 
Uysal, bölge sanayicileri ve davetlilerin katılımı 
ile Norm Sanat Galerisi’nde düzenlenen 
kokteyl ile açıldı.

AMER AŞK N

Üretimde su-buharıyla çalışan maki-
nalardan, elektriğin işçi sınıfıyla seri 
üretimde kullanılmasına, elektrik ve 
bilgi teknolo ileriyle üretim otomasyo-
nuna ve az maliyetli, az ener i harca-
yan, az yer kaplayan ama güvenli 
donanımlar ve bunları çalıştıracak 
işletimler, yazılımlar, dünyadaki tüm 
cihazlarla bilgi ve veri alışverişi yapa-
bilen her türlü araç-gerece uyumlu 
internet bağlantılı elektronik sistemler,  
kısacası cihaz tabanlı internet daha 
kısalaştırmak gerekirse nesnelerin ve 
robotların otomasyonuna dayalı 
fizikselsiber üretime geçiş.

Akıllı fabrika, insansız fabrika, endüstri 
.0 ne şekilde anlarsak anlayalım.

Endüstri .0  a kurumsallaşmak ya 
da yok olmak demektir.

Günümüzde Geleneksel Muhasebe 
ve Maliyet Muhasebesi raporlarının  
bir bütün olarak değerlendirmesinde 
yetersiz kalmasının karşısında  
endüstri .0 ile planlama, ham 
madde, yarı mamul temini, lo istik, 
depolama, paketleme, muhasebe, 
maliyet muhasebesi, kurumsal 
kaynak kullanım entegresi ile verilerin 
akıllı makine ve sistemlerle otomasyo-
nuyla akıllı fabrikalara geçiş üretimde 
maliyet, kontrol ve raporlama kolaylığı 
bence biraz sancılı geçecek olsa da 
sonuçta en çok muhasebeye yaraya-
caktır.
Neden mi  maliyetlerin analizi, verimli-
lik, kar zarar gibi üretim ve yönetim 
raporlarının otomatik olarak alınması, 
otomatik olarak yöneticilere aktarıl-
ması, otomatik aksiyonların alınması 
sanal gerçeklik sağlayacaktır. 

Elbette mavi yaka ve kısmen beyaz 
yaka azalacak ancak yakın zamanda 
ise robotik sistemleri bilen doğal 
olarak da yüksek maliyetli beyaz yaka 
istihdamı gelecektir. 

Muhasebeye düşen ise bilhassa 
kariyer amaçlayan genç meslek 
çalışanlarının muhasebe bilgisinin 
yanında bilginin nasıl üretildiği, iletildi-
ği, kullanılması olan enformatik bilgiyi 
öğrenmesi, üretim sistemleri ile bunla-
rın entegresini, yönetim becelerini 
kazanmaları için mazaretsiz çok çalış-
maktır.

Her bölümün de kendi hedeflerine 
öncelik verebilmesi için işletmelerin 
vazgeçilmez unsurları olan işbirliği ve 
iletişimi en yüksek düzeye çıkararak, 
biz siz  ayrımına fırsat vermemesi 

gereklidir.

Geçmişe ait kaydi ve kısmi olan ergi 
Denetimi Kurulu’nun 1.0 yerine artık 
ergi Denetleme Kurulu’nda da 

teknolo ik ciddi yatırımlar yapılarak 
e-fatura, e-defter, e-irsaliye, e-beyan-
name, e-bildirge, e-arşiv ve benzeri alt 
yapılarla elektronik denetime yani veri 
oluşu ve girişi ile anlık eş zamanlı  
raporlamaların alınacağı cari verinin 
tamamı üzerinden ergi Denetimi 2.0 
geçeceği de bilinen bir gerçektir. 

nümüzdeki 20 yılda geçmiş üç 
asırlık bilgi kadar bilgi birikimi sağla-
nacağı tahmin edilmektedir. Demek ki 
teknolo iden korkmayacağız. Bu bir 
dönüşüm sürecidir ve değişmeyen 
her şey değişimin kendisince yok 
edilecektir.  

Bill Gates gelecekte insanların işlerini 
elinden alması beklenen robotlarında 
tıpkı bir vatandaş gibi vergi ödemesi 
gerektiğini söylemiştir. 

ara olduğu sürece vergi de olacağı 
için muhasebe de var olacaktır. Bizle-
re düşen varlığımızın devamında mes-
leğimize yatırım yaparak muhasebe-
nin özü olan sıkı bir takip ile gelişmele-
ri yakalamak olmalıdır. 

Saygılarımla. 

Norm Salihli ida ve Cıvata Muh. Md. 
Erdinç SARAÇ

TEMMUZ 2018
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LUMSAL CİNSİ E  EŞİ Lİ İNE

arışmamızı Kazananlar

 G han a ozan
gokhanbagbozan

2  Nurşen ılmaz
nrsnylz

 atih Karadeniz
hare krishnaa

Halit Yolcu

“ZORUNLU HİSSETTİĞİN İÇİN DEĞİL,
SORUMLU HİSSETTİĞİN İÇİN 

İŞ GÜVENLİĞİ.”

YARIŞMA BİRİNCİSİ

#Normlulareşitizdiyor 

oplumsal Cinsiyet Eşitliği’ne 
dikkat çekmek amacıyla 
düzenlediğimiz oplumsal 
Cinsiyet Eşitliği’ne  Bir kare de 
sen bırak sosyal medya fotoğraf 
yarışmamız sonuçlandı. 

aylaşımda bulunan tüm 
çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

arışmamızda ilk ’e giren 
arkadaşlarımızı tebrik ederiz. 
Kendilerine on-line alışveriş 
yapacakları gift bo  kutuları 
hediye edilecektir.

İş Sağlığı ve İş güvenliği 
haftası nedeniyle düzenle-
nen  Norm holding bünye-
sinde bulunan tüm işletme-
lerden 11  çalışanımızın 
katıldığı slogan yarışması 
sonuçlandı. oplamda 21  
slogan iş güvenliği uzman-
larımız, üretim müdürlerimiz 
ve kurumsal iletişim uzman-
larımızdan oluşan kurul 
tarafından değerlendirildi.

Norm Holding şirketlerinin 
ransa’da lo istik üssü olarak 

hizmet veren issart firma-
mızın genel müdürü Eren 
Çelikoğlu, aiwan’da 10-12 
Nisan tarihlerinde gerçekle-
şen Bağlantı Elemanları 
uarı’na aris konsolosluğu-

nun özel davetlisi olarak 
katıldı.

Davetin açılış konuşmasını 
yapan Çelikoğlu  organizas-
yonda yapılan panele katıldı. 

anel sonrası aiwan yerel 
gazetlerinin sorularını 
yanıtlayan Eren Çelikoğlu 
Norm Holdinge bağlı 
şirketlerimizi ve ürünlerimiz 
tanıtma fırsatı yakaladı.

Uysal Ma ine de alışan 
alit ol u isimli çalışanı-

mız orunlu hissetti in 
i in de il  sorumlu hissetti-

in i in iş venli i sloga-
nı ile birinci olmuştur.

inale kalan 10 sloganımız 
aşağıdadır.

arışmaya katılan tüm 
çalışanlarımıza emeklerin-
den dolayı teşekkür ederiz.

İŞ SA L  GÜ ENLİ İİSSAR

TEMMUZ 2018

17

Norm Somun / İzmir kazanan: Aytaç H. Erdem
Dikkatlı ol! Sorumluluk hepimizin ama hayat senin.

Norm Cıvata / İzmir kazanan: Ali Sakallı
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak tercih değil, sorumluluktur.

Nedu kazanan: Gökhan Bağbozan
İsg prosüdür değil, sağlığın garantisidir.

Uysal Makine / İzmir kazanan: Halit Yolcu
Zorunlu hissettiğin için değil, sorumlu hissettiğin için iş güvenliği.

Ms Vida / Salihli kazanan: Ebubekir Bayşeker
Acele etme sağlığını kaybetme.

Norm Somun / Salihli kazanan: Mustafa Morgül
Güvenliğinden emin değilsen, işi durdur hayatını durdurma!

Norm Cıvata / Salihli kazanan: Fatih Şahin
Kaliteli iş özen ve itina, güvenli iş tedbir ile başlar.

Norm Bursa kazanan: Funda Çetinbilek
İş sağlığı ve güvenliği zorunluluk değil, Norm’lu bir hayat olmalıdır.

STD kazanan: Fikri Kaya
Sevdikleriniz sizi sağlıkla bekliyor, görünmezi görün kazaya dur deyin!

Uysal Makine / Salihli kazanan:Halil İbrahim Kayacan
Yarınlar; bugün tedbirli ve güvenli çalışmamızın ödülüdür. 
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oplantının ilk günü şirketle ilgili 
sunumların açılışını Norm Holding 

icaret Grup Başkanı Caner Melek 
gerçekleştirdi. rogram yaklaşık  
ay önce anlaşma imzaladığımız 
İzmir ırça firması’nın A SB’deki 
fabrikalarına ziyaretle devam etti. 
İzmir ırça Grubu şirket yöneticileri 

rhan Dilberoğlu, Nathan Kohen ve 
Genel Müdür Mehmet Çiydem 
misafirliğinde yemek sonrası tüm 
Satış- azarlama temsilcilerine ve 
yönetim grubuna Rulopa ürünleriy-
le ilgili detaylı bilgi verildi.

İzmir ırça eğitimine katılan 
çalışanlarımıza Standart Cıvata ilgili 
Grup Müdürleri, Norm Holding 

icaret Grup Başkanı Caner Melek 
ve Standart Cıvata Direktörü uat 
avuz da eşlik etti. S D-Rulopa 

işbirliğiyle ilgili söz alan her iki firma 
yöneticileri bu işbirliğinden duy-
dukları memnuniyeti belirterek,  
birlikteliklerinin önümüzdeki yıllar-
da devam etmesini temennilerine 
ekledi.

oplantılarının ikinci gününde 
bölümler arası toplantılarına devam 
eden Standart Cıvata pazarlamacı-
larımız İzmir ekibiyle aylık doğum 
günü kutlamasına da katılarak ziya-
retlerini sonlandırdı.

S ANDAR  C A A’DAN

Standart Cıvata

TEMMUZ 2018
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2  NİSAN’DA

2  Nisan’da dezavanta lı çocuklarımızı 
mutlu etmek üzere Norm çalışanların-
dan oluşan gönüllü ekibimiz ile birlikte 
çocukları çok mutlu eden bir  pro eye 
imza attık.

Sokak Çocuklarını Koruma Çocuklar 
Geleceğimizdir  Derneği’nin desteği 
ile ulaştığımız çocuklarımız Konak 

ier’de kendilerine özel kapatılan 
sinemada film izleyerek keyifli 
dakikalar yaşadılar. Düzenlenen 
etkinlik kapsamında sinema sonrası 
öğle yemeğinde birlikte sohbet etme 
fırsatı bulan minikler gönüllülerimizle 
güzel bir gün geçirdiler.  

ğrenciler sta larının son gününde 
Norm oldin  Ceo su Kamil 

aşaran ile bir araya geldi. ören 
sonunda öğrencilere, çalıştıkları 
yöneticileri tarafından teşekkür 
belgeleri takdim edildi.

2 - 2  e itim retim d nemi
Norm oldin

Mesle  Lisesi ve
niversite ren ileri sta larını tamamladı

BiRLiK
TE

 Ç
O

CU
KLA

RIMIZI MUTLU
EDELiM

!

N RM SANA  MERKEZİ’NDE
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 -  Mayıs 201  tarihleri arasında 
ziyaret edilen sergide  İA SB zel 
Eğitim İŞ Uygulama Merkezi’nde 
eğitim gören öğrencilerin farklı 
teknikler ile yaptıkları resimler yer 
aldı.

etenek Atölyesi  nde tüm yıl 
boyunca çalışan özel çocuklar, 

nursal Başkanımız Nedim Uysal 
ev sahipliğinde Norm Sanat Galeri-
si’nde emeklerini sergilediler.
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2  çalışanının 2  çocuğu için 
düzenlenen şölene, çok sayıda 
davetli katıldı. nursal Başkanımız 
Nedim Uysal ve eşi Bilge Uysal 
tüm katılımcıları tek tek tebrik 
ederek günün anısına çocuklara 
altın dağıttı. Şölen sonunda tüm 
katılımcılar Norm Holding yönetim 
ekibi ile birlikte fotoğraf çekilerek 
günü ölümsüzleştirdiler.   

N RM H LDİNG’DE
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Ad Soyad Mezuniyet S D’ye Giriş arihi uttuğu akım Hobi En Sevdiği emek

Deniz ERİŞ 

Üniversite 

2017

KSK

Seyahat, üzme 

Deniz Ürünleri
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ZEKERİYA
KIZANLIKAHYA

rta kul 
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utbol
Mangal

S D DE

De o Şe i

Sev iyat E i  Lideri

De o M d r

Sev iyat E i  Lideri De o Vardiya Amiri

Mal Ka ul E i  Lideri
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Norm Holding takımlarından Stan-
dart Cıvata ‘Sports’ kategorisinde 
yarı finale kalırken Norm Holding 
adına yarışan diğer takımımız da 
‘ un’ kategorisinde başarılı bir 
yarış sergiledi.

İzmir’in önde gelen firmalarının 
katılımıyla gerçekleşen ‘Dragon 
arışları’ hazırlanma aşamasında 

yaklaşık 2 ay süresince antrenman 
yapan Standart Cıvata ve Norm 
Holding keyifli anlar yaşadı.

DRAG N

 İzmir Kurumlararası Dra on estivali nde 
Norm oldin

Kostüm yarışmasında deniz kirliliği-
ne dikkat çektiğimiz kostüm tasarı-
mımız ise, En İyi El İş ili i ödülü-
ne layık görüldü.

Dragon Kostüm arışması ekibi: 
uğba Hızlan, Deniz zelce, 

Zeynep zgür iroğlu, Ufuk Bulut-
suz, Güleycan Dağdelen, Ahmet 
Ersan ve Rahşan Merve Ünlütürk.
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Bireysel doğumgünlerimiz 
de ise İK ve Kurumsal 
İletişim Departmanı’yla 
çalışanların yanlarına gidip 
doğumgünlerini küçük tatlı 
sürprizlerle kutluyoruz.

Her ayın sonunda molalarda 
S D Cafe’de gerçekleşen 
doğumgünlerinde tüm 
çalışanlarımızın katılım 
sağladığı organizasyında 
keyifli anlar yaşanıyor.

S D’DE LU ve BiRE SEL

Standart Cıvata
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Hos geldiler

Uras KENÇ
10.07.2017

Annesi: Hande KENÇ
Şirketi: Norm Cıvata  

Toprak MERDAN04.02.2017

Babası: Osman MERDAN
Şirketi: Norm Cıvata

Aren ATiK
15.09.2017

Annesi: Elif ATİK
Şirketi: İzmir Somun

Enes BAGBOZAN05.02.2018

Babası: Gökhan Bağbozan
Şirketi: NEDU

Ada ÜNSALAN
19.07.2017

Babası: Serkan ÜNSALAN
Şirketi: Salihli Somun

M. Asaf YILDIZ
11.06.2017

Babası: Ahmet YILDIZ
Şirketi: Norm Bursa

Minel ÇAKIR
09.02.2018

Babası: Serhat ÇAKIR
Şirketi: Salihli Somun

Çınar ÇALKAP
08.12.2017

Babası: Engin ÇALKAP
Şirketi: Norm Cıvata

0-12 aylık bebek fotoğraflarınızı Kurumsal İletişim ile paylaşın, bebeklerimize hoş geldin diyelim.

Norm Holding’te tüm çalışanlarımı-
zın katılımıyla ‘Baby Shower’ 
kutlamaları düzenleniyor. En son 
Mart ve Nisan aylarında gerçekleş-
tirilen organizasyonlar keyifli 
dakikalara sahne oldu.

Standart Cıvata’dan Deniz Gedik, 
Uysal 2’den Diler Avcı, Norm 
Somun’dan Emine-Muhittin Akkuş 
ve Uysal 2’den Nevim Uludağ 
adına düzenlenmiş yeni doğacak 
bebekler için yapılan organizas-
yonlar kurum içi keyifle yaptıkları-
mız arasında.     

Emine - Muhittin AKKUŞ

Diler AVCI

Deniz GEDİK Standart Cıvata

Uysal 2

Uysal 2

Norm Somun İzmir

Nevim ULUDAĞ

YENi
DOGANLAR

?
Bu sayıdan itibaren yeni bir bölüm ile karşınızdayız.

Arkadaşımı tanıdım diyenler kurumsaliletisim@norm-fasteners.com adresine
10 Ağustos tarihine kadar e-posta gönderilebilirler.

Doğru tahminde bulunan kişiler arasında yapılacak kura sonucunda bir kişiye
100 TL’lik yemek çeki hediye edilecektir.

???? adresine? adresine adresine? adresine??????????? ????? ?? ?
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İZMİR ŞİRKE LERARAS
BUS NESS CU

Norm utbol Kulübü 0 takımın katıldığı Business Cup 
İzmir 201  Bahar sezonunu başarılı  bir şekilde tamam-
lamıştır.

C grubunda yer alan takımımız yarı finalde Sun ekstil’i 
-  yenerek adını finale yazdırmıştır. inalde Arcanaz

takımı ile karşı karşıya gelerek, 2-1’lik mağlubiyet ile
İzmir ikincisi olan takımımıza bizleri gururla temsil ettik-
leri için yürekten teşekkür ederiz.

ings for Life orld Run  coşkusu beşinci yılında 
katlanarak devam etti. Dünyada 12 ülkede koşulan ve 
100 ü aşkın noktada App Run  olarak gerçekleşen 
koşunun ürkiye deki resmi lokasyonu olan İzmir deki 
yarış heyecanı görülmeye değerdi. am 000 kişi, koşa-
mayanlara umut olmak için koştu.

Koşuda Norm Holding’de Norm Runners ekibi bizleri 
temsil etti. Geliri omur ilik felçlilerine bağışlanan bu 
koşuda yer aldığımız için mutluyuz.   

Norm Holding olarak, tüm grup şirketlerimizden ekip 
arkadaşlarımız ile bahar dönemi yoga derslerimizi 
tamamladık.

Büyük keyif alarak devam ettikleri derslerine yaz döne-
minde kısa bir mola veren katılımcılarımız, Sonbahar’da 
yoga için tekrar bir araya gelecekler.
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Norm Basketbol akımımız . kez katıldığı turnuvada 
firmamızı yine başarıyla temsil etti. Grubunu Deloitte, 
Günaydın Group, ntan, Gram E uipment  namağlup 
lider bitirerek bir üst tura çıkan ekibimiz, ikinci turda 

etkim’i, çeyrek finalde Gram E uipment’ı ve yarı finalde 
Star Rafineri’yi eleyerek finale yükseldi. Ekibimiz finalde 
uborg ekibine mağlup olsa da,  ek ota Ligi ürkiye 

Şampiyonası’nda İzmir’i temsil edecek iki ekipten biri olma 
başarısını elde etti. akımımızın yıldızlarından Burak ruç  
kez İzmir Sayı Kralı  olarak turnuvaya damgasını vurdu. 
Antalya’da gerçekleştirilen ürkiye Şampiyonası’na 
katılma hakkını elden eden takımımız oyuncularından 
Burak ruç turnuvanın En Centilmen Sporcusu  ödülünü 
almaya hak kazandı.

NGS R L E N RM’DA
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