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N’HABER, Norm Holding’in

3 aylık kurumsal yayın organıdır. 

N’HABER’de yayınlanan yazılar kaynak 

gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazılar aksi 

belirtilmedikçe N’HABER’in resmi 

görüşünü yansıtmaz. İmzalı yazılarda 

ifade edilen görüşler sadece 

yazarlarına aittir.

Yerel süreli yayın
Baskı Tarihi: 10.01.2019

Değerli Norm Aile’m,

2018 yılı gerek ekonomik gerek ise sosyo-politik yönden oldukça zorlu 
yollardan geçtiğimiz bir seneydi.

Ekonomik yansımalar kuvvetle sanayi alanında da hissedilirken, Norm 
Holding ailesi olarak, en büyük değerlerimizden biri olan ‘Takım Ruhu’yla 
hareket ederek grup olarak emekle ve azimle verimlilik odaklı çalışmaları-
mızı sürdürdük.

Norm Holding ailesinin her zaman, her koşulda, gururla adından söz 
ettireceği başarılara imza attık.

- İz-tek İnovasyon ve Ar-Ge ödülü,
- YSS sertifikası
- Fortune Türkiye dergisi yılın alacak ödülü,
- Euroka Smart- Label ödülü,   
- Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İstihdam ödülü ,
- Otomotiv Sanayi Derneği ödülü

hepimizin gururu oldu.  Ar-ge, Finansman, İthalat ve daha birçok alanda 
kendi yetkinliğini kanıtlayan firmamız,  2017 yılına ait almış olduğu ödül ve 
sertifikalarla başarılarını taçlandırdı.

İlk 500 şirket sıralamasında 87 milyon dolarlık ihracat rakamıyla 169. 
sırada yer alan Norm Cıvata, aynı zamanda Türkiye'nin en parlak 100 
kuruluşu arasında da 37. sırada yer aldı. 

2018 yılı şirketimiz adına bir ‘Dönüşüm’ yılıydı. Bilgi teknolojilerinden 
İletişim’e, İnsan Kaynakları’ndan Tedarik Zinciri’ne Kalite’den Pazarla-
ma’ya ve diğer tüm birimlerimiz ve oluşumlarımız adına vizyonumuzu 
dönüştürdüğümüz ve ‘fark yaratmak’ adına kendimizi sürekli geliştirdiği-
miz bir yıldı. Özellikle İnsan Kaynakları alanında “Success Factor” progra-
mını devreye alarak performans değerlendirme sistemini başlattık.   

Dönüşümü SAP geçişi ile birlikte yaşıyoruz. Çağımızın modern teknolojile-
ri ile donatılmış bir sistem alt yapısı üzerinde devreye alınacak uçtan uca 
entegre iş uygulamaları ile gerçek zamanlı veriye anlık olarak erişebilece-
ğiz. Bu bağlamda operasyonel verimliliği en üst seviyeye çıkaracağız. 
SAP projesinde gecesini gündüzüne katarak, emek veren tüm arkadaşla-
rıma buradan teşekkür ederim.

2019 yılı adına sizlerden beklentim, yine aile olarak tam bir birlik içerisin-
de, geçtiğimiz yıldan bir adım daha önde yolculuğumuza devam etmektir.

Şahsım ve Norm Holding yönetim kurulu adına 2019 yılının, Norm Holding 
ailemize sağlıklı ve huzurlu günler getirmesini temenni ederken, yeni yılda 
da hep beraber yeni başarılara imza atacağımız inancı ile herkese 2018 
yılında gösterdiği üstün gayret ve performanslarından ötürü teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,

M. Fatih UYSAL
Yönetim Kurulu Başkanı

1912 Sk No: 4 Bayraklı/İZMİR
Tel: 0232 341 09 12- 0232 341 44 74
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NORM HOLDİNG YÖNETİM KURULU
ONURSAL BAŞKANI NEDİM UYSAL’DAN

“Bilim servetten üstündür, çünkü;
serveti sen korursun, bilim ise seni korur.”

Alıntıdır

GÜZEL SÖZLER

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Yeni bir seneye hep birlikte merhaba diyoruz. 2018 yılı, el 
ele ve omuz omuza hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz ve 
geleceğe meydan okuduğumuz bir yıl oldu. Hepinize te-
şekkürler.  

Büyük bir dijital dönüşüme imza atarak Ocak 2019’dan iti-
baren SAP’ye geçiyoruz. 2019 yılında daha çevik ve  hızlı 
bir donanım olan, süreç bütünleyicimiz SAP ile, iş sonuç-
larımızı daha da iyileştirerek global dünyada ayak izlerimizi 
çoğaltacağız. Projede gece gündüz çalışan çekirdek eki-
bin, operasyonlarda destek veren tüm çalışanlarımızın ön-
celik olarak kabul ettiği bu proje ile dijital okur yazarlığımız 
artacak. Hammadde, sipariş, stok yönetimi ve veri analiz-
lerimizi iyileştirerek entegre olarak tüm süreçlere yansıya-
cak bir sistemsel gelişimi birlikte yaşayacağız.

Dijital Dönüşüm Projesi ile mevcut durumda lokasyon ve 
bölüm bazında değişkenlik gösteren süreçlerin standardi-
ze edilmesini, hızlı ve sürekli büyüyen yapımızı destekle-
yecek bir bilgi sistemleri altyapısı üzerinde süreç akışla-
rını etkin bir şekilde yönetilmesini ve güvenilir bir finansal 
raporlama ortamı oluşturulmasını hedefliyoruz. Biliyorum 
zordu ama böylesi meydan okuyan bir projede “TAKIMIN 
GÜCÜNÜ” hissetmek güven vericiydi. Proje başlangıcın-
dan bugüne kadar öncelikle çekirdek ekibimiz sonrasında 
dahil olan anahtar kullanıcılar ve tüm nihai kullanıcılarımız 
özveri ile çalışarak değerli katkılarda bulundular ve bugün-
lere ulaştık. Hepinize bu yolda göstermiş olduğunuz efor 
için teşekkür ediyorum.   
    
Yıl içerisinde sizlerle daha fazla bir araya gelmek üzere 
“Harmoni” Buluşmaları’nda birlikte olduk.

Kurumsallaşma sürecinin en önemli fonksiyonlarından biri 
olan “İNSAN KAYNAKLARI” alanında eksiklerimizi yine 
sizlerden gelen geri bildirimler ile tamamladık. Normlarımı-
zı ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz ve halen tamamlamaya 
devam ediyoruz.

Sahanın Gücüne inandık ve “Sahanın Gücü, Norm’un 
Gücü“ projesinde değerli liderlerimiz ile bir araya geldik. 
Eğitimler, fabrika ziyaretleri, birebir görüşmeler ile gerçek-
ten bize yakışan bir proje tamamlandı. Tüm emeği geçen-
lere gönülden teşekkürler.

Amerika’da açılan yeni şirketimiz; Norm Fasteners Co ile 
Almanya ve Fransa’dan sonra yurt dışında lojistik alanında 
hedeflerimizi ve stratejilerimizi bir adım öteye taşıdık.  Tür-
kiye’de bağlantı elemanları sektör liderliğimizi koruyoruz 
ve fakat global bir oyuncu olmak adına güçlenmemiz ge-
reken alanlar konusunda kendimize ayna tutuyor ve bunun 
iyi bir fırsat olduğuna inanıyoruz.

Yıl içinde Ar-ge ekibimizin üst üste aldığı ödüller göğsümü-
zü kabarttı ve paydaşlarımızın çözüm ortağı olarak daha 
farklı ortaya konulması gereken süreçler olduğunu bizlere 
hatırlattı.

Her zamanki gibi üstün gayretleriniz ve performansınız ile 
üretim hedeflerimizi yakaladık. Global vizyon ile ilerleyece-
ğimiz yeni senede hepimiz aynı gemide yol almak üzere 
hedefe odaklandık. Yeni limanlara, yeni müşteriler ve tonaj 
hedefleri ile yola çıkıyoruz. Değerli emek ve katkılarınız ile 
bu hedeflere imza atıyoruz.

Özellikle son çeyrek zordu, 2019 daha da zorlayıcı bir yıl 
olarak karşımızda. İş yapış şekillerimizi verimli kılmak ve 
tasarrufu ön planda tutmak adına hepimize büyük görev ve 
sorumluluklar düşüyor.     

2019 yılında marka alanında çalışmalarımızı hızlandırarak, 
dünyada Norm’un bilinirliğini ve görünürlüğünü arttırmak 
adına yeni projelerimizi sizlerle birlikte şekillendireceğiz.          

45. yılımızı geride bırakırken, kurucumuzun değerlerine sa-
hip çıkarak, Norm ailesine yakışan bir duruş ile 2019 hedef 
ve stratejilerimize doğru yol alacağız.

Bu vesile ile yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, aileleri-
nizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dilerim.

Sevgi ve Saygılarımla,
Kamil BAŞARAN

CEO
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İzmir Teknoloji ve İnovasyon Platfor-
mu, yılda bir endüstri alanında tasarım 
ve üretim yapan sanayicilerin Ar-Ge ve 
yenilik çalışmalarını teşvik etmek ve 
ödüllendirmek amacıyla “İZTEK İno-
vasyon - Ar-Ge ve Teknoloji Ödülle-
ri’ 18” etkinliğini düzenlemektedir.

Norm Cıvata’nın “Bilya Dövme Uy-
gulamasıyla Soğuk Dövme Kalıpla-
rında Yorulma Ömürlerinin Arttırıl-
ması” başlıklı projesi Yılın En iyi Ar-Ge 
Projeleri kapsamında birincilik ödülü 
almıştır.

Norm Holding, “İZTEK 
İnovasyon / AR-GE ve 
Teknoloji Ödülleri ‘18’’ 
kapsamında yılın en iyi AR-
GE Projeleri dalında birincilik 
ödülü aldı.

Kitapta, kurucumuz iş hayatına 
adım attığı tarihten bu yana ya-
şadıklarını kısa hikayeler ile akta-
rırken, gençlerle mesleki bilgi bi-
rikimini, heyecanını ve deneyimini 
paylaşıyor. 

Tezmaksan Akademi’nin sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında 
hazırlattığı; iş hayatına atılacak 
gençlere CNC sektörünü anlat-
mak, tanıtmak ve mesleklerini sev-
dirmeye yönelik sektör duayen-
lerinin röportajlarından derlenen 
“Torna ile Şekillenen Hayatlar 2” 
kitabının yazarı Tezmaksan Müş-
teri İlişkiler Koordinatörü Yalçın 
Paslı tarafından Kurucu Onursal 
Başkanımız Sn. Nedim Uysal’a 
takdim edildi.

Tornayla Şekillenen Hayatlar 2 
ile de okuyucuya, üretimin gönül 
meselesi olduğu, ülke gelişimine 
katkıda bulunan sanayicilerin zorlu 
yollardan geçtiği fakat imalat sev-
gisinin ağır bastığı, başarının kolay 
elde edilmediği mesajları veriliyor. 
Yalçın Paslı, Tornayla Şekillenen 
Hayatlar 2 ile, Türkiye’nin hemen 
hemen her yerindeki mesleki ve 
teknik lisesi öğrencisine ulaşma-
yı ve onların gelecek planlarında 
sanayiyi var etmelerine yönelik bir 
algı yaratmayı hedefliyor.

İZ-TEK İNOVASYON

ÖDÜLLERİ

TORNA İLE ŞEKİLLENEN 
HAYATLAR 2 KİTABI
YAYINLANDI
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İzmir Özel Türk Koleji ve İTK Me-
zunları Derneği işbirliği ile bu yıl seki-
zincisi gerçekleştirilen “Bahattin Tatış 
Yarınlarda Var Olmak Ödülleri”nde 
Norm Holding Kurucusu ve Onursal 
Başkanı Nedim Uysal, “İş’te Başarı 
Ödülü”nün sahibi oldu.

İş’te Başarı Ödülü”nün sahibi olan 
Nedim Uysal’a plaketini İTK Yönetim 
Kurulu Başkanı Oğuz Tatış takdim 
etti. Törende bir konuşma yapan Ne-
dim Uysal, kendisine layık görülen bu 
ödül için İTK ailesine teşekkür etti.

Geçtiğimiz ay ticaret, gümrükleme 
ve güvenlik standartlarında güvenilir 
firmalara verilen Yetkilendirilmiş Yü-
kümlü Statüsü belgesini alan Norm 
Holding şirketlerinden Norm Cıva-
ta’ya Bölge Müdürü Sn. Nihat Kınık, 
Bölge Müdür Yardımcısı Sn. Şük-
rü Sabah, İzmir Gümrük Müdürü 
Sn. Turan Arslan, Adnan Menderes 
Gümrük Müdürü Sn. Ali Yiğit ve mü-
dürlükten yetkililer tebrik ziyaretinde 
bulundu.

Norm Holding Yönetim Kurulu ev 
sahipliğinde gerçekleşen ziyarette 
detaylı olarak fabrika turuna katılan 
misafirler; gümrük yükümlülüklerini 
yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve 

izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet 
ve güvenlik standartlarına sahip bulu-
nan bir firma olarak Norm Cıvata’ya 
böyle bir statü tanıdıkları için onur 
duyduklarını belirttiler.

“BAHATTİN TATIŞ
YARINLARDA VAR OLMAK”
ÖDÜLLERİ

Ege Gümrük ve Ticaret 
İl Müdürlüğü’nden 
Norm Holding’e
ziyaret
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Proje ile omnimask somun maskele-
me makinasında toz boya püskürtme 
nozulu kaynaklı yaşanan makine du-
ruşu; soğutmalı nozul dizaynı ile %90 
oranında azaltıldı. 

Uysal-1 çalışanlarından üretim mü-
hendisi Efe Uslucan ve kilitli boya ça-
lışanları; Cengiz Kaya, Hakan Köse 
ve Ersin Ertürk ödüllerini fabrika yö-
neticilerimizden aldılar.

KAIZEN ÖDÜL
UYSAL -1
Uysal -1 fabrikamızda 
Kaizen çalışması sonrasında 
sunum ve ödül takdimi 
Kasım ayı içerisinde 
gerçekleşti.

Norm Holding grup şirketlerinden 
Vissart Europe, 28-29 Kasım’da 
Paris’te gerçekleşen “Fastener Fair 
France’’ de misafirlerini ağırladı.

Vissart Europe satış ve pazarlama 
ekibi, Fransa’da düzenlenen fuarda 
ürün tanıtımlarını yaparak fuar 
ziyaretçileri ile bir araya geldiler.

VISSART
EUROPE 
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Norm Cıvata satış ve pazarlama eki-
bi; Polonya Krakow’da ve Almanya 
Wolsburg’da düzenlenen fuarlarlarda 
yeni ürünlerinin ve Norm Holding şir-
ketlerinin tanıtımını yaparak fuar ziya-
retçileri ile bir araya geldiler.

Norm Holding şirketlerinin 
lokomotifi Norm Cıvata;
16-18 Ekim tarihleri 
arasında eş zamanlı olarak 
Avrupa’da iki ayrı yerde 
gerçekleşen fuarlarda 
misafirlerini ağırladı.

WOLSBURG IZB 2018
ve POLAND FASTENER

FUARLARI
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Bu yıl 21. kez kapılarını açan ‘İnter-
mob Fuarı’, 13-17 Ekim tarihleri ara-
sında Tüyap Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde düzenlendi.

Ahşap, Orman ürünleri ve Teknoloji-
leri alanlarında trendlerin belirlendiği, 
mobilya yan sanayi ve aksesuarları 
sektörlerinin öncü firmalarının en yeni 
ürün ve hizmetlerini görücüye çıkardı-
ğı, yerli ve yabancı ziyaretçi açısından 
etkin ve verimli bir pazarlama alt yapısı 
oluşturan İntermob Mobilya Yan Sa-
nayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri 
ve Ahşap Teknolojisi Fuarı, yerli ve 
yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

2018 INTERMOB

MOBİLYA FUARI 
Standart Cıvata, 21. Uluslararası
‘İntermob Mobilya Yan Sanayi 
Aksesuarları, Orman Ürünleri ve 
Ahşap Teknolojisi Fuarı’nda yer 
aldı.
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Standart Cıvata Direktörü Fuat Ya-
vuz, Sektörel Satış ve Pazarlama 
Yöneticisi Fikri Kaya ve ilgili Satış 
Ekibi’nin de katılım sağladığı İnter-
mob Fuarı’nda, tüm satış temsilcileri 
Standart Cıvata müşterileriyle birara-
ya gelme imkanı buldu.

Ekim ayında gerçekleşen ve STD ola-
rak Sektörel ve Mobilya Grubu’yla 
yer aldığımız fuar yoğun geçen beş 
günün ardından sonlandı.
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Rotary 2440. Bölge Kulüpleri-
nin düzenlediği “Rotary Genç 
Liderlik Programı - RYLA”
(Rotary Youth Leadership 
Awards), 21-23 Aralık 2018 
tarihlerinde, Lidya Sardes Ter-
mal Otel Salihli’de gerçekleşti. 

Standart Cıvata kıdemli çalışanlarından 
Oğuz Aktarakçı’ya yılbaşı öncesi bir “veda 
organizasyonu” düzenlendi. Norm Holding 
Kurucu Onursal Başkanı Nedim Uysal’ın 
da katıldığı organizasyon duygu dolu anlara 
şahit oldu.
 
Yeni yılla ilgili tüm çalışanlara iyi dileklerde 
bulunan Kurucu Onursal Başkan Nedim 
Uysal, Oğuz Aktarakçı’yla deneyimlediği 
geçmiş yıllara ait anıları da tüm çalışanlarla 
paylaştı.

Meslekleri ve başarıları ile arkadaşları-
nın bir adım önüne geçmiş genç lider-
leri bilgi ve tecrübe ile ödüllendirmeyi 
ve gençleri toplum liderleri ile buluş-
turmayı amaçlayan RYLA programına 
konuk konuşmacı olarak Norm Hol-
ding CEO’muz Sayın Kamil BAŞA-
RAN katılım gösterdi.

“Teknoloji, İnovasyon ve Liderlik” 
üzerine bir konuşma gerçekleştiren 
Kamil BAŞARAN, dinleyicilere kendi 
tecrübelerinden yola çıkarak liderliğin 
nasıl olması gerektiğini, iş hayatındaki 
liderliği ve geleceğin liderleri olan genç 
nesilden beklentilerini aktardı. İzmir, 
Manisa, Denizli, Uşak ve diğer çevre 

illerden gelen 60 civarında, 18-25 yaş 
arası gencin ve Rotary kulüplerinden 
40 kişilik bir delegasyonun dinleyici 
koltuklarında oturduğu salonda, bir 
buçuk saatlik interaktif bir konuşmaya 
imza atan Kamil BAŞARAN,  konuş-
masının sonunda teşekkür belgesini, 
2440. Bölge Guvernör Yardımcısı 
Süleyman ORAL’dan aldı. 

STD’de Oğuz Aktarakçı’ya
VEDA ORGANİZASYONU

ROTARY
GENÇ LİDERLİK
PROGRAMI
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Marka “Kick-Off”
TOPLANTISI

MS VİDA
IATF 16949 BELGESİNİ ALDI

Geçtiğimiz yıl Turquality çalış-
maları kapsamında markayla 
ilgili yapılan değerlendirmenin 
ardından bir marka dönüşüm 
yolculuğuna başlandı.

2019 yılında Norm Holding altındaki 
tüm markalarımızı nasıl konumlandıra-
cağımıza ve Norm Holding markasıy-
la beraber ürün markalarımızı nasıl ele 
alacağımıza dair bir “Kick Off” toplan-
tısı gerçekleşti.
 
Norm Somun Kızılırmak Salonu’n-
da yönetim ve ilgili birim yöneticileri-
nin katılım sağladığı toplantıda açılış 
konuşmasını Norm Holding CEO’su 
Kamil Başaran gerçekleştirdi.

Toplantıda, 2018 yılında Türkiye’de 
ve dünyada önemli projelere imzasını 
atan ve önümüzdeki süreçte de bunu 
devam ettirecek olan Norm’un,

MS VİDA, 10-12 Aralık 2018 tarihleri 
arasında toplam 2.5 günde gerçek-
leştirilen IATF 16949’un 2. aşama 
denetimini 2 adet minör hata ile ba-
şarılı bir şekilde tamamlamıştır ve 
böylece, yerli sermaye yapısına sahip,  
sadece vida üretimine odaklanmış şir-
ketler arasında  bir ilki gerçekleştirmiş-
tir.

MS Vida’dan sonra holdingimiz bün-
yesinde bağlantı elemanı üreten veya 
ek operasyonlarını yapıp da 16949 
belgesi olmayan firmamız kalmamıştır. 
Sonraki adımımız ise Tofaş ile başla-
mış olan “ana sanayiye direkt ürün” 
tedariğimizi diğer otomotiv müşterile-
rimize de genişleterek devam etmek 
olacaktır.

“Ar-ge” ve “Pazarlama” başta olmak 
üzere marka değerini arttıracak olan 
diğer departman faaliyetlerinin de bu-
nun için önemli bir araç olduğu üzerin-
de duruldu.
 

İkili görüşmelerle önümüzdeki birkaç 
ay sürecek olan marka değerlendir-
meleri sonucunda Norm Holding adı-
na bir marka strateji haritası çıkarılmış 
olacak.
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İAOSB’DE
SOLİSTLER
GEÇİDİ

NORM
HOLDİNG’E
ZİYARET

10. yılını dolduran İAOSB TSM Korosu 
“Solistler Geçidi” ile Bölge katılımcıları 
ve çalışanlarına unutulmaz bir akşam 
yaşattı.

Birbirinden güzel eserleri seslendiren 
İAOSB TSM korosu büyük beğeni 
topladı.

Norm Holding Onursal Başkanı Nedim 
Uysal, koro şefi Engin Karadağ’ı tebrik 
ederek, “Bizlere böylesine unutulmaz 
bir gece yaşattığınız için teşekkür ede-
riz” dedi.

Koro şefi Engin Karadağ da İAOSB 
Yönetimi’ne kendilerine sundukları bu 
olanaktan dolayı teşekkür ederek, kısa 
süre içerisinde 10. yıla özel bir konser 
daha vermeye hazırlandıklarını söy-
ledi. Uysal Makine şirketi çalışanımız 
Erdoğan Keskin’in solist olarak katıldı-
ğı gecede, koro üyeleri İzmir Marşı ile 
konseri kapattılar.

Sayın Nedim Köksal Çiğli Gençlik ve 
Spor İlçe Müdürü ve Sayın Mesut 
Uğurlu  Çiğli İlçe milli Eğitim Müdürü 
Norm Holding’e yeni yıl ziyareti ger-
çekleştirdi.

Norm Holding Kurucu Onursal Başka-
nı Nedim Uysal ve Norm Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Fatih Uysal ile 
bir araya gelen Köksal ve Uğurlu 2019 
yılı eğitim çalışmaları ve spor faaliyet-
leri ilgili bilgi aktardılar.
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BASINDA BİZ

Haber Ekspres

Hürriyet EGE

Fortune Dergisi

Milliyet EGE

Yeni Asır
Ticaret Gazetesi
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Her yıl geleneksel hale gelen 
Bowling Turnuvası bu yıl da 
tüm Norm Holding çalışanla-
rının katılımıyla Hilton Otel’de 
gerçekleşti.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı 
organizasyonda tüm çalışan-
larımız hem eğlendiler hem 
yarıştılar.

Norm Holding çalışanları 
Geleneksel Bowling 
Turnuvası’nda biraraya geldi.

NORM HOLDİNG’DE 

BOWLİNG
HEYECANI
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NORM HOLDİNG
Geleneksel Bowling Turnuvası
Dereceleri

Birinci
Standart Cıvata
STD Gold Team

İkinci
Nedu
Beş Benzemez

Üçüncü
Norm Cıvata
Watch and Learn



Organizasyon sonunda ise,

En Eğlenceli Takım;
Norm Somun
Yıldızlar

En Yaratıcı Giyinen Takım;
NRM
NRM Mühendislik

En Yaratıcı Takım İsmi;
Norm Cıvata
Para Bizde Şöhret Bizde
ödülleri ekiplere verildi.

Kazananlara ödül ve 
hediyelerin verildiği turnuvada, 
En Çok Strike Yapan Erkek 
Oyuncu Fatih Aktuna 
olurken, En çok Strike 
Yapan Kadın Oyuncu Nihan 
Çanakkale En Yüksek Skor 
Yapan Erkek Oyuncu Serkan 
Erel ve En Yüksek Skor Yapan 
Kadın Oyuncu Güleycan 
Dağdelen oldu.

OCAK 2019
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Organizasyonda ilk 3’e 
kalan takımlar, Aralık Ayı’nda 
gerçekleşen Kurumlararası 
Bowling Organizasyonu’nda da 
Holding adına yarışmaya hak 
kazandı.



Şirketlerarası Bowling Yarışmasında 
ilk 3’e giren takımlarımız Fairplay 
firmasının düzenlemiş olduğu 
Kurumlararası Bowling Yarışması’nda 
da kıyasıya mücadele etti. Turnuvada 
Norm Holding adına yarışan 
takımlarımız “STD Gold Team”, “Beş 
Benzemez” ve “Watch and Learn” 
başarılı performanslarıyla turnuvaya 
adını yazdırmayı başardı.
 
Turnuva “En Skorer” oyuncu ödülü 
ise Norm Holding adına yarışan 
STD GOLD TEAM oyuncusu Sedat 
Dikçe’nin oldu.

OCAK 2019
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STD’DE TOPLU ve BİREYSEL

DOĞUM GÜNLERİ
Standart Cıvata aylık doğum 
günü kutlamaları her ayın son 
haftası 16:00-16:20 molalarında 
Std Cafe’de kutlanmaya devam 
ediyor.

Geçtiğimiz üç ay boyunca devam 
eden kutlamalarda, çalışanlarımız bir 
araya gelerek pastalarını kesip keyifli 
vakit geçirdi.

Tüm çalışanlarımıza dergimiz vasıta-
sıyla tekrar “Mutlu ve Sağlıklı Yaşlar” 
dileriz.

HOS GELiYOR!
YENi DOGACAKLAR

Norm Somun İzmir İnsan Kaynakları 
Yöneticimiz Derya Denlet Yılmaz’ın 
gelecek aylarda, bebeğini sağlıkla ku-
cağına alması adına ‘geleneksel bebe-
ğe hoş geldin’ kutlaması düzenlendi.

Organizasyonda anne adayına mesai 
arkadaşları ve yönetim grubu da eşlik 
etti. 

Yeni anne adayımız, bebek paketi he-
diyesini Norm Somun Üretim Direk-
törü Birol Durdu’nun elinden aldı.
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TOFAŞ

FARKLI GÖR,
FARKLI OL

Sektördeki güncel İnsan Kaynakları 
ve eğitim uygulamalarının paylaşıldığı, 
insan yönetimi stratejilerini destekle-
yecek uygulamaları tanıtan ve tedarik-
çilerin birbirinden öğrenmesini hedef-
leyen zirvede Norm Holding olarak 
“Sahanın Gücü Norm’un Gücü” 
projesi ile uygulaması en iyi tedarikçi 
firmalar arasına girerek sunum yapma 
fırsatı bulduk.  

İnsan Kaynakları ve eğitim alanların-
daki gelişim öncelikleri doğrultusunda 
geliştirilen bu zirvede sunumu; Norm 
Holding adına İnsan Kaynakları Di-
rektörü Sn. Filiz Ergin ve Norm So-
mun Üretim Direktörü Sn. Birol Dur-
du gerçekleştirdi. 

Aynı zirvede Norm Holding’in yanı 
sıra, Coşkunöz Holding “Gen_C” 
projesiyle, TKG Otomotiv ise “Geli-
şim Program” çalışmasıyla sunumla-
rını gerçekleştirdi. 

Her yıl Tofaş Akademi tarafından 
düzenlenen, tedarikçi firmaların iyi 
uygulamalarını paylaştığı “Farklı Gör, 
Farklı Ol” zirvesine Norm Holding 
olarak “Sahanın Gücü Norm’un 
Gücü” projesiyle katılım sağladık.  

Saha Liderleri - Otomotiv Ana Sana-
yi Teknik Gezileri ( TOFAŞ & FORD)

“Saha’nın Gücü Norm’un Gücü” pro-
jesi kapsamında modül eğitimlerinin 
yanında “Saha Lideri” adaylarımızın; 
şirketimiz tarafından üretilen ürünlerin 
nihai üründe hangi alanlarda kullanıldı-
ğını görmeleri amacıyla tedarikçisi ol-
duğumuz müşterilerimizi ziyaret etme 
süreci de eklenmişti.

Bu kapsamda 1. eğitim grubu ile bir-
likte 7 Kasım 2018 tarihinde TOFAŞ & 
TKG Automotive ve Norm Bursa, 2. 
eğitim grubu ile birlikte 17 Aralık 2018 
tarihinde FORD OTOSAN (Gölcük 
Kampüsü) şirketlerini ziyaret ettik.

Üretim süreçlerini yerinde inceleme 
fırsatı yakaladığımız, ürünlerimizin 
hangi alanlarda ne şekilde kullanıldığı 
konusunda bilgi sahibi olduğumuz ve 
iyi uygulamaların paylaşıldığı müşte-
ri ziyaretlerimizi diğer gruplarımız için 
organize etmeye devam edeceğiz.



Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
27.01.1996 İstanbul / Kartal doğumluyum. Aslen Erzin-
can’lıyım. İş hayatına 19 yaşında başladım.

Çalışma hayatına Torna CNC ile başlayarak farklı sektör-
lerde çalıştım. Daha sonra mağazacılık sektöründe “Mal 
Kabul Sorumlusu” olarak devam ettim. Lise’yi açıktan 
okuyorum. 2 kardeşiz ve hobi olarak muhabbet kuşu ve 
ciklet akvaryumuyla ilgileniyoruz.

Standart Cıvata’daki göreviniz nedir ve ne zamandır 
bizimle beraber çalışiyorsunuz?
Standart Cıvata’da yaklaşık 1.5 senedir Dilovası Şube-
si’nde depo elemanı ve “çözümün bir parçası” olarak  
çalışmaktayım.

Ne zamandır bu hobiyle uğraşıyorsunuz?
3-3.5 yıldır akvaryum hobisi ile ilgileniyorum, hobiye ku-
zenimden esinlenerek ilgi duymaya başladım.

Neden bu hobiyi seçtiniz?
Havyanlara karşı beslediğim sevgi ve ilgiden dolayı. 
Farklı renklerin desenlerin bir akvaryum içinde olması 
ve muazzam büyüleyici görseli ile huzur vermesi insan 
hayatına renk katıyor.

Muhabbet kuşlarının konuşması ve ıslık çalması ayrı bir 
mutluluk veriyor bana; ayrıca keyifli vakit geçiriyorum ve 
zamanımdan memnuniyet duyarak onlara vakit ayırıyo-
rum.

Ufak da olsa bir sorumluluk veriyor tabi ki; bakımları, te-
mizlikleri, beslenme ve onlara vakit ayırmak, ilgilenmek, 
uğraşmak.

Buradan okuyucularımıza “Hobi edinmek”le ilgili 
neler söylemek istersiniz?

Hobi edinmek isteyen arkadaşlara tavsiyem; denemeli-
siniz. Hayvanların insanı dinlendirdiği, pozitif enerji vere-
rek huzur ve mutluluk sağladığı psikolojik araştırmalarda 
görülmüştür zaten.

Vaktinizden 5 dakika ayırıp balıkları izlemek, onları sey-
retmek gün içinde yaşadığınız stresi alıp ayrı bir huzur 
veriyor.

Mesela, muhabbet kuşlarının  narin yapıları ve renkli tüy-
leri kendisini izleyen insanları sakinleştirerek yüzlerinde 
bir tebessüm oluşturur.

Bunun üzerine bir de kendine has o muazzam ses ekle-
nince, adeta insanoğlu için terapi başlamış olur.

Vaktinizden 5 dakika ayırıp balıkları 
izlemek, onları seyretmek gün içinde 
yaşadığınız stresi alıp ayrı bir huzur 

veriyor.

HOBİKÖŞESİDeniz SARAÇOĞLU
Standart Cıvata / Dilovası
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YAŞAR KAVRUK

İlkokul

2000

TS

Gezmek, Futbol

İskender

1

VOLKAN BAYSAL

Lise

2011

GS

Film İzlemek 

Köfte

6

MURAT ÖÇALAN

Lise

2017

GS

Gezmek, Film İzlemek

İskender

2

OĞUZ IŞIK

Lise

2015

Ankaragücü

Müzik, Belgesel 

Bamya

7

ALİ YAVUZ

Ortaokul

2015

GS

Gezmek, Film İzlemek

Sac Kavurma

3

SEMİH POLAT

Lise

2017

GS

Güvercin Beslemek

Sac Kavurma

8

ERKAN DEMİR

Lise

2004

GS

Müzik, Sinema

 Beyti Sarma

4

VOLKAN BEYTORUN

Lise

2017

GS

Belgesel ve Dizi  

Menemen

9

MURAT USLU

Ortaokul

2015

FB

Seyehat Etmek

Tas Kebabı

5

BİZİ TANIYALIM

1
2

3 4 5 6 7 8
9

UYSAL 1
ÇİNKO KAPLAMA BÖLÜMÜ
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AHMET AKTEŞ

Ortaokul

2013

GS

Sinema 

Kızartma

2

KADER BİBER

İlkokul

2016

FB

Müzik Dinlemek

Ciğer

3

CENGİZ KAYA

Çıraklık Eğitim Merkezi

2009

GS

Müzik Dinlemek, Gezmek 

Kuzu Sac Kavurma

1

ÖMER TAŞ

Lise

2014

BJK

Spor, Haber 

Fasulye-Pilav

4

SELMAN SARISU

Ortaokul

2013

FB

Spor, Müzik, Sinema 

Güveç

5

BİLAL ÖREN

Lise

2006

BJK

Spor

Ciğer

6

Ad Soyad Mezuniyet Uysal 1’e Giriş Tarihi Tuttuğu Takım Hobi En Sevdiği Yemek

4321
5

6

Gelecek sayılarımızda Uysal 1 ve Uysal  2’nin
diğer bölümlerimize de yer verilecektir.

UYSAL 1
KİLİTLİ BOYA BÖLÜMÜ
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Hos geldiler

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

Liya ER
05.09.2018

Anne/Babası: Mine/Erman ER 
Şirketi: Uysal Makine/MS Vida

Kerem ARIK
23.12.2018

Babası: Sercan ARIK
Şirketi: Standart Cıvata

Esma Mila KARAOSMAN09.10.2018

Babası: Fatih KARAOSMAN 
Şirketi: NRM

S. Aras BOYRAZ
15.11.2018

Babası: Ahmet BOYRAZ 
Şirketi: Norm Somun

Eylül TÜRKER
14.12.2018

Babası: Atalay TÜRKER
Şirketi: Standart Cıvata

Alp ÖZER
29.12.2017

Babası: Ahmet ÖZER
Şirketi: Norm Somun

Eylül KEMAH
09.10.2018

Babası: Rıdvan KEMAH
Şirketi: Norm Somun Salihli

OCAK 2019
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TANIDINIZ MI?
Arkadaşımı tanıdım diyenler kurumsaliletisim@norm-fasteners.com adresine
10 Şubat tarihine kadar e-posta gönderilebilirler.

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

ÇOK YAKINDA!
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Norm Holding futbol takımı 2018 Güz Döne-
mi Busıness Cup Futbol Turnuvası’nı çeyrek 
finale kadar namağlup olarak tamamlamıştır. 
Çeyrek finalde Arcanaz takımına 4-3 yenilerek 
turnuvaya veda etmiştir. Her sezon olduğu gibi 
futbolcularımızı göstermiş oldukları üstün per-
formansları ve başarılı bir şekilde bizleri temsil 
ettikleri için tebrik ediyoruz.

Takımımız tüm sezonlardaki göstermiş olduk-
ları başarılarından dolayı İzmir’i temsilen Fİ-
FEX (Futbol Endüstrisi Forum ve Fuar) Tür-
kiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol 
Antrenörleri Derneği’nin Ocak 2019 tarihin-
de Antalya’da yapılacak olan ve sadece şam-
piyonların yer alacağı futbol turnuvasına davet 
edilmiştir. 

Gelecek sezon maçlarında kendilerine başarı-
lar diliyoruz.  

Norm Holding Basketbol Takımı Business 
Cup Tek Pota Ligi’nde 2. turda elenerek tur-
nuvaya devam edemedi.

Takımımız Hoopsking Çift Pota Ligi’nde gru-
bu 2. sırada tamamlayarak Final Four’a kaldı. 
Final Four Yarı Finali’nde son saniyede 3 sa-
yılık basket atmasına rağmen 1 sayı farkla final 
şansını kaybetti.  

Bizleri sezon boyunca büyük bir özveri ile tem-
sil eden basketbol takımımıza teşekkür ediyor, 
gelecek sezonlarda başarılar diliyoruz.

FUTBOL BASKETBOL
TAKIMIMIZ TAKIMIMIZ






