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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: 

Değerli Norm Aile’m,

“N’Haber” İç İletişim dergimiz, Nisan sayısında da birbirinden önemli ve 
güzel haberlerin yer aldığı bir sayı oldu. Ülkenin, toplumun ve sektörün 
oldukça yoğun dönemlerden geçtiği bu zamanda, biz her yıl olduğu gibi bu 
yıl da Norm Holding olarak sektöre imzasını atan fuarlara ekiplerimizle 
katılarak tedarikçilerimizle ve müşterilerimizle bir araya gelme imkanı 
bulduk. Sektörü ve firmaları kucaklayan bu fuarlar bizim sektörümüz ve 
kurumumuz için de mihenk taşları; Stuttgart’ta Mart ayında gerçekleşen 
Fastener Fair ve holding lokomotif firmalarımızdan olan Standart Cıva-
ta’nın katılım sağladığı Avrasya Pencere Fuarı.

Biz Norm Holding değerlerinden biri olan “Müşterimiz İçin Fark Yaratırız” 
mottosuyla bu yolda ne kadar emin adımlarla yürümüş olduğumuzu bir kez 
daha (fuarlarımız sayesinde) kanıtlamış olduk.

Çiğli Rotary Klübü “Yılın Meslek Hizmet Ödülü” Kurucu Onursal 
Başkanımız Nedim Uysal'ın oldu. Holding olarak gururlanmamıza vesile 
olan ve Sayın Nedim Uysal’a minnetimizi sunduğumuz bir törendi.

Kurumsal dergimizin iç motivasyona araç ve bizden tüm haberleri görebile-
ceğiniz bir platform olduğunu söylemiştik; bunlardan bazıları; yeni doğacak 
anne adaylarımıza yapılan organizasyonlar, kadın çalışanlarımızla ilgili 
aktiviteler, doğum günleri, emeklilik vedaları…

Şüphesiz “8 Mart” önemli günlerden biri olarak tarihe yazılırken, biz de 8 
Mart’ta kadın çalışanlarımızın emeklerine duyduğumuz saygıyı taçlandıra-
cak bir organizasyon düzenledik. Motivasyonun özünün; “Biz” olmaktan ve 
paylaşmaktan geçtiğini unutmayarak bu tarz organizasyonlara olan 
katılımlarınızın bizler için değerli olduğunu buradan bir kez daha sizlerle 
paylaşmak isterim.

Dijital dönüşüme devam ettiğimiz 2019 yılında SAP çalışmalarımız, sizlerin 
yoğun özverisiyle devam ediyor. Buradan tekrar bu projeye emek veren 
tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.

2019 yılı, ekonomik ve sosyo-politik olarak yoğun bir gündemle ilerleyerek 
devam ediyor. Buradan sizlere vermek istediğim mesaj; biz yine “takım” 
ruhuyla birbirimize kenetlenerek çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. 
Ülkenin ve sektörün konjonktürleri her ne olursa olsun Norm Holding 
olarak, yürüdüğümüz ve siz çalışanlarımızla beraber oluşturduğumuz 
sağlam ve istikrarlı bir yol var. Gayret ve motivasyonlarınız bu yolda bizler 
için çok değerli.

Sevgi ve Saygılarımla,

M. Fatih UYSAL
Yönetim Kurulu Başkanı
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NORM HOLDİNG YÖNETİM KURULU
ONURSAL BAŞKANI NEDİM UYSAL’DAN

“Sahip olmak değil,
Layık olmak hünerdir.”

-Alıntı-

GÜZEL SÖZLER

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Kurumsal dergimiz yine sizlerin destekleri ve farkındalığı ile 
dopdolu.

Gerek ülkemizin, gerekse şirketlerimizin yoğun gündemine 
rağmen, hep birlikte ilerlememizi ve gelişmemizi sağlayacak 
şekilde güçlerimizi birleştirmemiz bizler için her daim önemli. 
Sürekli bir devinim içerisinde olduğumuz günümüz koşulla-
rında birlikte şekillendirmekte olduğumuz geleceğin ufuk çiz-
gisi bize “DEĞİŞİMİ” fısıldıyor.

Peki neden? Çünkü değişim; hem firmanın piyasadaki reka-
bet gücünü, hem de çalışanlar ve yetenekli adaylar karşısında 
kurumun cazibesini korumak ve arttırmak açısından olmazsa 
olmaz bir unsur. Biz de bu yüzden Norm Ailesi olarak çalı-
şanlarımızın başarılı bir şekilde değişim geçirmelerine yardım 
etmek ve yeteneklerini geliştirme becerisini sağlamak amacı 
ile yetenek yönetimi stratejileri üzerinde yoğun bir şeklide ça-
lışıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde bizim için en önemli projelerden biri olan 
“Saha’nın Gücü Norm’un Gücü” projesi kapsamında, saha 
lideri adaylarımız üretim süreçlerini iyileştirmeyi hedef aldıkları 
projelerini üst yönetime sunma imkanı buldular. Tüm bu süreç 
ve eğitimler; Norm’un değişimine katkı sağlayan projelerdir. 
Geleceğimizi ancak eğitim ile şekillendirebiliriz. O nedenle 
“Norm Akademi” bünyesinde atılan ve atılacak her adım kıy-
metlidir, çünkü bizleri geleceğe taşıyacaktır.  

Yine İnsan Kaynakları ekibimiz geçtiğimiz ay bizi farklı üniver-
sitelerde yoğun bir şekilde temsil ederek kariyer günlerinde 
yer aldı. Bu da geleceğimize yatırım açısından oldukça önem-
li. Özellikle yeni nesil kariyer fuarı olan Sanal Kariyer Fuarı’na 
ilgi oldukça yoğundu. Bilinmeyeni bilinir kılmak ve yeni nesil 
ile iletişimi kuvvetlendirmek için gençlerin aktif kullandıkları 
farklı platformlarda daha sık bir araya gelmeliyiz.

Derginin bu sayısında “Kaizen” Bölümü’yle ilgili olumlu geri 
dönüşler alacağımızı düşünüyoruz. Üretim Bölümü’nden ar-
kadaşlarımızın emekleriyle hazırlanan bu bölümün sahanın 
sesini yansıtıyor olması bizler için çok değerli.

Yalın düşüncenin yarattığı değişimleri ve dönüşümleri birlikte 
takip ediyor olacağız. Sürekli eğitim ve iyileştirme kültürünü 
benimseyerek, gelişmemiz ve değişime katkıda bulunuyor ol-
mamız şüphesiz bizi rakiplerimizden farklı kılarak ilerlememizi 
hızlandıracaktır.

2019 yılı Holding performans hedeflerimizi belirleme ve tüm 
çalışanlarımıza yayma sürecini tamamlamış bulunuyoruz. 
Hedef belirleme sürecinde; tüm hedeflerin Holding strateji-
lerini desteklemesini, bölüm hedefleri ile çalışan hedeflerinin 
uyumlu olmasını, bölümler arası hedeflerin birbirleriyle bağ-
lantılı olmasını ve önceki döneme göre iyileştirme yapılarak 
ilerlenmesini prensip olarak aldık. Tüm çalışanlarımızın hedef-
lerini takip edeceklerine ve şirketlerimizi daima ileriye taşıya-
cak hamlelerde bulunacaklarına inanıyoruz. Hepinize değerli 
katkılarınızdan dolayı şimdiden çok teşekkür ederim.     

Norm Holding olarak değerlerimiz ışığında ve sorumlulukla-
rımızın bilinci ile özellikle eğitim ve sanat konusunda topluma 
ve çevreye değer katan farklı projeleri destekliyoruz. Bu çer-
çevede Standart Cıvata firmamız; robot projeleri için minik 
öğrencilere bağlantı elemanları atıklarından robot yapmaları 
için destek oldu. Yine sponsoru olduğumuz İzmir Amerikan 
Koleji robotik takımı da; Türkiye’de yapılan elemelerde bu yıl 
70 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrencinin katılımı ile gerçekleşe-
cek olan “FIRST Dünya Robotik Şampiyonası”nda Türki-
ye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Yarınlarımızı inşa edecek gençlerimize ve çocuklarımıza ay-
dınlık yarınlar bırakabilmek adına onların ellerinden tutmayı 
önemsiyoruz. Hepsinin yolu açık olsun. 

Yine değişimin ve gelişimin bir parçası olarak başka bir guru-
rumuz ise; Norm Salihli’nin IATF 16949 denetiminde göster-
diği başarı oldu. Bunun için ekibimizi yürekten tebrik ediyoruz.

Tüm birimlerimiz ve destek fonksiyonlarımız birçok farklı proje 
ve etkinlikte bizleri temsil ediyor. Hepinize değerli katkılarınız 
için teşekkür ediyoruz.

Hatırlatmak isterim ki; tüm aktivitelerden haberdar olduğu-
muz, önemli bir iç-iletişim kanalı olan dergimizin içeriği siz-
lerden gelecek katkı ve öneriler ile her geçen sayıda daha da 
zenginleşecektir.

Sevgi ve Saygılarımla,
Kamil BAŞARAN

CEO
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Çiğli Rotary Kulübü Başkanı Perihan 
Yolcu bu yıl üç alanda vermeyi planla-
dıkları meslek hizmet ödülünün ikinci-
sini sıfırdan kurduğu şirketini bugünlere 
getirmiş, iş, eğitim, sanat gibi pek çok 
alanda öncü olmuş Norm Holding Yö-
netim Kurulu Onursal Başkanı Ne-
dim Uysal’a vermekten büyük mutlu-
luk duyduklarını ifade etti.

Norm Salihli Cıvata 
Fabrikamız 4-6 
Şubat tarihleri arasında 
girdiği IATF 16949 
denetiminden başarı 
ile çıktı. 5 sürecin 2.5 
günlük denetlemesi 
sonucu 2 adet 
minör uygunsuzlukla 
denetleme tamamlandı.

Uluslararası Rotary 2440 
Bölge Federasyonu’na 
bağlı Çiğli Rotary Kulübü 
yılın meslek hizmet ödülünü 
Norm Holding Yönetim 
Kurulu Onursal Başkanı 
Nedim Uysal’a verdi.

ONURSAL BAŞKANIMIZ
NEDİM UYSAL’A 
MESLEK HİZMET ÖDÜLÜ

NORM SALİHLİ’DEN
IATF 16949 BAŞARISI
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Saha’nın Gücü, Norm’un Gücü pro-
jesi kapsamında gelişim programına 
katılan 91 saha lideri adayımız, üretim 
süreçlerini iyileştirme amaçlı ele aldık-
ları projeleri üst düzey yöneticilerimi-
zin katıldığı organizasyonda sundular.

Tören sonunda yapılan sertifika töreni 
ile adaylar başarılarını taçlandırdılar. 

Saha’nın Gücü,
Norm’un Gücü!

Norm Holding İK Direktörü Filiz Ergin ve İK Departmanı

Norm Holding Kurucu Onursal Başkanı Nedim Uysal
Saha Lideri Adayları sertifika takdimi

Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal 
sertifika takdimi
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Norm Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nedim Uysal - Sertifika Takdimi

Psikolojik Danışman Sn. Ferhan Bıçakçılar hediyesini Norm Holding Kurucu Onursal Başkanımız
Nedim Uysal’In elinden aldı.

Standart Cıvata Depo Müdürü Deniz Eriş
Norm Holding CFO’su Bayram Akyüz
Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal
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DEĞERLİ ÇALIŞANIMIZ

ERDOĞAN KESKİN’E VEDA
Yirmi yılı aşkın süredir Norm Cıvata ve 
Uysal Makine şirketlerimizde Labora-
tuvar bölümlerinde Kimya Mühendisi 
olarak yöneticilik görevini üstlenen ça-
lışanımız Erdoğan Keskin’e düzenle-
nen tören ile veda edildi.  
 
Norm Holding Onursal Kurucu Baş-
kanı Nedim Uysal’ın teşekkür konuş-
ması ile başlayan törende Keskin’e 
hizmetlerinden ve katkılarından dolayı 
teşekkür plaketi takdim edildi.

Yaptığı konuşmada gençlere her daim 
çalışkan olmalarını öğütleyen Erdoğan 
Keskin, Norm Ailesi’nin bir parçası ol-
maktan her zaman gurur duyduğunu 
ve artık bayrağı gençlere devir etme-
nin vakti geldiğini vurguladı.  

Amerika’da 1992 yılından bu yana 
düzenlenen liselerarası robotik yarış-
ması First Robotics Competitions’ın 
(FRC) Türkiye ayağında İzmir Ameri-
kan Koleji’nin robotik takımı büyük bir 
başarıya imza atarak, ABD’nin Texas 
eyaletinde düzenlenecek Dünya 
FIRST Şampiyonası’nda Türkiye’yi 
temsil etme hakkını kazandı. Norm 
Cıvata sponsorluğunda Türkiye’de 
yarışmaya katılan ekip yine destekle-
rimizle Amerika’da yarışacak.   
 
Amerika merkezli First Vakfı tarafın-
dan 1992 yılından bu yana düzenlenen 
ve 14-18 yaş arası gençlerin katıldığı 
First Robotics Competitions’ın (FRC) 
Türkiye ayağı İstanbul’da gerçekleşti. 

Öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan 
ilgisinin artması amacıyla düzenlenen 
liselerarası robotik turnuvasında, Tür-
kiye’nin dört bir yanındaki farklı okul-
lardan gelen 34 takım tasarladıkları 
robotlarla yarıştı.
 
ACI TEXAS YOLCUSU
FRC 2019 İstanbul Bölgesel Turnu-
vası’nda, ACI35, bu takımlar arasın-
dan finale yükselme başarısını elde 

etti ve final maçında ACI takımının 
tasarladığı robot ikinci olarak, başarılı 
finalistlerden birine verilen “Wild Card”  
ödülüne layık görüldü. ACI takımı, bu 
ödülle, Nisan ayında ABD’de Texas’ta 
düzenlenecek Dünya FIRST Şampiyo-
nası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak 
kazandı. Geçen yıl da aynı turnuvada 
Türkiye’yi temsil eden ACI, bu sonuç-
la iki yıl üst üste bu başarıyı göstermiş 
oldu.

İZMİR AMERİKAN
KOLEJİ’NE
NORM CIVATA DESTEĞİ
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YALIN DÜŞÜNCE
Yalın düşüncenin temel amacı, 
değerin hammaddeden başla-
yarak değer yaratma süreci bo-
yunca hiç kesintisiz akıtılarak, 
hızla nihai müşteriye ulaştırılma-
sıdır. Bunu başarabilmek için tüm 
değer zincirine bir bütün olarak 
bakmak, israfları yok etmek ve 
tüm faaliyetleri müşteri için mü-
kemmel değer oluşturmak ama-
cına yönlendirmek gerekir.

Yalın dönüşüm, kısa sürede ger-
çekleştirilip tamamlanacak bir 
proje olmanın çok ötesinde uy-
gulaması uzun zaman alabilen 
ve sürekli geliştirilmesi gereken 
dinamik bir süreç. Bu kapsam-
da geçen yıl temellerini attığımız 
sürekli iyileştirme odaklı düşün-
cenin bu sene olumlu karşılıkla-
rını almanın gururunu hep birlikte 
yaşamaktayız.

Bunlar neler biraz bahsetmek 
gerekirse;

1- 2018 yılında ki toplam öneri 
sayımız geçtiğimiz yılların top-
lam öneri sayısına ulaşmıştır. 

2- 2018 yılında toplamda 600 
adet Kaizen çalışması yapıl-
mıştır.

3- İlk yıl için Üretim bölümün-
den %52 katılım oranı sağlan-
mıştır.

Geçen yıl için en büyük iyileştir-
me bu katılım oranıdır. 

Neden mi? 

Bildiğiniz üzere;  Her işte gerçek dönü-
şümü yapabilecek tek unsur insandır. 
Norm Holding olarak sadece kendi-
mizin değil, şirketteki herkesin dönü-
şümünü planlamamız gerekir. Sürekli 
iyileştirme kültürünün benimsenip 
çalışması için herkesin yeni tarzda dü-
şünmesi ve hareket etmesi gerekir. 

Bu yeni tarz, ekip çalışmasını, yaptığın 
işi ve iş ortamını geliştirmek, şirket ve 
müşteriler için en iyi olanı düşünmeyi 
içerir.  

Son olarak tabi ki bu katılım oranı 
bu sene böyle kalmayacak daha 
da artacaktır. Diğer %48 lik gruba 
seslenmek gerekirse; Çoğunluğa 
katılın, katıldıkça öğreneceksiniz, 
öğrendikçe de geliştireceksiniz.

YALIN DÖNÜŞÜM ÖNCESİ                             YALIN DÖNÜŞÜM SONRASI                        

Yeterince kaliteli üretim   Sıfır hataya yaklaşma 
Üretim durmasın                                 Hata bir daha tekrarlanmasın
İstediğin kadar üretim                     Müşteri talepleri kadar üretim 
Stoklu üretim                                Tam zamanında üretim 
Varyasyonu azalt                           Aynı zamanda israfları yok et 
Düzenli çalış                                     5S sistemine uygun olarak çalış 
Periyodik performans takibi          Anlık performansın izlenmesi 
Gerekiyorsa tedbir al                         Hatanın oluşmasına izin verme 
Sorunların çözümü uzun                   Kaizen düşünce tarzını keşfetme 
Mavi yakalı çalışanlar destekleyici        Mavi yakalı çalışanlar yönetici

Yalın

YalıNMagazin
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HOL BAZLI KAİZEN KATILIM ORANI
HOLLER KİŞİ SAYISI KATILIMCI ORAN

1. HOL 38 16 42%

2. HOL 31 19 61%

3 AB 28 21 75%

3 CD 20 8 40%

4. HOL 23 18 78%

2. İŞLEMLER 49 15 31%

ISIL İŞLEM 46 17 37%

YÜZEY İŞLEM 17 8 47%

ATÖLYE 18 14 78%

KAİZEN HAVUZU PUAN SIRALAMASI
NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ PUAN

1 YUNUS BOZKURT ATÖLYE BÖLÜMÜ 5900

2 AZİM KARAHAN SOĞUK ŞEKİLLENDİRME HOL 2 BÖLÜMÜ 4600

3 FATİH ORHAN SOĞUK ŞEKİLLENDİRME HOL 2 BÖLÜMÜ 4200

4 ALİ RIZA ÇELEN ISIL İŞLEM BÖLÜMÜ 3750

5 MURAT DEMİRBAŞ ISIL İŞLEM BÖLÜMÜ 3700

6 ÖNDER YENER BAKIM BÖLÜMÜ 3550

7 ZİYA AYDIN SOĞUK ŞEKİLLENDİRME HOL 3-AB BÖLÜMÜ 3250

8 FATİH DEMİRCİ BAKIM BÖLÜMÜ 3000

9 ALİ RIZA ÖZKAYA SOĞUK ŞEKİLLENDİRME HOL 2 BÖLÜMÜ 2950

10 BAYRAM KURTULUŞ 
ŞARKICI SOĞUK ŞEKİLLENDİRME HOL 1 BÖLÜMÜ 2550

Holler arasında en fazla katılım gösteren 
holümüz %78 oran ile 4. Hol olmuştur. 

Atölye Vardiya Amiri Yunus BOZKURT Kaizen çalışmalarından 
5900 puan toplayarak en fazla katılım gösteren çalışanımız
olmuştur.  

2018 Yılı İzmir Cıvata
Kaizen Şampiyonu 

2018 Yılı İzmir Cıvata
Puantaj Şampiyonu 

4. Hol
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2018 Yılı son çeyreğinde gerçekleştirilen 
5S Saha Denetimi’nden en yüksek puan 
alan bölümümüz Atölye olmuştur.

A Sınıf EKİP KAİZEN Çalışması;

     Nedschroef Bakım Standartlarının Belirlenmesi
     Ekip Kaizen Lideri Çağrı AKSOY

A Sınıf ODAKLANMIŞ KAİZEN Çalışması;

     Makinanın Boy Ayar Somununa Portatif
     Frenleme Aparatı Yapılması
     Ekip Kaizen Lideri MUSA BAŞKURT

     CNC (Otomatik Besleme)
     Ekip Kaizen Lideri Mete HASBAŞ

     M165 ve M122 Sabit Kalıp Bloğu
     Ekip Kaizen Lideri Ali Rıza ÖZKAYA

2018 Yılı İzmir Cıvata
5S Şampiyonu 

2018 Yılı 2. Yarı Yıl A Sınıf Kaizenler

1. HOL 2. HOL 3AB 3CD 4. HOL ATÖLYE 2. İŞLEM

%40 %53 %56 %37 %35 %63 %32

2018 EYLÜL 5S DENETİM PUAN VE GENEL ORTALAMA

YalıNMagazin
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Ara stoklardaki düzensizlik, aranan 
hammaddenin bulunamaması ve 
hammadde fazlalığının olduğu bir yer-
de malzeme beklemenin yaşanması 
da bu konu hakkında bir çalışma yap-
mamıza bizleri itti.

Mevcut durumda 1.409 dakika olan 
malzeme bekleme süresi 100 dakika 
olarak hedeflenmiş ve proje ekibi ku-
rulmuştur. Proje ekibinde; Erdinç Er-
kan (Ekip Lideri) Tolga Bedez, Ulvi 
Bayram, Recep Benli, Ahmet Sarı-
kaya, Yusuf Çakan, Serdal Özdemir, 
Erkan Açık yer almaktadır.

Çekme sistemi kurularak doğru ham-
maddenin doğru zamanda ve doğ-
ru miktarda soğuk şekillendirmeye 
gelmesi sağlandı. Malzeme bekleme 
süresi 2018’de hedef aylık 100 daki-
kayken 97 dakika seviyesine düşürül-
müştür.

Tel Çekme – Soğuk Şekillendir-
me arası yapılan bu çalışma Yü-
zey İşlem – Tel Çekme arasına 
yaygınlaştırılmıştır.

İzmir Norm Somun firmasından 
ise 2 adet Önce-Sonra Kaizen 
kategorisinde; “Perçin Somu-
nunu Plakadan Sökme İşlemi 
Sırasında Yaşanan İş Güvenli-
ği Riskini Sıfırlanması” ve “Kı-
lavuz Makine Ayarı Sırasında 
Dişsiz Somun Karışma Riski-
nin Sıfırlanması”  konularındaki 
çalışmalarla katılım sağlanmıştır. 

Etkinlikte 33 firma toplamda 98 
adet Kaizen çalışmasını sergile-
me ve diğer katılımcılar ile gö-
rüş alışverişinde bulunma fırsatı 
yakaladı. Bizler de bu etkinliğe 
Salihli Norm Somun ve İzmir 
Norm Somun fabrikalarımızdan 
3 adet kazien çalışması ile katıl-
dık. 

Norm Somun Salihli firmasın-
da Ekip Kaizen kategorisinde 
gerçekleştirilen “Tel Çekme ve 
Soğuk Şekillendirme Arası 
Stok Seviyesinin Düşürülme-
si”  konusuyla katılım sağladık. 
Proje başlangıcında fabrikamıza 
ait değer akış haritalaması ya-
pıldı. Yüzey işlem-Tel Çekme ve 
Tel Çekme-Soğuk şekillendirme 
arasında hammadde fazlalığı gö-
rüldü.

KAIZEN PAYLAŞIMLARI
ETKİNLİĞİ

Bu yıl TMMOB’un organize ettiği ve beşinci kez 
düzenlenen Kaizen Paylaşımları etkinliği, 22-23 
Şubat 2019 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleşti. 



NİSAN 2019

Saç plaka somun ile dolduktan son-
ra (günde 4 defa dolar) atölyeye per-
çinlerin sökülmesi için bırakılır. Atölye 
Operatörü mengeneye saç plakayı 
sabitler ve matkap ile tek tek perçin 
somunları sökerek plakadan ayırır.

Buradaki amaç saç plakayı tekrardan 
kullanabilmektir, ancak 2-3 söküm 
sonrası perçinin geçeceği yuva bo-
zulduğu için plaka hurdaya atılır. Sö-
küm sırasında yaşanılan iş kazası riski, 
harcanılan işçilik ve saç maliyetinden 
kurtulmak için iyileştirmeye gidilmiş-
tir. Yeni yapılan aparatta süreç akışı 
şu şekilde gerçekleşmektedir. Soğuk 
Şekillendirme Operatörü numune so-
munları kalite departmanına getirir. 
Kalite Operatörü perçin somununu 
aparata yandaki vidaları açıp sıkıştırır. 

Perçini sıkıp gerekli testleri yapar ve 
daha sonra vidaları gevşetip somunu 
yuvadan çıkarır.

Atölyenin söküm sırasındaki iş 
kazası riskinden, saç maliye-
tinden ve atölyenin söküm için 
harcadığı işçilikten süreç arın-
dırılmıştır. Kalite operatörünün 
sürecini de kısaltmak için apara-
tın şu anda 5 adet somunu aynı 
anda sıkıştırabilecek versiyonu 
yapılmaktadır. 

- Kılavuz Makine Ayarı Sırasın-
da Dişsiz Somun Karışma Ris-
kinin Sıfırlanması (Ekip Üyele-
ri: Orhan İdareci, Tamer Alkış, 
Aytaç Bek, Halil Özgürt, Şükrü 
Ceylan)

Kılavuz prosesinde program de-
ğişiminin ardından başlangıç için 
somunların bastona dizilmesi 
gerekmektedir. Mecburen baş-
langıçta dişsiz somunlar kulla-
nılmaktadır. Önceden kalan hazır 
diş çekilmiş somunları bastona 
dizmeniz seri numaraları farklı ol-
duğu için mümkün değildir. Baş-
langıçta bastona dizilen dişsiz 
somunlar sağlam dişli kanalına 
gitmektedir,  daha sonra kon-
teynerden dişsiz somunlar alı-
nır. Operatörün dişsiz somunları 
almayı unutması, alırken 1 adet 
unutması gibi hatalardan dolayı 
2015 yılında 6 adet, 2016 yılın-
da 5 adet ve 2017 yılında 8 adet 
müşteri şikayeti alınmış ve top-
lam 11703€ reklamasyon öden-
miştir. 2018 yılında da ilk 3 ayda 
3 şikayet alınmasının ardından 
iyileştirmeye gidilmiştir. Program 
değişimde kullanılacak dişsiz so-
munların kırmızı plastik modelleri 
yapılarak bastona dizilmesi sağ-
lanmıştır. Sağlam kanalına giden 
kırmızı plastik somunların ayırt 
edilmesi kolay olduğu için hata-
nın önüne geçilmesi sağlanmıştır. 
2018 Mart ayında uygulamaya 
geçildikten sonra müşteri şikaye-
ti alınmamıştır.

Kısaca özetlemek gerekirse; 
    - Perçin Somununu Plaka-
dan Sökme İşlemi Sırasında 
Yaşanan İş Güvenliği Riskinin 
Sıfırlanması  (Ekip Üyeleri: Hü-
seyin Sağdıç, Hüseyin Aydın)

Soğuk Şekillendirmede üretilen 
perçin somunların kontrol pla-
nına göre saatte 1 çökme testi 
yapılması gerekmektedir. Üreti-
len 3 tip perçin somun vardır ve 
bunların çökme testi için çakıldığı 
farklı saç bulunmaktadır. Opera-
tör elinde 5 adet somunu saatte 
bir kalite departmanına çökme 
testi onayı için bırakmaktadır. 
Kalite Operatörü gelen numune 
somunları uygun saç plakaya 
tabanca ile perçinler ve kontrol 
planına göre gereken noktalara 
bakar.

YalıNMagazin
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2018 Yılı Kaizen Şampiyonu 4. Hol olur-
ken, Puantaj şampiyonu 5900 Puan ile 
Vardiya Amiri Yunus Bozkurt, 5S Saha 
Şampiyonu ise Atölye Bölümü olmuştur.

2018’de toplam öneri sayımız, geç-
tiğimiz yılların toplam öneri sayısına 
ulaşırken, bu yıl 600 adet Kaizen ça-
lışması yapılmıştır.

ÖDÜL
TÖRENİ
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Dünya devi firmalar ve bağlantı ele-
manları sektörünün önemli temsilcile-
rinin katıldığı, 45 ülkeden 987 firma-
nın dahil olduğu fuara Türkiye bağlantı 
elemanları sektörünün lideri Norm 
Holding’in lokomotif şirketi Norm Cı-
vata da katılarak yeni pazarların vize-
sini aldı.  

Uluslararası bağlantı 
elemanları sektörünün en 
büyük buluşma noktası olan 
Fastener Fair’in sekizincisi 
Stuttgart’ta gerçekleştirildi.

STUTTGART
FASTENER FAIR’DE
NORM CIVATA RÜZGARI
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19-21 Mart tarihleri arasında ger-
çekleştirilen Fastener Fair’de çeşitli 
sektörlerinden dünya devi firmalarla, 
distribütörler, tedarikçiler, mühendis-
ler ve diğer profesyoneller ile bir ara-
ya geldiklerini ve önemli iş bağlantıları 
kurduklarını dile getiren Norm Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 
Uysal, “Güçlü bir kadro ile katıldığımız 
bu fuarda sadece tanıtım değil dünya 
devi büyük firmalarla önemli iş bağ-
lantıları yaptık ve iş geliştirme kararları 
aldık. Böylesi prestijli uluslararası fuar-
lar sektörel gelişmeleri yakından takip 
etme ve en önemlisi kendi geliştirdiği-
niz yeni teknoloji ve ürünleri müşterile-
rimizle beraber yeni pazarlara ve yeni 
potansiyel müşterilere doğrudan su-
nabilme imkanı sunuyor. Bu fuarda da 
bu tarz çalışmalara imza attık” dedi.
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Sektörün öncü firmaları ile başta Av-
rasya Bölgesi olmak üzere 100’ün 
üzerinde ülkeden profesyonel ziyaret-
çiyi bir araya getiren fuara ilgi oldukça 
büyüktü.

STD olarak her yıl katılım sağladığımız 
İstanbul Büyükçekmece’de gerçek-
leştirilen Tüyap Avrasya Cam, Pen-
cere ve Kapı Fuarı, yurt içi ve yurt 
dışından birçok ziyaretçinin katılımıyla 
9 Mart tarihine kadar devam etti.

6-9 Mart 2019 tarihleri 
arasında Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde 
ziyaretçileri ile buluşan 
Avrasya Cam Fuarı, 
Avrasya Pencere ve 
Avrasya Kapı Fuarı’yla eş 
zamanlı olarak düzenlendi.

STANDART CIVATA
AVRASYA CAM, PENCERE VE KAPI FUARI’NDA
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Standart Cıvata olarak katılım sağla-
dığımız fuarda, ilgili satış ve pazarla-
ma ekibiyle üst düzey yöneticilerimiz, 
müşteri ve tedarikçilerimizle bir araya 
gelme imkanı bulurken yeni müşterile-
rimizle ön görüşmeler de yapıldı.



Norm Holding kadınlarına özel ya-
pılan gösteride, çalışanlarımız Be-
nan Bilek’le keyifli vakit geçirdi.

Kendi hayat hikayelerinden kesitler 
paylaştığı gösterisinde kadınların 
her zaman birbirlerine destek ol-
ması gerektiği mesajını veren Bilek, 
şarkılar ve parodiler eşliğinde çalı-
şanlarımızın 8 Mart Emekçi Kadın-
lar Günü’nü kutladı.

Geleceğin nitelikli elemanlarını yetiştiren 
ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Böl-
gesi için önem teşkil eden Nedim Uysal 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 
makine donanımına katkı sağlayan fir-
malara teşekkür plaketi takdimi yapıldı.
 
Okula bağışta bulunan firma yetkililerin 
mesleki eğitim ve kalifiye eleman öne-
mine değindiği konuşmalarda, teşekkür 
plaketi alan Norm Holding Yönetim 
Kurulu Onursal Başkanı Nedim Uy-
sal da okullara yapılan bu tür bağışların 
eğitim kurumları ve kendileri için çok de-
ğerli olduğunu belirterek, Sn. Mehmet 
Çınarlı’ya, Sn. İbrahim Gökçüoğlu’na 
ve Dirinler Makine’ye teşekkürlerini 
sundu. Sn. Nedim Uysal bağışçılara gü-
nün anısına Atatürk Portresi hediye etti.  

“Benan Bilek’le Kız Kıza 
Sohbet” konulu gösteri 
Norm Somun Fabrikası 
Kızılırmak Salonu’nda 
gerçekleşti. 

8 MART
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Nedim Uysal
Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi’nden
Sn. Nedim Uysal’a 
Teşekkür
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Norm Holding İK ekibimiz İzmir Eko-
nomi Üniversitesi Kariyer Günleri’n-
de öğrenciler ve mezunlarla birebir gö-
rüşerek, Norm Holding firmalarını ve 
kariyer fırsatlarını tanıttılar.

Norm Holding olarak bu yıl ilk defa 15 
Mart’ta Sanal Kariyer Fuarı’na katıldık. 
Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversite-
lerden ve öğrenci kulüplerinden öğrenci-
lerin katıldığı yeni nesil kariyer fuarı de-
neyiminde, İK ekibimizin yanı sıra Üretim, 
Satış ve Tedarik Zinciri Departmanı’ndan 
arkadaşlarımız da sanal ortamda öğrenci-
lerle buluşup sorularını yanıtladılar.

İzmir Ekonomi
Üniversitesi Kariyer 
Günleri

Sanal Kariyer Fuarı

Norm Eğitim Birimi Öğrencilerinin
Bütünü Görmelerini Sağlıyoruz
22 Mart 2019 tarihinde Salihli Eğitim 
Birimi ve 29 Mart 2019 tarihinde İzmir 
Eğitim Birimi 11. sınıf öğrencilerimiz 
için şirketlerimizi yakından tanımaları 
amacıyla teknik gezi organize edilmiş-
tir. Teknik gezi kapsamında; Norm Cı-
vata, Norm Somun, Uysal Makine ve 
Nedu şirketlerimizi ziyaret etmişlerdir.
Şirket ziyaretlerinde; üretim prosesi-
mizin tamamını yerinde görme, çalış-
ma ortamı ve kuralları hakkında bilgi 
edinme imkanı yakalamış, okulda öğ-
rendikleri bilgileri yerlerinde inceleyip 
bölüm yöneticilerinden bilgi almışlardır.

Teknolojiyi Yakından Takip Etmele-
rine Olanak Sağlıyoruz
Aynı program çerçevesinde Nedim 
Uysal Meslek Lisesi’ni de ziyaret 
ederek, PLC programlama için kulla-
nılan laboratuvarlar, klasik ve bilgisa-
yar kontrollü talaşlı imalat atölyeleri, 
saç metal ve hacim kalıpları, tasarım 
ve imalat atölyeleri, Pnömatik ve En-
düstri 4.0 laboratuvarları hakkında bil-
gi edinmişlerdir. Teknolojik gelişimleri 
deneyimleyebilmeleri amacıyla uygu-
lamalar da gerçekleştirmişlerdir.

Sürekli Gelişimi Destekliyoruz
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazır-
lanan müfredatın dışında çıraklarımı-
zın iş hayatına hazırlanması ve kişisel 
gelişimlerini desteklemek amacıyla iç 
eğitmenlerimiz tarafından kişisel geli-
şim eğitimleri organize edilmektedir.
Standart Cıvata IK Müdürü Duygu 
Erdör ve Uysal Makine IK Müdürü 
Gencer Baştan tarafından Temel İle-
tişim Becerileri, Beden Dili ve Empati 
başlıklarında 6 saat eğitim verilmiştir. 
Önümüzdeki günlerde Takım Çalış-
ması ve Problem Çözme eğitimleri de 
gerçekleştirilecektir.

Bununla birlikte öğrencilerimizin tek-
nik konularda da gelişimlerini sağla-
mak amacıyla teknik eğitimler orga-
nize edilmiş olup Çevre Eğitimi, İş 
sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Trans-
palet Kullanma Eğitimi ve Teknik 
Resim Okuma eğitimleri de gerçek-
leştirilmiştir.

NORM
HOLDİNG
KARİYER
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Ailelerin eşleriyle ve çocuklarıyla bira-
raya geldiği günde, çocuklara özel ak-
tiviteler ve yarışmalar yapılırken Stan-
dart Cıvata çalışan yakınları fabrikayı 
gezme imkanı da buldu.

Standart Cıvata’da gerçekleşen 
“Aile Buluşması Günü” keyifli 
dakikalara sahne oldu. 

AİLE GÜNÜ’
STD’DE

BULUŞMASI

STD Aile Günü çocuklar için özel 
Yüz Boyama Etkinliği’
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Çalışanların komik ve eğlenceli video-
larının da gösterildiği organizasyonda, 
ilk kez gerçekleştirilen “Aile Günü Bu-
luşması” için düşünce ve duygularını 
dile getiren yöneticiler, çalışanların en 
büyük motivasyon kaynağı olan aile-
leri, Standart Cıvata’da ağırlamaktan 
mutlu olduklarını söylerken bu tarz 
motivasyon aktivitelerinin devamının 
geleceğini müjdelediler.

STD AİLE GÜNÜ’nde
Geleneksel Macun tadımı yapıldı.

Vef Vef hem çocuklara hem ailelere eğlenceli bir 
gösteri sundu. Çocuklara özel Balon Şişirme oyunları
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Çocuklar aileleriyle ‘Halat Çekme’ yarışması yaptı.

Norm Holding Ticari Grup Başkanı Caner Melek 
ve STD Direktörü Fuat Yavuz konuşma etkinlikte 
konuşma yaptı.



İstatistik, bir yargıya varmak için sayısal 
verilerin toplanması ve analiz edilmesi 
işi ve bilimidir. Bu yargı veri setimizdeki 
değişkenlerin birbiri ile bağlantısını, 
birbiri ile etkileşimini içerebildiği gibi 
veri kümesinin aynı şartlarda oluşup 
oluşmadığı,  varyasyonunun yüksek olup 
olmadığı da olabilir. Bu kararlar istenilen 
güven düzeylerine göre verilebilir. Toplanan 
sayısal veriler her gün başvurduğumuz 
hava durumu raporları gibi raporlar 
olabildiği gibi google’da yaptığınız basit bir 
arama sonucu karşınıza çıkan reklamlar 
da bu verilerin analizleri sonucu olabilir. 

Günümüzde dijital sayısal veri toplama 
konusu çığ gibi büyümektedir.  Her 
yaptığımız kayıt başka konulara veri 
olabilmektedir. Veriler uygun toplanırsa 
ve zamanında değerlendirilirse bazı salgın 
hastalıkların bile yayılmadan öğrenilmesi 
gibi çok kritik konularda kullanılabilir.
Günümüz endüstrisinde de bu şekilde 
her aşamada veri toplamak, üretim hızı, 
prosesin değişkenliği, olası arızalar gibi 
birçok konuda bizi önceden uyarabilir. 
Doğru veri toplamak mevcut durumun 
öğrenilmesinin yanı sıra gelecek durum 
analizi için de olmazsa olmazdır. Özellikle 
hızı çığ gibi büyüyen teknolojilerle rekabet 
etmemiz gereken bu zamanda artık bizleri 
ilgilendiren şimdiki zamanda neler olduğu 
değil gelecekte bizi neler beklediğidir. 

Bu bilgiler ışığında Norm Holding olarak 
bizler de proseslerimizdeki değişkenliğin 
ölçülebilmesi için İstatistiksel Proses 
Kontrolü yapılmaktadır. Her makinede 
üretilen ürünlerden örneklem sıklığına 
göre olmakla beraber çoğu kriter için 
saatte bir 5 adet numune ölçülerek eş 
zamanlı SAP sistemine aktarılır. SAP anlık 
verilerin ortalamasını aynı lot numarası 
için girilmiş diğer anlık veri ortalamaları ile 
beraber grafikte görsel olarak karşımıza 
çıkarır. 

Peki, bu veri bize neden gereklidir?
Her proses doğası gereği belli bir 
varyasyonda ürün çıkarır. Bu varyasyon 
üretim şekline göre az ya da çok olabildiği 
gibi toleranslara göre kabul edilebilir 
veya kabul edilemezdir. Proseslerimiz 

çok hızlı parça üretmektedir ve her çıkan 
parçayı ayıklama makinesi olmadan tek 
tek ölçmemiz mümkün değildir. Bizler 
bu varyasyonun kabul edilmez olduğunu 
söylediğimizde o saat içinde üretilen 
ürünlerde %95 güvenle hatalı ürün 
olabileceğine işaret eder. SPC grafiği 
bize bu varyasyon artmadan önce sinyal 
gönderir. 

SPC grafiği sinyalleri;
Kullandığımız SPC grafiklerinin her 
seferinde okunması ve yorumlanması 
proses hakkında doğru zamanda yorum 
yapmak demektir. Grafikler anlık olarak 
yorumlanırsa fire miktarını ve hatayı 
azaltan ve doğrudan maliyeti azaltan 
bir enstrümandır. Ancak üretim bittikten 
sonra yorumlanan grafik hatalı ürünün 
müşteriye akma riskini de beraberinde 
taşır. Tam da bu sebeple grafikler her 
giriş sonrasında yorumlanmalıdır. Grafik 
okumayı kolaylaştırmak adına SAP 
sistemi grafikte dikkat etmemiz gereken 
bir sinyal ortaya çıktığında bize bir uyarı 
verir ve bir açıklama girişi talep eder. 

SAP sisteminde SPC girişleri;
SAP hayatımızı girdiğinden bu yana 
kullanmaya alışık olduğumuz X ortalama 
kontrol grafiğinin yanı sıra aslında 
varyasyonu anlamamızı sağlayacak bir 
de R (açıklık) Kontrol grafiğini kullanmaya 
başladık. Çok kısa özetlemek gerekirse X 
ortalama kontrol grafiği veri setinin zaman 
içindeki konumu ve yeterliliği hakkında 
bilgi verirken R Kontrol grafiği aynı saatte 
alınan veri seti içindeki değişkenlik miktarı 
hakkında bilgi verir.  SAP de grafik hatası 
alındığında hangi tip grafikte hata alındı 
ise ona göre aksiyon alarak alınan aksiyon 
hakkında sisteme açıklama yapmak 
gereklidir. 

Proses yeterliliği nedir?
Proses yeterliliği üretilen ürünlerin ilgili 
toleransta ne kadar standart sapmalık 
bir alanda dağılım gösterdiğidir. Standart 
sapması yüksek olan bir veri setinde 
yeterlilik düşük çıkacaktır ve proseste 
yapılan örnekleme dayalı ölçümlerde fark 
edilmese dahi hatalı ürün çıkma ihtimali 
yüksek olacaktır.

Seri şartlarda farklı bir müşteri bek-
lentisi yoksa yeterlilik değeri 1,33’den 
büyük olması beklenir, parça emniyet 
parçası, karakteristik kritik karakteristik 
veya müşteri beklentisi farklı yönde ise 
daha yüksek yeterlilikler beklenebilir. 

Müşteri özel istediği olmadığı durum-
larda da S.şekillendirme’ de en çok 
değişkenlik gösteren ölçüler için mut-
laka SPC kontrolü eklenmektedir.

Doğru Örneklemenin Önemi;  
Örneklemin doğru alınması sonucu di-
rek etkileyen en önemli faktördür. Yan-
lış örnekleme yöntemi kullanılırsa tüm 
araştırma bizi hatalı sonuca ulaştırabilir. 

Tüm bu grafiklerin de doğru yorumla-
nabilmesi ve doğru sinyal verebilmesi 
için örneklemin doğru alınması gerek-
mektedir. Eğer aynı saat içindeki veri 
setinin değişkenliğini doğru yorum-
lamak istiyorsak mutlaka numuneyi 
doğru alıp doğru ölçmeliyiz, her ölçü-
mün girişini tek tek yapmalıyız. Aynı 
şekilde zaman içinde değişkenliğini de 
görebilmek için her seferinde numune 
ölçümü uygun periyotlarda yapılmalı-
dır. Bu şekilde bir örnekleme yöntemi 
takip edilmezse kaç tane parça ölçtü-
ğümüzden bağımsız olarak yapılan işin 
hiçbir önemi kalmaz ve grafikler doğru 
sinyalleri veremezler. Unutmayalım ki 
buradaki amacımız; ölçtüğümüz ürü-
nün doğru olup olmadığını anlamak 
değil, ölçemediğimiz kitle içinde de 
hatalı ürün olup olmadığını anlamak ve 
üretimin devamında henüz üretmedi-
ğimiz hatalı ürünü önceden öngörüp 
engelleyebilmektir . 

İSTATİSTİKSEL
PROSES KONTROLÜ
(SPC) KİTLE ÜRETİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Müge ÇALIŞ
Norm Somun / Kalite Müdürü
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Sürç-ü lisan ettikse aşk ola...

HOBİKÖŞESİEnes Şevket AY
Uysal Makina / NRM Mühendislik

Sizi tanıyabilir miyiz? 
Memur bir baba ve ev hanımı bir annenin dört çocu-
ğundan üçüncüsü olarak İstanbul’da doğdum. En bü-
yüğümüz olan ağabeyimin Kadıköy Ticaret Lisesi’nde 
okuyup Muhasebe mesleğine adım atmasıyla beraber 
bende küçük yaşlarda bu meslekle tanışmış oldum. 
Okul hayatım boyunca yaz tatillerinde muhasebe bü-
rolarında başladığım meslek hayatıma, satış ve imalat 
şirketlerinin muhasebe departmanlarında çalışarak de-
vam ettim. 2004-2011 yılları arasında Metal sektörün-
de faaliyet gösteren Mepaş Paslanmaz Çelik AŞ.’nin 
Muhasebe Müdürlüğü görevini yaptım. Bu arada Ana-
dolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirip kısa dönem 
askerliğimi 2006 yılında ilk defa geldiğim İzmir’de yap-
tıktan sonra SMMM staj sınavını kazandım.  O sıralar 
İzmir’de olan eşimle burada yaşamanın bizi daha mutlu 
edeceğine karar vererek 2011 yılında evlendik. Bu tarih-
ten itibaren Makine/İmalat sektöründe faaliyet gösteren 
Türkay Tarım Makinaları şirketinde Muhasebe Uzmanı 
olarak çalıştıktan sonra 2012 yılında SMMM ruhsatımı 
alarak yine Makine/İmalat sektöründe faaliyet gösteren 
Betonstar Beton Pompaları Aş.’nin Muhasebe-Finans 
Müdürü görevinde bulundum. Beş yaşında bir erkek ve 
dört aylık kız çocuk babası olarak 2014 yılından itibaren 
Norm Holding bünyesindeki Uysal Makina A.Ş. ve Nrm 
Mühendislik A.Ş. şirketlerinin Muhasebe Müdürlüğü gö-
revimi sürdürmekteyim.

Tiyatro aşkı nasıl gelişti? 
Aslında ben bu aşkı geç bulanlardanım. On sekiz yaşı-
ma kadar tiyatroya hemen herkes kadar uzak olmama 
rağmen, ayna karşısında mimikler yapıp kendi kendime 
eğlendiğim çok olmuştu. Kadıköy Halk Eğitim Merke-
zi’ne giden bir tanıdığım sayesinde bu kursa yazılmaya 
karar verdim. Aynı dönemde bulunduğum İlker Ayrık’ın 
yanı sıra, Sermiyan Midyat ve Özgü Namal gibi pek çok 
ünlü ismin ilk eğitim adresi olan K.H.E.Merkezi çatısı 
altındaki kıymetli hocalarımız sayesinde, tiyatronun ya-
şamımızın içinde kaçınılmaz bir gereksinim olduğunu 
öğrendik.

Genelde Ramazan aylarında belediye çadırları veya sa-
lonlarda düzenlenen programlarda ortaoyunları oynayan 
şahane bir ekiple tanıştım. Bu ekiple olan birlikteliğimiz 
2011 yılında İzmir’e gelinceye kadar devam etti.
İzmir’de ilk İkametgâh yerim olan Gaziemir’de Belediye 
Tiyatrosu Yetişkin Topluluğu’na katıldım. Artiz Mektebi 
oyunuyla Gaziemir Belediyesi adına çevre il ve ilçelerde 
pek çok kez sahneye çıktım. Yine aynı grupla 2017 yılın-
da oynadığımız Tarla Kuşu’ydu. Juliet oyunu ile Ankara 
Polatlı turnesinin yanı sıra oyundan bir arkadaşımızın 
aday olması sebebiyle 8. Bedia Muvahhit Tiyatro Ödül-
leri törenine katılma fırsatı buldum.

Karşıyaka’ya taşındıktan sonra Atatürk OSB Tiyatro Ku-
lübü’ne girdim. Burada iki sezon oyunlarda yer aldıktan 
sonra, aynı tiyatro anlayışına sahip beş arkadaş olarak 
Sahne6 Tiyatro Topluluğu’nu kurduk. İlk sezonumuzda 
İzmir’in çeşitli tiyatro salonlarında oynadığımız, “Gelin 
Kaynana” oyununu, kar amacı gütmeyen çeşitli vakıf ve 
derneklerin gelirlerine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz 
olarak oynadık. Bu sezon ikinci oyunumuz olan Soğan 
Gibi oyununu 2 Mart’ta sahneledik. Sezon kapanmadan 
yine ulaşabildiğimiz dernek ve vakıflar yararına oynaya-
rak iyiliklere vesile olmanın gururunu tekrar yaşamak 
istiyoruz. 

Muhasebe ve tiyatro biri çok statik diğeri çok dina-
mik, dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? 
Yaşama bir bütün olarak bakarsanız tam da sorunun 
içinde var olan dengeyi görebiliyorsunuz. Bende sanı-
rım öyle yapmaya çalışıyorum. Kaçıyorum, kaçmak; iç-
güdüsel olarak hayatta kalma şeklimiz aslında. Modern 
hayatta bunu yapmıyor gibi gözüksek de bence hepimiz 
zihnimizde bir yerlerden bir yerlere sürekli kaçıyoruz.

Sonrasında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesine bağlı ve yetenek sı-
navıyla alınan Gösteri Sanatları 
Merkezi Tiyatro bölümüne başla-
dım. Burada iki sene süren kurs 
sonunda sergilediğimiz Nişan adlı 
oyundaki performanslarımıza isti-
naden bir grup arkadaşımızla bir-
likte Samanyolu TV ‘de skeçlerden 
oluşan programı yapmamız için 
teklif aldık. “Hem Kafadan Hem 
Rafadan” adındaki programda bir 
sezon boyunca oyuncu olarak gö-
rev aldım.
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Bugüne değin hangi rollerde ve oyunlarda yer aldınız? 

KHEM
Eşeğin Gölgesi oyunu – Kambur Ese (Kadı)

Gösteri Sanatları Merkezi 
Nişan oyunu -  Damat 

Samanyolu TV
Hem Kafadan hem Rafadan Skeç Programında
çeşitli roller.

Çocuk Oyunlarında
Oyunculuk, Yönetmenlik ve Eğitmenlik

Ramazan Çadırlarında
Ortaoyunu, Pişekar - Yahudi

Gaziemir Belediye Tiyatrosu
Artiz Mektebi – Ali

Gaziemir Belediye Tiyatrosu
Tarla Kuşuydu Juliet – Rahip Lorenzo

AOSB Tiyatro Kulübü
Yalan Söyleyemiyorum - Mr. Sam (Özel Kalem Müdürü)

AOSB Tiyatro Kulübü
Bir Cinayet Şeysi - Jeffrey BAKER

Sahne6 Tiyatro Topluluğu
Gelin Kaynana – Hayri, Mahir

Sahne6 Tiyatro Topluluğu
Soğan Gibi – Sponsor

Peki ya yönetmenlik? 
Yönetmenlik aslında biraz kucağıma bırakıldı diyebilirim. 
Daha önce çocuk oyunu yönetmiştim oradan az da olsa 
bir tecrübem vardı ama bu bambaşka dinamikleri olan, 
sahnede telafisi olmayan bir aksaklığa meydan verme-
mek için çok ayrıntılı düşünmeniz ve başarıyla uygula-
manız gereken bir alan. Hiç düşünmeden evet dedim 
çünkü tıpkı şu anda çalıştığım departmanımda olduğu 
gibi tiyatroda da harika ekip arkadaşlarına sahibim. En 
büyük şansımın da bu olduğuna inanıyorum. Onlardan 
aldığım güçle sorumlulukların altına elimi koymaktan çe-
kinmiyorum.

Tiyatro ile ilgili hayaller ve hedefler neler? 
Binbir emek ve fedakârlıklarla aylar süren hazırlıklar 
sonucunda bir oyun sahnelenme aşamasına geliyor. 
Oyunları kendi temsillerimizin yanında, festivaller, şen-
likler ve dernek-vakıflar vb. kurumlar vasıtasıyla olabil-
diğince çok oynamak en önemli hedefimiz. Bunun için 
ulaşabildiğimiz herkese ulaşmaya çalışıyoruz.

Sahne6 Tiyatro Topluluğunu kurduğumuzdan beri 
mekân arayışlarımız oldu. Birkaç ay önce Nergis’te kü-
çük bir dükkân tuttuk ve içine paletlerden sahne yaptık, 
temizledik, hep birlikte boyadık. Prova için bile olsa kü-
çük ama şimdilik bizi mutlu etmeye yetiyor. 

Topluluk olarak en büyük hayalimiz; oyun ve provalar 
için yeterli donanım ve büyüklükte olan, içinde eğitim 
de verebileceğimiz yaşayan bir tiyatro salonuna sahip 
olmak.

Bir de hem hayal hem hedef olan bir konuyu paylaşmak 
istiyorum. İzmir’de Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro-
ları yok. Yeni gelecek yönetimlerin bu konuda mutlaka 
adım atması gerekiyor. Biz de Sahne6 Tiyatro Topluluğu 
olarak bu işi yakından takip ve dert ediyoruz.

Eklemek istedikleriniz…
Adı sanatla anılan bir şirkette çalışıyor olmak başlı başı-
na büyük şans diye düşünüyorum. Bunun için öncelikle 
Değerli Onursal Başkanımız Sayın Nedim Uysal Bey ve 
Yönetim Kurulumuza sanat adına yaptıkları için çok te-
şekkür ediyorum. 

Son olarak çok sevdiğim şu sözleri paylaşmak istiyo-
rum; Karagöz oynatanlara “Hayali” derler. Hayali perde 
gazeline başlamadan önce şunları söyler,

Perde kurduk, ışık yaktık başlayan bir gazeldir.
Hüner değilse de dünyaya gelmek, ne de güzeldir.
Marifet; Oynayan kim? Oynatan kim? bilmededir.
Gölgede solmadan açmayı becebilmededir.

Sürç-ü lisan ettikse aşk ola…
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SİNAN ERGÜL

Ortaokul

2017

BJK

Kuş Beslemek

Tüm yemekler

1

HAKAN KÖSE

İlkokul

2013

Milli Takım

Seyahat etmek 

Makarna

6

NURETTİN TEK

Endüstri Meslek Lisesi

2015

Milli Takım

Yüzmek

Tüm yemekler

2

ÖZGÜR ERKURT

Lise

2002

Beşiktaş

Futbol oynamak, Doğa 

Balık

7

SAMET ÖZCAN

İlkokul

1999

FB

Futbol Oynamak, Seyahat

Kuzu çevirme

3

ABDULLAH OKATAN

Lise

2014

FB

Futbol, Sinema

Mantı

4

LEVENT KAYA

Lise

2017

BJK

Köpek sevmek, Yüzmek

Tüm yemekler

5

BİZİ TANIYALIM

1
2 3 4 5 6 7

UYSAL 1
ÇİNKO KAPLAMA BÖLÜMÜ
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UYGAR ERMİŞ

Lise

2017

BJK

Balık tutmak 

Balık, Sac Kavurma

2

CANER ARDA

Lise

2015

BJK

Film, Müzik

Köfte/Patates

3

BURAK BARDAKÇI

Endüstri Meslek Lisesi

2017

GS

Müzik Dinlemek, Futbol 

Karnıyarık, Sac Kavurma

1

OZAN KAYASI

Lise

2015

FB

Futbol, Müzik

Et kavurma

4

BİNALİ EMRE DURAN

Endüstri Meslek Lisesi

2018

Göztepe

Futbol, Müzik, Gezmek 

Yaprak Sarma, Köfte

5

MUSTAFA KARADUMAN

Lise

2009

BJK

Müzik

Yaprak sarma

6

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

4
3

2
1

5 6

UYSAL 1
KİLİTLİ BOYA BÖLÜMÜ
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HOS GELiYOR!
YENi DOGACAKLAR

Standart Cıvata Bilgi Teknolojileri De-
partmanı’ndan Pelin Akdeniz ve Norm 
Cıvata Planlama Deparmanı’ndan Hilal 
Erkahveci’nin gelecek aylarda, bebe-
ğini sağlıkla kucağına alması adına ‘ge-
leneksel bebeğe hoş geldin’ kutlaması 
düzenlendi.

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

Yeni anne adaylarının paketleri yönetici-
leri tarafından verildi.

STD’DE TOPLU
ve BİREYSEL

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.

DOĞUM GÜNLERİ
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Robot projelerinin nerelere kadar ula-
şacağını minik öğrenciler sayesinde 
gözlemleyen öğretmenleriyse çocuk-
ların bu konudaki yeteneklerini ortaya 
çıkarmak için farklı malzemeler konu-
sunda STD’den destek aldı.

Başka Bir Okul Mümkün 
Kooperatifi Okulu - Renkli 
Orman Okulları Anaokulu 
sınıfı robot meraklıları öğrencileri, 
Standart Cıvata desteğiyle 
bağlantı elemanları atıklarından 
oluşan projeler yapmaya başladılar.

STANDART CIVATA’DAN

ROBOT PROJELERİ İÇİN
MİNİK ÖĞRENCİLERE DESTEK
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NORM HOLDİNG FUTBOL TAKIMIMIZA 
DESTEKLERİNİZİ BEKLERİZ.

5 MAYIS 2019’DA
YENİDEN KOŞAMAYANLAR 
İÇİN KOŞUYORUZ

Business Cup’ta grup aşamasını lider olarak tamamlayan takımımız ikinci 
turda yoluna devam etmektedir. Tüm ekibimize başarılar diliyoruz.
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