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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: 

Yaz dönemini sonlandırıp sonbahara girdiğimiz bu dönemde, ‘N HABER’ İç İletişim 
dergimizle yine size hitap etmenin mutluluğunu yaşıyorum.
 
Değerli Norm Ailesi üyeleri,
 
Ülkemizin içinden geçmekte olduğu ekonomik süreçte Norm Holding olarak 
yatırımlara, büyümeye ve gelişmeye devam ettik, ediyoruz. Reçetemizin, her zaman 
çalışmak ve üretmek olduğundan yola çıkarak üreten bir toplumun ne kadar önemli 
olduğunun altını bir kez daha çizmek isterim.
 
Norm Holding olarak bu konuda tüm çalışanlarımızla bu anlayışı hayata geçirdiği-
miz için bugün sektöründe lider, her gün büyüyen ve artan ihracat rakamları ile 
ülkesine katma değer sağlayan bir yapıda ilerlemeye devam ediyoruz.
Bunda emeği yadsınamayacak kadar çok olan sizlerin özverisi de son derece 
değerli. O sebeple hepinize gösterdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ederim.
 
Sevgili çalışma arkadaşlarım,
 
Kore Bağlantı Elemanları Dernekler Federasyonu’na bağlı 17 Kore firmasının 
kurucu ve CEO’ları, üretim tesislerimizi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İzmir 
ve Salihli’deki üretim alanlarını gezen heyet, özellikle Ar-Ge ve kalite yönetimi konu-
sunda Norm Holding yetkililerimizden bilgi aldı ve ilerideki iş birliktelikleri için 
tohumlar atıldı.
 
N’Haber dergisi bu sayısında Norm Ar-Ge ekibimizin TUSİAD işbirliğiyle Sanayide 
Dönüşüm Programı çerçevesinde başlattıkları oluşumu ve diğer çalışmalarını da 
okuma fırsatı bulacaksınız. Önümüzdeki aylarda sonuçlanacak programdaki aktif 
katılımlarından ötürü kendilerine buradan bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.
 
Ayrıca dergimizde bu sayıda Norm Mesleki Eğitim Merkezleri 2019-2020 eğitim 
öğretim dönemi açılışlarımıza da değindik; Onursal Kurucu Başkanımız Nedim 
Uysal önderliğinde gerçekleşen törenlerle yeni döneme başladık. Özellikle ara 
eleman ve nitelikli mavi yaka ihtiyacı ülkemizin temel sorunlarından biri. Bu anlam-
da kendi bünyemizde kurduğumuz ve uzun yıllardır yetiştirdiğimiz ara elemanlar ile 
hem kendi çalışma arkadaşlarımızı kendimiz yetiştiriyoruz, hem de sosyal sorumlu-
luk görevimizi yerine getiriyoruz. Bu sene de yeni öğrencilerimizle bu bu misyonu-
muzu sürdürmeye devam edeceğiz.
 
Derginin en önemli bölümlerinden biri olan, Norm Somun ve Norm Cıvata özelinde 
gerçekleşen ‘Kaizen’ törenleri de oldukça gurur vericiydi ; bu başarılı çalışmaların 
devamını yürekten dilerken , buradan bir kez daha puantaj şampiyonlarımızı kutla-
rım.
 
Biz Norm Holding ailesi olarak nitelikli ve sürdürülebilir büyüme sağlamak için kalite 
odaklı üretimimizi arttırmaya, yurtiçi ve yurtdışında yatırımlarımızla emin adımlarla 
büyümeye devam ederken, ülkemize katkı sağlamayı da şüphesiz sürdüreceğiz.
 
Kendim ve yönetim ekibi adına siz çalışanlarımızın desteğiyle bu yolda ilerlemek 
mutluluk ve gurur verici.
 
Yazımı burada noktalarken hepinize keyifli okumalar diliyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,

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

“İyimserlik; ömrü uzatarak sağlıklı
yaşlanmaya katkı sağlar.”

- Alıntı -

GÜZEL SÖZLER

Değerli çalışma arkadaşlarım,

Geçtiğimiz yaz aylarını oldukça yoğun bir tempoda ge-
çirirken bahar dönemiyle beraber kurumumuz adına çok 
önemli projelere de imza atmış olduk.

Norm Holding’in stratejileri ve hedeflerine ulaşması, bugü-
nün yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanarak 
çalışanlarımızın geliştirilmesi amacıyla İnsan Kaynakları 
departmanı önderliğinde ve ilgili yöneticilerimizin desteğiy-
le “Mentorluk Programı”nı hayata geçirdik. İlk etabını bu yıl 
gerçekleştirdiğimiz ‘Norm Mentor Programı’mız , önümüz-
deki yıllarda sürdürülebilir şekilde stratejilerimiz doğrultu-
sunda devam ediyor olacak.

Bir diğer önemli organizasyonumuz, geleneksel hale gelen 
ve bu yıl 6.’sı düzenlenen Proje Pazarı Yarışması’ydı.

‘Proje Pazarı’ Yarışması, sizlerin de bildiği üzere, şirketin 
geleceğine yön verme motivasyonu ile hazırlanan ; kalite-
yi, kaynakların etkin kullanımını, enerji verimliliğini, yenilikçi 
yaklaşımları, teknolojiyi, müşteri memnuniyetini veya sos-
yal/çevresel etkiyi odağına alan yaratıcı fikirler ve uygula-
malar içeren bir platformdan oluşmakta. Ne mutlu bize ki 
bu yıl hem Ticari hem de Endüstri Grubu’ndan birçok de-
partman bu yarışmada projelerini sergileme imkanı buldu.

Her bir ekibi şahsen tek tek dinleme imkanı bulduğum pro-
jelerdeki inovatif ve çözümsel yaklaşımlar siz çalışanları-
mızla bir kez daha gurur duymama vesile oldu. Buradan 
bir kez daha hepinize başarılı katkılarınızdan ötürü teşek-
kürlerimi sunuyorum.

Planlı düşünme, araştırma, strateji geliştirme, riskleri ön-
görme, fikrini kabul ettirebilme becerileri kazandıran proje 
kültürünü destekliyor ve yüksek aidiyetle şirketimize katkı 
sağlamayı hedefleyen bu sürece tanıklık etmekten, ‘Takı-
mın Gücüne İnanırız’ ve ‘Kendimizi Sürekli Geliştiririz’ de-
ğerlerimizin temelinde birçok organizasyonumuzu yapıyor 
olmaktan mutluluk duyuyorum.

Biz kocaman bir aileyiz… Bunu her fırsatta dile getirirken 
beraber, el ele yer aldığımız organizasyonlardan tam da bu 
noktada bahsetmek yerinde olacaktır. Geçtiğimiz ay gele-
neksel hale gelen piknik organizasyonlarımızı başarılı bir 
şekilde gerçekleştirdik. Ailelerinizle birlikte keyifli bir akti-
vite geçirmiş olduğunuzu ümit ediyor ve katılımlarınızdan 
ötürü buradan bir kez daha sizlere teşekkür etmek istiyo-
rum.

Geçtiğimiz ay Norm Holding ve şahsım adına çok gurur 
verici bir organizasyona da ev sahipliği yaptık. KalDer’in 
‘CEO Kahvaltıları’ kapsamında Ege Bölgesi üst düzey yö-
neticilerini bu kez Norm Holding’te misafir ettik. Konumuz 
‘Değişim’ di ve birbirinden saygın duayenlerle harika bir 
networking imkanı sağlamış olduk.

Norm Holding adına İç ve Dış İletişim organizasyonlarımı-
zın aktive olduğu bir döneme girmiş bulunmaktayız. Önü-
müzdeki dönemde daha nice başarılı projelerin altına imza 
atacağınıza eminim.

Hoşçakalın…

Sevgi ve Saygılarımla,
Kamil BAŞARAN

CEO
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Böl-
gesi’nde faaliyetlerini sürdüren Norm 
Eğitim Merkezi’nde yapılan törene 
Norm Holding Onursal Başkanı Nedim 
Uysal, Norm Holding CEO’su Kamil 
Başaran, Çiğli Kaymakamı Kaya Çı-
tak, Çiğli Milli Eğitim Müdürü Mesut 
Uğurlu, Norm Holding yöneticileri, 
öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıl-
dı. Törende bir konuşma yapan Norm 
Holding Kurucu ve Onursal Başkanı 
Nedim Uysal konuşmasında eğitimin, 
kalkınmanın en etkili ve temel aracı 
olduğunu belirterek öğrencilere aynı 
anda eğitim görerek iş sahibi olmanın 
ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. 

Norm Salihli Mesleki Eğitim Merke-
zi’nde gerçekleşen törene de katılım 
sağlayan Uysal ,Salihli Ticaret Odası 
Başkanı İbrahim Yüksel ve Salihli İlçe 
Emniyet Müdürü Sayım Başaran’ı da 
açılış töreninde ağırladı.

Norm Holding’in bünyesinde 
hizmet veren Norm Mesleki 
Eğitim Merkezleri, yeni eğitim 
öğretim dönemine düzenlenen 
törenle başladı. 

2019/2020 HEYECANI!
Norm Mesleki Eğitim Merkezleri’nde
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Kore Bağlantı Elemanları Dernekler 
Federasyonu’na bağlı 17 Kore firma-
sının kurucu ve CEO’ları, Norm Hol-
ding’e ait üretim tesislerini ziyaret ede-
rek incelemelerde bulundu. Özellikle 
Ar-Ge ve kalite yönetimi konusunda 
Norm Holding yetkililerinden bilgi aldı.

Norm Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fatih Uysal, uluslararası bağlantı 
elemanları sektörünün özellikle Uzak-
doğu ayağının önemli aktörlerini tesis-
lerinde ağırlamaktan duydukları mem-
nuniyeti dile getirdi.

NORM
HOLDİNG’TE

KORELİ CEO’LAR 



Türkiye’deki teknoloji üreticileri ile tek-
noloji kullanıcılarını bir araya getiren 
bu platforma birbirinden değerli firma-
ların yanında Norm Cıvata olarak katı-
lım sağladık. Ön lansmanı gerçekleşen 
program kapsamında değerlendirme-
lerden geçen ve eşleşmeleri gerçek-
leştirilen firmalardan Alp Mühendislik 
ve Norm Cıvata eşleşmesi de gerçek-
leşti.

Vodafone Türkiye, sanayide 
dijital dönüşümün en büyük 
destekçilerinden TÜSİAD 
ile “TÜSİAD Sanayide Dijital 
Dönüşüm Programı (SD2)” 
kapsamında önemli bir iş 
birliğine imza attı. 

NORM CIVATA
Tüsiad’ın Sanayide
Dijital Dönüşüm
Programı’nda!

EKİM 2019
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Norm Holding olarak destek 
verdiğimiz “Ar-Ge Elemanı 
Yetiştirme Programı’’ katılımcı 
öğrencileri Norm Holding’i 
ziyaret etti.

AR-GE
Elemanı
Yetiştirme
Programı

22-23 Ağustos tarihleri arasında An-
kara’da düzenlenen NORM Cıvata’nın 
da katılımcı olarak yer aldığı “1st In-
ternational Workshop on Plasticity, 
Damage and Fracture of Engineering 
Materials” konferansına, NORM Cı-
vata Ar-Ge Merkezi Uzmanlarımızdan 
Dr. M. Burak Toparlı ve Barış Tanrıkulu 
sunumlarıyla katılım gösterdi.

26 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen 
etkinlikte, Norm Holding ve şirketleri-
nin tanıtımı yapılırken; Ar-Ge merkezi 
hakkında bilgiler paylaşıldı. Yapılan or-
ganizasyonda öğrencilere üretim sa-
haları ve fabrikalarımız tanıtıldı.

NORM CIVATA Ar-Ge ekibi, 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki
konferansa katılım sağladı.



Şirketin geleceğine yön verme moti-
vasyonu ile hazırlanıp yarışmaya ka-
tılan her bir proje kaliteyi, kaynakların 
etkin kullanımını, enerji verimliliğini, 
yenilikçi yaklaşımları, teknolojiyi, müş-
teri memnuniyetini veya sosyal/çevre-
sel etkiyi odağına alan yaratıcı fikirler 
ve uygulamalar içermektedir. 

Haziran ayında 6.’sı Düzenlenen 
Proje Pazarı Yarışması’nın finali
4 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşti.

PROJE
PAZARI

2019

EKİM 2019
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Gelişime katkı sağlayacak proje ve 
ekip çalışmalarında rol alma fırsatı ta-
nıyarak çalışan memnuniyetine doğru-
dan etki eden bu platformda, toplam 
71 çalışanımızın etkin katılımı sağlan-
dı.

ŞİRKETİ
Norm Somun

EKİP SORUMLUSU
Orhan İdareci

EKİP ÜYELERİ
Turan Sürücü, Savaş Taş, Ümit Yanan, 

Fevzi Gedüslü, Haşim Şengül, Halil 
Özgürt, Atıl Sungur, Aykut İyikanat, 

Yasin Boyun

ŞİRKETİ
Norm Cıvata

EKİP SORUMLUSU
Cenk Kılıçaslan

EKİP ÜYELERİ
Barış Tanrıkulu, Sezgin Yurtdaş

ŞİRKETİ
Norm Somun Salihli

EKİP SORUMLUSU
Nida Tolga Bedez

EKİP ÜYELERİ
Metin Davutoğlu, Faruk Şentürk,

Özer Özdemir

ŞİRKETİ
Norm Cıvata

EKİP SORUMLUSU
Fatih Kocatürk 

EKİP ÜYELERİ
M. Burak Toparlı, Barış Tanrıkulu,

Osman Şimşek

ŞİRKETİ
Standart Cıvata

EKİP SORUMLUSU
Hakkı Tuna Tan

EKİP ÜYELERİ
Ersan Hepçelikler

Ferhan Temizel Çelikoğlu

ŞİRKETİ
Uysal Makina

EKİP SORUMLUSU
Murat Gülter

EKİP ÜYELERİ
Emre Sağlam, Yalçın Peker,

Samet Çalışkan

Projelere üretim, AR-GE, bilgi işlem, 
tedarik zinciri, pazarlama, satış, satı-
nalma, insan kaynakları, kalite ve ba-
kım fonksiyonları dahil oldu.

Her bir kategoriden finale kalan top-
lam 11 proje arasından seçilen, ilk 3’te 
yer alan projelerimiz aşağıdaki şekil-
dedir.

“Uygulamaya Alınmış Proje” Kategorisinde Kazanan İlk 3 Proje

“Fikir Aşamasında Proje” Kategorisinde Kazanan İlk 3 Proje

FTR ARA STOK SEVİYELERİNİ
 DÜŞÜRÜLMESİ

AĞIRLIĞI AZALTILMIŞ
ÖZEL FLANŞLI CIVATALAR

YÜZEY İŞLEM ARTIRMA
MALİYETİNİN YÜKSEK OLMASI

AR- GE PANÇ DERİNLİĞİ

B2B EKRAN PROJESİ

SPREY BOYA ÖNCESİ YAĞ ALMA 
PROSESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

1. Proje

1. Proje

2. Proje

2. Proje

3. Proje

3. Proje
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Bu yıl “Survivor Yarışması”nın yanı sıra 
birçok alan oyunu da gerçekleşen pik-
nik organizasyonunda çalışanlarımız 
aileleri ve çocuklarıyla bir araya gelme 
imkanı buldu.
 
Organizasyonda yarışmaları kazanan 
çalışanlarımıza ödülleri Norm Holding 
yöneticileri tarafından verildi.

Eylül ayının ilk haftasında 
Foça Hanedan Otel/İzmir’de 
gerçekleşen Geleneksel Piknik 
Organizasyonu’nda Norm 
Holding çalışanları keyifli 
dakikalar geçirdi.

GELENEKSEL PİKNİK
ORGANİZASYONU

NORM HOLDİNG’DE

Bu yıl ilk kez düzenlenen Survivor Oyunu oldukça keyifli dakikalara sahne oldu.
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Dart, tavla turnuvaları gibi eğlenceli 
oyunlara sahne olan organizasyonda 
çalışanlarımızın birçoğu denizin de 
keyfini çıkardı.
 
Piknik organizasyonu süresince ‘Hay-
Konfed’ iş birliğiyle sokak hayvanları 
için yiyecekler toplandı.

Kazananlara ödülleri Norm Holding Endüstri Grup Başkanı Mahmut Öztürk ve
Norm Cıvata Direktörü Tamer Avcı tarafından verildi.

Geleneksel Tavla Turnuvamız

HayKonfed yetkilisi tarafından verilen plaketi 
Norm Holding adına Kurumsal İletişim 
Kıdemli Uzmanımız Mine Taneri teslim aldı.
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Eylül ayında gerçekleştirilen Gelenek-
sel Piknik Organizasyonu’nun ikincisi 
Salihli Narlıbahçe’de gerçekleştirildi.
 
Organizasyonda tüm çalışanlarımız ol-
dukça keyifli vakit geçirdi. Birbirinden 
eğlenceli oyunların ve aktivitelerin yer 
aldığı organizasyona, Kurucu Onursal 
Başkanımız Nedim Uysal ve Salihli 
Fabrika yöneticileri de katılım sağladı.
 
Yarışmalarla renklenen geleneksel pik-
nik organizasyonunda çalışanlarımız 
madalyaların sahibi oldu.

Norm Holding Salihli 
fabrikaları geleneksel piknik 
organizasyonunda
biraraya geldi.

SALİHLİ’DE
GELENEKSEL PİKNİK ORGANİZASYONU
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İspanya’nın San Sebastian kentinde 16-19 Eylül 
tarihleri arasında düzenlenen 52. ICFG Plenary 
Meeting’e ArGe ekibimizden Cenk Kılıçaslan ve 
Umut İnce katılım sağladı.

Düzenlenen konferansta Norm Cıvata’ya ait 
“Numerical Simulation Coupled Die Design for 
Improving Wire Drawing Process of Polymer 
Coated Cold Forging Steels” başlıklı makalemiz 
“Endüstri” sunumları kapsamında dünyanın önce 
gelen soğuk dövme araştırmacılarına sunuldu. 
Sunum, tur, akademi ve sanayi camiasından ol-
dukça ilgi gördü.

Mavi Nokta müşterimiz Tam 
Mutfak’ta STD ve Dewalt 
ürünlerimizi tanıttık.

ÜRÜN TANITIMI

İSPANYA’DA
BAŞARILI
SUNUŞ

STD’den

Norm AR-GE’den
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KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Senem Kılıç’ın da katılım sağ-
ladığı, KalDer Etkinlik Komitesi üyele-
rinden Toyo Ink Ceo’su Yakup Benli ve 
değerli yöneticilerle bir araya gelinen 
toplantı, Norm Holding ev sahipliğin-
de gerçekleşirken önümüzdeki dönem 
KalDer eğitim, program ve hedefleriyle 
ilgili görüşüldü. 

KalDer İzmir Şubesi Etkinlik 
Komitesi toplantısı Norm Holding 
ev sahipliğinde gerçekleşti.

NORM HOLDİNG’E 
ZİYARET

KalDer’den

DEĞİŞİM SÜREKLİ YAŞANAN
BİR OLGU
Norm Holding Ceo’su Kamil Başaran 
tüm KalDer üyelerine katılımlarından 
ötürü teşekkür ederek ‘Değişim’ baş-
lıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Kendi yaşam öyküsünden örnekler de 
sunan Başaran, üniversite yıllarından 
başlayarak Fiat, Tofaş ve Norm Hol-
ding gibi önemli kuruluşlardan edindi-
ği yurtiçi ve yurtdışı deneyimlerinden 
örnekler paylaştı.

Başaran, değişimin  sürekli yaşanan 
bir olgu olduğundan bahsederek, de-
ğişimde hız konusunun önemine, ka-
rar alırken riskin tanımını iyi yapmak 
gerektiğine ve  teknoloji, dijitalleşme 
konularına da önem vermek gerekti-
ğine değindi. Norm Holding Ceo’su 
Kamil Başaran, “Değişimi yakalamak 
ve kurumsal bir yapıda vizyoner adım-
lar atmak kurumlar için önem taşıyor” 
diye sözlerine ekledi.

KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Senem Kılıç, ev sahipliği ve 
verdiği değerli bilgilerden ötürü Kamil 
Başaran’a bir teşekkür plaketi takdim 
etti.

DEĞİŞİM’İ
KONUŞTU

CEO’LAR
BİR ARAYA GELDİ

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir 
Şubesi’nin gerçekleştirdiği “Ceo’larla 
Kahvaltı” etkinliğinde farklı sektörler-
den yöneticiler bir araya gelerek kalite 
yönetimi ve kurumsallaşmanın önemi-
ne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Norm Holding ev sahipliğinde gerçek-
leştirilen toplantıda konuşan KalDer 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Senem Kılıç, bu organizasyonda pay-
laşılan deneyimlerin yeni iş fikirleri ve 
sinerjinin oluşması açısından büyük 
önemi olduğunu söyledi.
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Mentorluk Programı kuşaklararası kar-
şılıklı öğrenme ve deneyim paylaşımı 
için ortam oluştururken, şirketler ara-
sında yeteneklerden en verimli şekilde 
faydalanmaya da destek olacak bir 
program.
 
İlkini gerçekleştireceğimiz, bu yıl Di-
rektör ve üzeri yöneticilerimizin men-
tor, uzman, mühendis ve sorumlu 
kademelerde olan çalışanlarımızın ise 
menti olarak yer alacağı programda 
önümüzdeki yıllarda mentor ve men-
ti sayılarımızı stratejilerimize bağlı 
olarak arttırmayı hedefliyoruz. Çalı-
şanlarımızın %78’inin Y jenerasyonu 
olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda or-
ganizasyonumuzu sürdürülebilir şekil-
de geleceğe hazırlanmak için stratejik 
hedeflerimiz doğrultusunda gelişim 
programlarımızı yapılandırıyoruz.

Norm Holding’in stratejileri 
ve hedeflerine ulaşması, 
bugünün yöneticilerinin bilgi ve 
deneyimlerinden faydalanarak 
çalışanlarımızın geliştirilmesi 
amacıyla “Mentorluk Programı”nı 
hayata geçirdik.

NORM MENTOR
PROGRAMI
BAŞLADI

EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR
 
Norm Akademi olarak yaz döneminde 
ara verilen eğitimlere Eylül ayı itiba-
ri ile başladık. Akademi kapsamında 
iç eğitmenlerimiz tarafından; İletişim 
Becerileri, Finansçı Olmayanlar için 
Finans, Dördüncü Sanayi Devrimi Far-
kındalık Eğitimi gerçekleştirildi. Mü-
hendislik Gelişim Programı kapsa-
mında ise Salihli’de İletişim ve İlişki 
Yönetimi gerçekleştirildi ve Problem 
Çözme (TRIZ) Eğitimleri başladı. Mü-
dür ve Yönetici kademesine yeni ata-
nana yöneticilerimiz için ise Liderin 90 
Günü gerçekleştirilen eğitimler arasın-
da. Yıl başından bu yana devam ettiği-
miz Norm Makale kapsamında makale 
paylaşımı uygulamamızı sürdürüyoruz.

Mentorluk programı ile birlikte önü-
müzdeki günlerde Y jenerasyonundan 
çalışanlarımız ile Şirket Üst Yönetimini 
bir araya getirerek  farklı kuşaklar ara-
sında köprü kurmayı amaçladığımız, 
bilgi paylaşımları ile sinerji yaratmayı 
hedefleyen tersine mentorluk progra-
mını da başlatmayı hedefliyoruz.  
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BİZ’DENÖzer ÖZDEMİR

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Ben Özer ÖZDEMİR. 41 yaşında-
yım, evliyim iki çocuğum var, bir 
kız bir oğlan. Beylik Köyü İlköğ-
retim Okulu mezunuyum. Norm 
ailesine katılmadan önce berber 
olarak çalışmaktaydım. Ben köylü 
biriyim, çiftçilikle uğraşarak bü-
yüdüm, bu sebeple işin zorlukları 
hiçbir zaman beni yıldırmamıştır. 
Zoru severim, başarmak için, ça-
lışmaktan kaçınmam.

Ne zamandır Norm Holding’de 
çalışıyorsunuz? Farklı depart-
manlarda görev aldıysanız han-
gileri?

7 Temmuz 2014 yılında Norm ai-
lesine katıldım. Fabrikamız inşaat 
halindeyken bekçi olarak işe baş-
ladım, bu süreçte inşaat işlerine de 
yardım ettim. Aynı süreçte forklift 
kullanmayı öğrendim ve fabrika-
mız bana ehliyet aldı. İnşaat ta-
mamlanınca üretim müdürümüz 
Uğur Gürbüz’ün isteğiyle hadde 
bölümüne geçtim, fakat mikro-
metre ve kumpasın ne olduğunu 
bilmiyordum. Uğur müdürümüz 
bana nasıl kullanacağımı öğretti. 
İkinci günden sonra sıkıntısız bir 
şekilde kumpas ile mikrometreyi 
kullanmaya başladım. İki ay “Had-
de” Bölümü’nde çalıştıktan sonra 
“Çapak Alma” Bölümü’ne geçtim.

İşine sevgiyle bağlı biri olan Özer 
Özdemir’le çok keyifli bir röportaj 
gerçekleştirdik. Röportajda işine 
olan bağlılığını ve firmayla ilgili dü-
şüncelerini bulabilirsiniz.

Keyifli okumalar

Bir ay da burada çalıştıktan sonra Ta-
laş sıkma faaliyete geçince talaş sık-
ma bölümüne geçtim. Şuan işim talaş 
sıkma bölümünde devam ediyorum, 
aynı zamanda yağhane, mazot, hurda, 
atık alanı ile çevresinden sorumluyum.

Bu yılki Proje Pazarı Yarışması’nda 
derece aldınız. Duygularınızı öğre-
nebilir miyiz?

Kendiniz, grup arkadaşlarınız ve fir-
mayla ilgili detaylı düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?

Bu projede derece almış veya alma-
mış olmak önemli değil önemli olan 
Norm’a az ya da çok katkımızın olma-
sı. Bunu ben her gün yapmam gerekli 
olduğunu düşünüyorum. Bundan do-
layı eve giderken “kendime ve işime 
katkım var” olarak düşünüp mutlu 
olmam gerekli. Derece almamış arka-
daşlarım da en az benim kadar değer-
lidir.

İşinizi severek yapıyorsunuz, bu 
açık bir şekilde görülüyor :)
Buradan çalışma arkadaşlarını-
za bir şeyler söylemek isteseniz 
bunlar neler olurdu?

Bu firma patronlarımızın söylediği 
gibi onlara ait değil, bence biz ça-
lışanlara ait. O makinalar benim, 
bizimdir. Bu duyguyu herkese 
hissettirmek lazım, küçük büyük 
herkese. Bu fabrikayı daha sonra 
çocuklarımıza ve memleketimizin 
insanlarına bırakmamız gereklidir. 
Bu bir emanettir, sahip çıkmalı ve 
devretmeliyim.

Burada çalıştığınız süre boyun-
ca unutamadığınız, güzel bir şe-
kilde hatırladığınız bir anı varsa 
paylaşmanızı rica ederiz.

Benim çok anım var ama herke-
sin bilhassa yöneticilerimin bana 
dediği “bi iş varsa Özer halleder”.  
Çatıdan, logar çukuruna kadar iş 
beni buluyor. Bundan çok mutlu-
yum. Bana güvenilmesi bana mut-
luluk ve güven veriyor ve bu hissi 
yaşayarak daha çok çalışma azmi 
doğuyor içimde. Herkesin en az 
benim kadar çalışma mutluluğu ve 
heyecana sahip olması dileğimle.

Teşekkürler.

Ben köylü biriyim, çiftçilikle 
uğraşarak büyüdüm, bu 

sebeple işin zorlukları hiçbir 
zaman beni yıldırmamıştır. 
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İşletmelerimizde üretim yaparken 
insan, makine, malzeme, metod 
ve çevre kaynağını kullanmakta-
yız. Yalın Üretim bu kaynakların 
kesintisiz olarak kullanıldığı ve 
müşteriye mükemmel değerin 
sunulduğu üretim yöntemidir.

Yalın Yönetim ise bu kaynakların mü-
kemmel değeri tanımlayan, en yüksek 
kalitedeki ürünleri, müşterinin istediği 
miktarda ve zamanda, en düşük ma-
liyet ile üretebilme kabiliyetidir.

Yalın Üretimin başarısı 5 ana misyon ile 
takip edilmektedir. Bu misyonlar sırası 
ile İş Güvenliği, Kalite, Üretim (Zama-
nında Sevkiyat ve Bakım), Maliyet ve 
İnsan’ dır. Bu misyonları başarabilmek 
için etkin ve yetkin Yalın Üretim ekipleri 
kurulur. Ekipler standart iş prensibine 
göre çalışır. Standardı bozan herhan-
gi bir anormal durum ya da problem 
olduğunda anında müdahale eder, 
acil önlem alır ve problemin kök ne-
deni çözülünceye kadar takibini yapar. 
Çözülen her bir problem için “Yokoten 
Yöntemi” ile benzer proseslere bil-
gilendirme yapılarak tecrübe ve bilgi 
anında paylaşılır. Standartlarda deği-
şiklik varsa revizyon yapılıp ilgili bütün 
kişi ve birimler bilgilendirilir.

Birçok firmada Yalın Üretim Teknikleri 
ile ilgili eğitim verilmesine, uygulama 
yapılmasına  rağmen neden aynı ba-
şarı sağlanamıyor? Burada kilit nokta 
çalışanların istek ve motivasyonudur. 
Bunun için yalın üretim tekniklerinin 
yanında kültür değişiminin yapılması 
gerekiyor. Bu yüzden çalışanların aklını 
ve isteğini sisteme dahil edemeyen iş-
letmelerde “Yalın Üretim”i uygulamak 
ve yaşatmak tam manasıyla mümkün 
olmaz. Bunun için kullanılan Kaizen 
yöntemi, çalışana sadece iyileştirme 
yapma yetkisini vermiyor, çalıştığı ve 
sorumlu olduğu alanın anahtarını vere-
rek orayı beş ana misyona göre ken-
di işyeri gibi yönetmesini sağlıyor. Bu 
sayede yönetime katılan çalışanların 
motivasyonu ve sahiplenmeleri artıyor.

Motivasyonun sürekliliğinin sağlanma-
sı için her bir çalışan bir alt kadrosun-
da çalışan kişiye mendomi (yakın ilgi) 
göstererek motivasyon bozucu unsur-
ları tek tek yok edilir.

Diğer bölüm ya da fabrikalarda yaşan-
mış olan kazalar ile ilgili benzer proses-
lerinde yokoten (benzer riskin olup ol-
madığına yönelik çalışma) uygulaması 
yapılır.

Bu ve benzeri uygulamalar birçok fir-
mada uygulanmasına rağmen neden 
Yalın Üretimi  tam olarak uygulayan 
firmalarda iş güvenliği başarı oranı yük-
sek kazaya yakalanma oranı düşüktür? 
Bunun cevabı bakma ile görme arasın-
daki fark gibidir. Yalın Üretim görmeye 
odaklanmıştır. 

Şirket genelinde algıyı devamlı açık tut-
mak için slogan, poster, afiş ve iş gü-
venliği ayı gibi kampanyalar düzenlenir.

Şirket genelinde “İş Güvenliği” Yöne-
tim Sistemini ile ilgili değerlendirmeler 
yapılarak sistem açısından eksik olan 
noktalar için iyileştirme ve takip sistemi 
kullanılır. Burada kanunsal gerekliliklerin 
yanında özellikle her bir çalışanın günün 
her anında iş güvenliği gözlüğünden 
bakmasının sağlanmasıdır.

Yapılan, uygulama, eğitim ve çalışmala-
ra rağmen kaza olduğunda kim yerine, 
neden sorusuna yönelirler. Proses ve 
alan sorumlularının yanında şirketteki 
bütün yöneticiler “Genchi genbutsu” 
yaparak ve beyin fırtınasını kullanarak, 
kazanın kök sebebine yönelik analizlere 
katkıda bulunurlar. Bu analizler sonu-
cunda kök neden bulunup uygulanın-
caya kadar geçici acil önlem devreye 
girer. Benzer durumun başka proses 
ve bölümlerde olmaması için genel 
bilgilendirme yapılırken diğer grup ve 
bölümler de kendi proseslerini bu an-
lamda analiz ederler.

Bütün çalışanlar Eiji Toyoda’nın sözünü 
benimser ve uygular “ Güvenli iş bütün 
işlere açılan kapıdır. Gelin bu kapıdan 
geçelim” sözünü benimser ve hareket 
ederler.

Tamer Avcı

Çalışanlar şirket hedeflerine yapmış olduğu 
katkı üzerinden değerlendirilerek motivas-
yon ve performans üst düzeyde tutulmak-
tadır.

“Yalın Üretim Sistemi”nde odaklanılan nok-
ta ise müşteriye değer katan en yakın yer-
de olan  çalışanlar ve proseslerdir. Şirketteki 
tüm birimler (İnsan Kaynakları, İdari İşler, Ba-
kım, Metod, Kalite, Takım Lideri, Müdürlük-
ler  vb.) proseslerde çalışanların işini daha iyi 
yapması için hizmet verme yarışında olurlar.  
Bunun sonucunda her bir proses hedeflerini 
yakalamış,  şirket toplam hedefine ulaşmış 
olur.

Örneklemeyi iş güvenliği uygulamalarından 
yapacak olursak, öncelikli olarak herkes 
kendinden ve sorumlu olduğu alanın iş gü-
venliğinden (operatör prosesinden, takım 
lideri sorumlu olduğu proseslerden,  müdür 
sorumlu olduğu bölümden) sorumludur. Bu 
sorumluluğu yerine getirebilmek için işe gir-
diği ilk andan itibaren devamlı olarak İş gü-
venliği eğitimleri alarak sonuçlar ve ilerleme 
durumu KPI’larla (Key Performance Indica-
tor) ilgili panolarda gün be gün takibi yapılır.

Her bir çalışan belirlenen standart işine uy-
gun hareket eder. Yalın Takım organizasyon 
sorumluları (Takım Liderleri ve Grup liderleri) 
belirlenen gün ve saatlerde sorumlu olduğu 
alanlarda İş Güvenliği Denetimleri yaparak, 
standartların dışına çıkılıp çıkılmadığını ve 
5S’e uygunluğunu kontrol ederler.

Proaktif yaklaşım olarak Stop 6 (Kazaların 
oluşma durumuna göre analiz), Risk Analizi, 
Rank Down, Audit, Bal Peteği uygulamaları 
yaparak muhtemel riskler görülmeye çalışılır.

YALIN ÜRETİM BAŞARISI 
VE İŞ GÜVENLİĞİ
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2. ÇEYREK PUANTAJ ŞAMPİYONU

NO ADI SOYADI 2. ÇEYREK 
SONU PUAN

1. ÇEYREK 
SONU PUAN FARK

1 Bayram Kurtuluş  Şarkıcı 4000 1750 2250

2 Faruk  Gürbıyık 1000 0 1000

3 Erkan  Kıvci 900 0 900

4 Akın  Ayaz 2400 1600 800

5 Serdar  Acar 2050 1300 750

6 Murat  Alagözoğlu 1050 300 750

7 İlker  Yılmaz 850 100 750

8 Adem  Zengin 1750 1050 700

9 Yunus  Bozkurt 1550 850 700

10 Ahmet  Kalfa 1300 600 700

     

     

2019 Yılı 2. Çeyrek İzmir Cıvata
Kaizen Havuzu Puantaj Şampiyonu 

Bayram Kurtuluş Şarkıcı 2. Çeyrek Kaizen 
çalışmalarından 2250 puan toplayarak
en fazla katılım gösteren çalışanımız olmuştur.

2019 yılı 2. çeyreğinde gerçekleştirilen 5S Saha Denetimi’nden 
en yüksek puan alan bölümümüz LOİ olmuştur.

5S SAHA DENETİM SONUÇLARI

HOLLER 2019 İLK 
ÇEYREK

2019 2. 
ÇEYREK

2019 
HEDEF 
PUAN

ATÖLYE 70 93 70

LOİ 75 96 75

1. HOL 54 62 50

2. İŞLEMLER 42 70 40

2. HOL 61 63 55

3. HOL AB 85 78 60

3. HOL CD 37 60 40

4. HOL 58 73 40

FIRINLAR 40 40 40

YÜZEY İŞLEM 28 43 40

BAKIM - 47 YOK

TEL ÇEKME - 56 YOK

2019 Yılı 2. Çeyrek
Hol 5S Şampiyonu
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Holler arası en fazla katılım gösteren holümüz %95 katılım oranı ile “İkincil İşlemler” olmuştur.

2019 Yılı 2. Çeyrek
Kaizen Hol Şampiyonu

2. ÇEYREK HOL BAZLI KAİZEN KATILIM ORANI
HOLLER KİŞİ SAYISI KATILIMCI 2. ÇEYREK 

ORAN
1. ÇEYREK 

ORAN

1.HOL 39 24 62% 35%

2.HOL 28 25 89% 42%

3AB 28 17 61% 59%

3CD 22 12 55% 32%

4.HOL 23 21 91% 71%

2. İŞLEMLER 42 40 95% 35%

ISIL İŞLEM 42 18 43% 37%

YÜZEY İŞLEM 14 7 50% 12%

ATÖLYE 17 5 29% 12%
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2019 Yılı 2. Çeyrek Puantaj Şampiyonu-
muz 2250 puan ile Bayram Kurtuluş Şar-
kıcı olurken, 5S şampiyonu holümüz LOİ, 
Kaizen şampiyonu holümüz ise İkincil 
İşlemler olmuştur.

2019 yılı ilk yarı yılda toplam 771 adet öneri 
gelmiş; bunlardan 464 adedi kabul edilmiş 
ve de toplam 200 tane kaizen tamamlan-
mıştır.

ÖDÜL
TÖRENİ
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Bu zamana kadar en yüksek pu-
antajı alarak şampiyon olan Tu-
ran Sürücü ve ilk 3 ayda olduğu 
gibi yine başarısını tekrarlayarak 
öneri sayısı şampiyonu Mehmet 
Çetin Duygulu’ ya, ödülleri Norm 
Somun Üretim Direktörü Birol 
Durdu tarafından takdim edildi.

Çalışmaları gerçekleştiren arka-
daşların vardiyadaki arkadaşları-
na sunumlarını yapmasıyla tören 
sonlandırıldı. 

M8-M10 Çift Diş Somunun Akış Süresinin İyileştirilmesi
Orhan İdareci, Turan Sürücü, Fevzi Gedüslü, Halil Özgürt, Yasin Boyun, Atıl Sungur
Perçin Somun Ara Stok Seviyesinin Düşürülmesi
Turan Sürücü, Orhan İdareci, Fevzi Gedüslü, Haşim Şengül, Ümit Yanan, Savaş Taş, Aykut İyikanat
S137 Kalıp Arka Uzatma Dayama Takozların Kırılması
Aytaç Güngör, İsmail Kartal, Bora Poyraz, Merdan Kamir, Çağlar Acıoğlu, İsmail Aydın

Ekip Kaizen kategorisinde;

JNF Makinalarında Makas Ayar Süresinin Kısaltılması
Volkan Akyol, Aytaç Güngör, İbrahim Açabay, Bülent Şenel, Mustafa Kaynak, Ahmet Türker

M8 Yüksek Ağaç Somun Kalıbının Hareketli Kalıba Çevrilmesi
Erol Topçu, Burhan Lafçı, İbrahim Demir, Rıza Çağdaş Çakır, Ozan Arslan, Uğur Narin

Arıtmada pH Dengelemek İçin Kostik Yerine Kireç Kullanılması
Şahin Aşcı, Cemal Karakoç, Fırat Karateke, Muhittin Akkuş, Hasan Dizlek, Okan Taşbaş

M8 Flanşlı Kaynak Somunu Ara Stok Seviyesinin Fazla Olması
Aytaç Bek, Turan Sürücü, Atıl Sungur, Ramazan Dalkılınç, Ümit Kayalı, Zeynel Çelebi

Odaklanmış Kaizen kategorisinde;

A SINIFI KAİZEN ÖDÜLLERİ
İLK YARI

2019 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen, 208 iyileştirme faaliyeti 
arasından seçilen A sınıfı kaizen çalışmalarının sunumu Norm 
Somun İzmir yerleşkesinde gerçekleştirildi.
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Üç ayda bir İzmir Somun yerleşke-
sinde gerçekleştirilen 5S denetle-
meleri sonucu, Haziran Ayı şampi-
yonu beşinci kez 87 puanla Soğuk 
Şekillendirme 6.Hol takımı olmuş-
tur ve üstelik fabrika ortalamasının 
tam 26 puan üzerinde alarak! : )

Tüm takım üyelerini bu başarıların-
dan dolayı tebrik ediyoruz.

Ftr Makinelerinde Somunun Kılavuza Ters Gelmesinin Ve Yabancı Malzeme Gelmesinin Engellenmesi
Cüneyt Kulluk, Hasan Dizlek

Kalıp Soğutma Ve Yağlama Borularının İyileştirilmesi
Bilal Kul, Ekrem Babat

JNF 28 Transfer Bloğu Açısının Yükseltilmesi
Cüneyt Kulluk, Hasan Dizlek (Öneri Veren: Sabri Caner Karakoç)

CF Holündeki Kılavuzların Boşa Basması Engellenmesi
Aykut İyikanat, Halil Özgürt 

JNF Makinelerinde Parmak Ayar Süresinin Düşürülmesi
Ali Yalçın, Turan Sürücü

Stripper Core Base (Düşürücü-Delme) Sistem Değişikliği
Aytaç Güngör, Serdar Yel

FTR 19 3’lü Kafa Bindirme Durumunda Makinenin Durması
Fevzi Gedüslü, Orhan İdareci

Hava Kaçaklarını Önlemek Adına Takviyeli Kelepçe Kulanılması
Hasan Dizlek, Celal Katırcı

“Meydan Okuma” ve “Sürekli İyileştirme” kültürüne yaptıkları katkılardan ötürü, ekiplerde yer alan tüm 
arkadaşlara teşekkür ederiz.

Önce-Sonra kategorisinde;

5S ŞAMPİYONU
İLK YARI
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BİZİ TANIYALIM NRM MÜHENDİSLİK
MAKİNA A.Ş.

NRM Mühendislik Makina, 5000 m2 
kapalı alanda 3 adet dik işlem, 3 adet 
universal freze, 3 adet üniversal torna, 
1 adet borwek, 2 adet satır taşlama, 
1 adet sodik tel erozyon ve 12 inch 
cnc torna tezgah parkuruna sahiptir. 
Bünyesinde 10 kişilik mühendis kad-
rosuyla müşterilerine hizmet vermek-
tedir. NRM makine, imalat sektöründe 
faaliyet gösteren tüm firmalar için ro-
botik otomasyon sistemleri üreten bir 
teknoloji şirketidir.

Müşterilerinin aklındaki projeyi; bilgi, 
deneyim, çözümlerde yaratıcılık ve so-
rumluluk ışığında gerçeğe dönüştür-
me anlayışında çalışmaktadır. Verilen 
hizmetlerde, müşteri memnuniyetinin 
en üst düzeyde olması hedeflenmiştir. 
Kontrol sistemlerinde ihtiyaç duyulan 
robot uygulamaları, yapay görme test 
ve ölçü ekipmanları, birebir ürün kont-
rol sistemleri, hidrolik pnömatik kont-
rol üniteleri, montaj aparat ve makine 
uygulamaları başlıca faaliyet alanları-
mızdır. İtinayla ve özverili çalışmaları-
mız sayesinde uzmanlaştığımız alanlar 
ise; cıvata, somun kalite kontrol sis-
temleri, yüksek basınç alüminyum dö-
küm yağlama robotları, delta robotlar 
ve montaj hatlarıdır. Prograssive Saç 
Kalıp İmalat Bölümümüz bulunmakta-
dır.

Kalitemizin yapı taşlarından olan Ar-
Ge çalışmalarımız sayesinde Norm 
kalitesini yansıtan NRM Makine, pro-
fesyonellik, kalite, güvenirlik ve hızlı 
mühendislik hizmetlerinden taviz ver-
memektedir. NRM Makine, sahip ol-
duğu mühendislik, bilgi birikimi, satış 
öncesi kullanıcının ihtiyacına en uygun 
tasarım çözümlerini sunarak, her pro-
jenin kısa sürede ve yüksek verimle 
tamamlanmasını sağlamaktadır. 

Önceliklerimizden biri olan kalite sa-
yesinde tam ve yarı mamül tasarımla-
rımız, günümüz teknolojisinin esnek, 
fonksiyonel ve tekrarlanabilir özellik-
lerine yüksek hassasiyetli çözümler 
sunmaktadır. Üretim aşamalarımızı 
dikkatli ve en verimli şekilde yürütürüz. 
Proje fizibilite sayesinde ‘’Vereceğimiz 

hizmet müşterimize ne kazandıracak, 
gerçekten böyle bir yatırıma ihtiyaç 
var mı?“ sorularına yanıt bulmaya 
çalışır, her parçanın kaliteli ve esnek 
kullanıma yönelik seçilmesi için yo-
ğun bir şekilde efor sarf ederiz. Soli-
dworks yazılımı kullanılarak tasarımlar 
tasarlanıp en verimli şekilde kullanılır, 
imalat aşamamızda her parça kalite 
kontrolünden geçerek montaja geç-
mesi onaylanır. Bu sayede ileride her 
hangi bir hasarın önüne geçmesi ön-
lenir. Devreye Alma ve Test aşamala-
rımızda müşterimizle beraber test edi-
lir ve proses firma içinde tamamlanır. 
Son kabulü yapılmayan hiçbir makine 
sevk edilmez. Üretilen her makine ve 
otomasyon sistemine ait tüm projeler, 
karşılıklı anlaşmalar dahilinde müşteri-
ye teslim edilir.
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İSG nin verimliliğinde içinde yer al-
dığı 3 temel  amacı vardır;

1- Çalışanların korunması; Çalışma 
ortamından kaynaklanan risklerden 
çalışanları korumayı hedefler. 

2- Üretim güvenliğinin sağlanması; 
İSG çalışmları ile ortadan kaldırılması 
hedeflenen iş kazası ve meslek hasta-
lıkları ile iş gücü ve iş günü kayıplarının 
azalaması,sağlıklı ve güvenli bir or-
tamda  yüksek motivasyonla çalışma, 
verimliliği doğrudan arttırmaktadır.

3- İşletme güvenliğinin sağlanması; 
Güvensiz çalışma ortamlarından kay-
naklanacak, işletmeyi tehkikeye soka-
bilecek durumların ortadan kaldırılma-
sını hedefler.

Yukarıda belirtilen amaçlar dıoğrul-
tusunda işveren ve çalışanların aktif 
olarak İSG çalışmalarının bir parçası 
olması sonucunda verimli bir çalışma 
hayatı sağlanmış olacaktır.

Günümüzde verimlilik kalkınmanın iti-
ci gücü olarak görülmektedir.En genel 
anlatımıyla, kaynakları en iyi şekilde 
değerlendirip üretme anlamı taşımak-
tadır.İşyerimiz çalışma şekli itibari ile 
endüstriyel üretim gerçekleştiren bir 
saha olması ve verimliliğinin direkt 
olarak çalışanlarca yönetilmesi  İSG 
‘yi bizim için olmazsa olmaz bir unsur 
haline getirmektedir.

Çalışma ortamlarının insani yaşam 
koşullarında ve iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirleri ile göz önüne alınarak değer-
lendirilmesi gerekmektedir. İSG ön-
lemlerinin yasal çerçeveler göz önüne 
alınarak işletmeler bazında hayata ge-
çirilmesi ve güvenlik kültürünün ulu-
sal düzeyde hayata geçirilmesi büyük 
önem taşımaktadır.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile elde 
edilen katma değerin muhafaza edile-
bilmesi yetişmiş iş gücüne yönelik her 
türlü sağlık ve güvenlik önlemlerinin 
alınması ile mümkündür.

İSG uygulamalarının işletmelerde ve-
rimlilik üzerinden rekabet gücüne 
de etkisi olduğu görülmektedir.Sağ-
lıklı ve güvenli ortamlarda çalışanlar 
aynı yeteneklere sahip ancak sağlık 
ve güvenlik problemleri ile uğraşmak 
zorunda olan çalışanlara oranla daha 
verimli çalışmakta dolayısıyla işyerinin 
rekabet gücüne önemli katkılar sağla-
maktadırlar.

İnsanlığın tarihsel gelişimine bakıl-
dığında  ilk çağdan bugüne kadar 
değişmeyen temel unsurun ya-
şam hakkı için verilen  mücade-
le olduğu görülmektedir.Özellikle 
sanayileşme ile işyerlerinde bazı 
olumsuzlukların başlaması sağlık 
ve güvenlik ile ilgili sorunların orta-
ya çıkması bu mücadelenin yoğun 
ancak  tek taraflı yaşanmasına ne-
den olmuştur.

Bu sorunlar başta işverenlerce 
fazla önemsenmemiştir. Ancak 
zamanla iş verimliliğinin düşme-
si,işgücü ve insan kayıplarına yol 
açması, işletmeye olan zararları-
nın farkına varılması sonucu önem 
kazanmış ve üzerinde düşünülme-
si ve önlem alınması gereken bir 
konu haline gelmiştir.

İSG maddi ve manevi kayıplar se-
bebiyle işverenleri,doğrudan veya 
dolaylı tehlike ve risklere maruz 
kaldıkları için çalışanları yakından 
ilgilendiren bir husustur.

İŞ GÜVENLİĞİ’NİN
VERİMLİLİK İLE İLİŞKİSİ

Ahmet ÖZER
Norm Somun İSG Uzmanı

İş sağlığı ve güvenliğinin işletme 
verimliliğine bir diğer etkisi ise ku-
rum içi motivasyonu arttırmasıdır.
Sağlıklı bir bedene,ruha ve iş gü-
vencesine sahip olduğunu düşünen 
çalışanların işyerinde olumlu davra-
nışlar,yüksek motivasyon,işyerine 
bağlılık ve iş tatmini içinde oldukları 
gözlenmektedir. Bu nedenle İSG 
çalışmaları çalışan potansiyelinden 
daha fazla ve doğru bir şekilde fay-
dalanmayı sağlamaktadır.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

Konu işletmeler açısından ele alınır-
sa da; güvenli bir ortamda sağlıklı 
çalışanlar ile sürecini yöneten iş-
yerlerinde;

- Güvenlik kültürü daha kolay oluşur.
- İş kazaları ve meslek hastalıklarının    
   azalması sonucu maliyet düşer.
- Verimlilik artar.
- Çalışma kalitesi yükselir.
- İşletmeler müşterilerine daha iyi       
   hizmet sunar.

Bu tür işyerlerinde çalışanlar me-
sailerini ve yeteneklerini sağlık ve 
güvenlik kaygıları taşımadan tama-
men hizmet üretimine ve verimlilik 
artışına odaklayabilirler.

Tüm bu nedenlerden dolayı  
İSG’nin sadece yasal zorunluluklar 
çerçevesinde işyerlerinde yürütü-
len uygulamalar olmadığı kazanı-
lan katma değeri muhafaza eden, 
maddi kayıpları azaltan ve kalitede 
sürdürülebilirliği sağlayan bir unsur 
olduğu unutulmadan kültür haline 
getirilmesi işletmelerce belirlenen 
hedefler kapsamına alınmalıdır.
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Norm Cıvata hakkında kısa bir bilgi 
verebilir misiniz?

Norm’un 1973 yılında İzmir Borno-
va’da küçük bir atölyede başlayan 
yolculuğu, bugün İzmir ve Manisa/Sa-
lihli’de 9 ayrı üretim tesisi ve 5 farklı 
pazarlama şirketi ile faaliyetlerini sür-
düren, alanında dünya markası bir hol-
ding olarak devam ediyor. İki binin üze-
rinde çalışanı ve bünyesindeki sektör 
lideri şirketleri ile Türkiye’de üretim ve 
satışta bağlantı elemanları piyasasının 
lideri durumundadır. Norm Holding’in 
lokomotif şirketi Norm Cıvata, “Türki-
ye’de en hızlı üretim artışı ve büyüme-
yi sağlayan” ilk on firma arasında yer 
alırken, ithalat ve ihracatta sektörünün 
lideri olup cıvata, somun, imbus, mat-
kap uçlu vida, sunta vidası, gijon, düz 
ve yaylı rondela, dübel ve inox bağlan-
tı elemanları gibi farklı ürün gruplarının 
satışını gerçekleştirerek pek çok sek-
töre hizmet veriyor.

2019 yılı ilk 3 aylık dönemde, iç piya-
sada yaşanan durgunluğu ihracatımızı 
arttırarak telafi ettik. Geçen yılki ba-
şarılı hacmimizi durgun iç piyasa ve 
ekonomik değişkenlere rağmen bu yıl 
da arttırmaya devam ediyoruz. Yurt içi 
satışlarda durgunluk olsa da yurtdışı 
ihracat artışları sayesinde olumlu bir 
ivmeye sahip olabiliyoruz. 

Ekonomik koşullar bizi tabi ki etkiliyor; 
piyasada kredi faiz oranlarının artması, 
bayi veya bayi müşterilerinin finansal 
sıkıntıya düşmesine sebebiyet veriyor. 
Bunun şirketimize yansıması ise ala-
cak riskinin artması şeklinde ortaya 
çıkıyor. Nitekim geçmiş yıllara oranla 
karşılıksız çek sayılarındaki artışlar, 
tahsilat sürelerindeki uzamalar ve ge-
ciken alacaklardaki artışlar bize bunu 
göstermektedir. Kur seviyelerindeki 
değişim de müşteriler açısından be-
lirsizlik yarattığı için şirket maliyetleri-
ni etkilemektedir. Kur seviyelerindeki 
artış ihracatı olumlu etkilerken, yurtiçi 
piyasasını zorlayan bir etki yaratmak-
tadır. Bu durum, bizim gibi büyük şir-
ketlerin yönünü ihracata çevirmesini 
sağlarken, ihracatın artması da kur ris-
kini bertaraf etmek açısından olumlu 
etki yaratıyor.

Son dönemde, Türk Lirası’nın değer 
kaybının yanında dalgalı bir kur seyri 
ve yükselen enflasyon başta otomotiv 
sektörü olmak üzere diğer tüm sektör-
leri derinden etkilemiş durumda.

FORTUNE 500
RÖPORTAJI

BAYRAM AKYÜZ

Fortune 500 2019 Araştırması’nda 
278’inci sıradan 217’nci sıraya 
yükselen Norm Holding’in lokomotif 
şirketi Norm Cıvata, “Türkiye’de 
en hızlı üretim artışı ve büyümeyi 
sağlayan” ilk on firma arasında 
yer alıyor. Alacak sigortası başta 
olmak üzere doğrudan boraçlanma 
sistemi (DBS), teminat mektubu 
ve kredi kartlı satışlarını artıran 
şirket, global çapta büyüme ve 
tüm kıtalarda faaliyet gösterme 
hedeflerine odaklandı.

Fortune 500 2018 Araştırması’nda 
Euler Hermes’in Yılın Alacak Yöneti-
mi Ödülü’nü alan Norm Cıvata, 2018 
yılında 1 milyar 201 mülyon tl ciro 
gerçekleştirdi. Kurumsal Risk Yöne-
timi süreçlerinin oluşturulması, gün-
cel tutulması ve değişen risk algısı ve 
yapısına göre etki çalışmalarının gün-
cellenmesi gibi konulara ağırlık verdik-
lerini söyleyen Norm Holding CFO’su 
Bayram Akyüz Fortune’un sorularını 
cevaplandırdı.

Şirket olarak bu yılı nasıl geçiriyor-
sunuz? Ekonomideki gelişmeler sizi 
nasıl etkiliyor?

Türkiye’de bağlantı elemanları sektö-
rünün lider firması olarak 2019 yılını 
değişim ve dönüşüm yılı olarak tanım-
layabiliriz. Şirket içindeki değişiklikler-
den başlarsak; kurumsallaşma yolun-
da büyük adımların atıldığı bu sene 
içerisinde, iş süreçlerimizde daha da 
olumlu etkiler yaratacak ‘Dijital Dö-
nüşüm Projeleri’ni uygulamaya aldık. 
Operasyonel anlamda yoğun bir geçiş 
sürecinden geçiyor olsak da teknolojik 
ve dijital yeniliklerin büyümemize ve 
gelişmemize büyük katkılar sağlaya-
cağına inanıyoruz. 

Sektöründe ve bağlantı elemanları ih-
racatında lider olan Norm Cıvata, Tür-
kiye’nin en büyük 500 şirketi arasın-
da yükseliş grafiğine devam ederken 
bağlantı elemanlarında iç pazarın lo-
komotif sektörü olan otomotivin Türki-
ye’nin en önemli sektörlerinin başında 
gelmesi, iç pazarın da hareketli olma-
sının temel motivasyonunu sağlıyor. 

Norm Holding, sektörün 
liderlerinden biri olarak, otomotiv 
başta olmak üzere birçok sektöre 
de hizmet veriyor. Her geçen gün 

artan yatırımlarla beraber ciro 
hacmi ve üretim kapasitesi de artış 

göstermeye devam ediyor.
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Yıl sonunu ciro, ihracat, yatırım an-
lamında nasıl tamamlamayı öngörü-
yorsunuz?

Bu yıl sadece yurtiçinde değil yurt-
dışında da yatırımlara ağırlık vermiş 
durumdayız. Yurtiçinde açılan yeni 
fabrikalarımızla üretim kapasitemizi 
arttırırken ve yatırımlarımıza yön ve-
rirken bir taraftan karlılığı arttırmaya 
yönelik çalışmalarımız da sürüyor. 
Bundan sonrası adına ulusal ve global 
arenada yatırımlarımızı arttırmaya de-
vam ederek, pazar payımızı yukarılara 
çıkarmak için çalışmalarımız devam 
edecek.

Türkiye gibi bu kadar volatil bir or-
tamda risklerden korunmak için 
hangi enstrümanları kullanıyorsu-
nuz? Ve en etkilisi hangisi?

Norm Holding bünyesinde tüm satış 
firmalarında piyasa risklerini yönetebil-
mek için alacak sigortası başta olmak 
üzere doğrudan borçlanma sistemi 
(DBS), teminat mektubu ve kredi kartlı 
satışlarımızı arttırdık. Bununla birlikte 
kredi kartında sanal posu uygulaması 
ile de hem pratik hem güvenilir tahsilat 
sistemine geçilmiştir.

Şirketiniz için risk yönetiminin oluş-
turulması, olgunlaştırılması ve bu-
günkü haline gelmesi ne kadar sü-
renizi aldı? Bu süreçte şirket içinde, 
piyasada, müşteriler vs. ile karşılaş-
tığınız zorluklar ve tepkiler neydi? 
Uygulama aşamasında aşmanız ge-
reken kritik engellerle karşılaştınız 
mı?

Esasen zaman zaman sorunlarla kar-
şılaştık ve karşılaşmaya da devam 
ediyoruz. Sürecin bugünkü seviyesine 
gelmesi, geçmiş yıllardan bugüne ka-
dar şirketin iyi yönetimi ve sürecin bir 
olgunlaşma içerisinde yürütülmesi ile 
sağlanmıştır. 

Son üç yılda ise hızlı kurumsallaşma 
çalışmaları ile daha da etkili yönetim 
sağlanmıştır. Öte yandan, bu noktada 
çalışanlarımızla beraber üst yönetimin 
katkılarından ve desteklerinden bah-
setmek de gerekli. 

Onursal Başkanımız Sn. Nedim Uysal 
önderliğinde bugünlere sağlam adım-
larla gelirken  Yönetim Kurulu Başka-
nımız Sn. Fatih Uysal, Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcımız ve CEO’muz 
desteğiyle ele alınan ‘Risk Yönetimi’ 
süreci diğer tüm süreçlerde olduğu 
gibi en baştan sahiplenilerek tüm ça-
lışanlara aktarılan bir süreç oldu. On-
ların destekleri ve çalışanların da efo-
ruyla başarıyı yakalamak çok değerli. 

Önümüzdeki iki-üç yıl için şirket 
olarak hedeflerinizi belirlediniz mi? 
Kendinizi sektörünüzde nerede gö-
rüyorsunuz?

Bağlantı elamanları sektöründe yurt 
içinde lider bir firma profili çizerken, 
global arenada mevcut satış ağımızın 
yanı sıra Polonya, Romanya, Çin ve 
Amerika’da daha da büyüme hedef-
lerimiz var. Bu yıl içerisinde Polon-
ya’da; geçen yıl Amerika’da satış şir-
ketlerimiz kurulmuş olup aynı şekilde 
önümüzdeki dönemde de organik ve 
inorganik büyüme hedeflerimiz mev-
cut. Global çapta büyümeye devam 
etmeyi hedefliyoruz aynı zamanda 
tüm kıtalarda faaliyet göstermek de 
hedeflerimiz arasında.

İç pazarda meydana gelen daralmanın 
ihracat ile kapatıldığı bir dönemi ge-
ride bırakırken ihracatın daha çok ön 
plana çıktığı bir süreci yaşıyoruz. 

Yeni yatırımlar anlamında da heyecan 
verici bir yıl geçiriyoruz. 2018 sonu 
itibariyle, Michigan’da bir lojistik üs 
kurarak Amerika pazarına giriş yap-
tık. ‘Norm Fasteners Co’ adıyla hiz-
mete başlayan şirketimiz sayesinde,  
Amerika’daki müşterilere daha kolay 
ulaşmayı ve daha etkili operasyonlar 
yürütmeyi hedefliyoruz. Amerika’da 
şimdiden dünyanın önde gelen elekt-
rikli araç ve tarım makinaları üreticile-
rine hizmet vermeye başlamış durum-
dayız.

2019 2. çeyrek itibariyle de Polon-
ya’daki Satış Pazarlama firmamız ‘ST 
Trading’ faaliyete başladı. Alman-
ya, Fransa, Polonya ve Amerika’daki 
merkezlerimiz ile birlikte globalleşme 
yolunda hızla ilerliyoruz. Yalnızca yurt-
dışında değil yurtiçinde de yatırım-
lara devam ediyoruz. Son dönemde 
Salihli’de faaliyete geçen yeni fabri-
kalarımızla üretim kapasitemizi art-
tırmayı başardık. Tüm yatırımlarımızı 
yaparken enerji verimliliğini, kaliteyi ve 
karlılığı arttırmaya azami özen göste-
riyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde hem 
yurtiçi hem de yurtdışında yatırımları-
mızı arttırmaya devam ederek pazar 
payımızı daha da yukarılara taşımayı 
hedefliyoruz.

2018 yılını finansal anlamda nasıl 
kapattınız?

2018 yılında birçok başarıya imza 
atan Türkiye’de sektörünün birinci-
si Norm Holding, elde ettiği ulusal ve 
uluslararası sıralamalar, katıldığı fuar-
lar ve kendisine layık görülen kalite ve 
üretim ödülleri ile ihracat odaklı bü-
yümesini sürdürüyor. Son olarak EB-
SO’nun açıkladığı “Ege’nin en büyük 
100 Firması” arasında 2017 yılında 
795 milyon TL olan cirosunu 2018 yı-
lında 1 milyar 201 milyon TL’ye yük-
selten Norm Cıvata listede 13. sırada 
bulunurken, yine geçtiğimiz günlerde 
açıklanan ‘Fortune 500’ Türkiye’nin 
en büyük şirketleri sıralamasında da 
278’inci sıradan 217. sıraya yüksel-
miştir.

“Yılın Alacak Yönetimi Ödülü”
ile ilgili yapılan haberler, 

tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, 
finansal kurumlar nezdindeki 

güçlü mali yapımızı 
taçlandırmıştır. 
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Geçtiğimiz yıl Fortune 500 Türki-
ye’nin düzenlediği Gala Gecesi’nde 
Euler Hermes’in Yılın Alacak Yöne-
timi Ödülü’nü aldınız. Bu ödülün şir-
ketiniz çalışanları ve müşterileriniz-
de yarattığı etki nedir? 

Fortune 500’de Türkiye’nin en büyük 
dört firması yanında şirketimizin “Ala-
cak Yönetimi Ödülü’ne” layık görülme-
si bizler için oldukça gurur verici oldu. 
Bu ödül, çalışanlarımız tarafından se-
vinçle karşılanarak iş motivasyonunu 
arttırıcı etki yaratırken, gerek müşteri-
lerimiz gerek ise tedarikçilerimiz tara-
fından takdire şayan bulunmuştur.
 
‘Yılın Alacak Yönetimi Ödülü’ ile il-
gili yapılan haberler, tedarikçilerimiz, 
müşterilerimiz, finansal kurumlar nez-
dindeki güçlü mali yapımızı taçlandır-
mıştır. 

Ödül sektörünüzde ve müşterile-
rinizde alacak sigortasına yönelik 
farkındalığı artırmış mıdır sizce?

Kesinlikle.

Hali hazırda risk yönetimi stratejiniz 
dahilinde ticari alacaklarınızı ve pi-
yasa/müşteri riskini yönetmek için 
kullanmakta olduğunuz farklı risk 
yönetimi ürünleri ve uygulamalar 
arasındaki tercihleriniz ve sebeple-
rini önceliklendirir misiniz? 

Bankaların firmalara limit kullanımında 
zorlandığı piyasa koşullarında, sadece 
mali yapısı güçlü olan firmalara açık 
satış limitleri tanımlanırken yıllardır 
çalışmış olduğumuz firmalar ve yeni 
çalıştığımız firmalar için, finansal ana-
liz çalışması yapılarak satış limitlerimiz 
ve teminat koşullarımız yeniden gün-
cellendi. Bu aşamada, kredi kartı, DBS 
teminat mektubu, ipotek gibi teminat-
lar güçlendirilerek risk yönetmeye de-
vam ediyoruz. Öte yandan bizi alçak 
riskini yönetmede rahatlatan bir başka 
önemli husus da alacak sigortası uy-
gulamasına geçiş yapmamız oldu.

‘Risk yönetimi’ konusunda, mali iş-
lerden finansmana, üretimden satışa, 
lojistikten satın almaya kadar tüm de-
partmanlardaki takım arkadaşlarımızın 
ekip ruhuyla ve aynı bilinçle hareket 
etmesi ve bunun yanında iyi bir üst 
yönetim koordinasyonu sayesinde sü-
reçlerimizi başarıyla yürütüyoruz. 

Daha önce bahsetmiş olduğumuz di-
jital dönüşüm projeleriyle de entegre 
edilerek yönetimi sağlanan ‘risk yö-
netimi’ ortak akıl, ortak ruh ve ortak 
bilinçle altından kalkılması gereken 
ciddi bir süreç. 

Risk yönetimi sisteminizi güncel 
tutmak konusunda nasıl bir monito-
ring ve gelişim politikanız var?

Şirket içinde ‘Kurumsal Risk Yöne-
tim sürecinin oluşturulması kadar,  bu 
süreçlerin sürekli güncel tutulması ve 
değişen risk algısı ve yapısına göre 
etki çalışmalarının güncellenmesi 
önem arz etmektedir. Risk yönetim 
sürecinde özellikle bu konuda uzman 
danışman firmalardan destek alınması 
ve risk algısının günün ve geleceğin 
durumuna göre yenilenmesi ile müm-
kündür.    
              

Euler Hermes tarafından verilen 

Yılın Alacak Yönetimi Ödülü’nü 
ilk alan firma olarak rakiplerinize, 
müşterilerinize tavsiyeniz ne olur?

Sağlam temellerle büyüyebilmek için 
satışların alacak sigortasıyla yapılma-
sı, firmalar için hayati önem taşımak-
tadır; finans yönetimi olarak şirketin 
nakit akışının sağlığı geleceğe güvenle 
bakabilmek adına önemlidir. Etkin bir 
nakit akış yapabilmek dışında gece 
rahat uyuyabilmek için alacak sigorta-
sı yaptırmak etkili risk yönetim metod-
larından birisidir.
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STD’DE

STD’DE

NORM HOLDİNG

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 kutlama-
larda, çalışanlarımız bir araya gelerek pastalarını 
kesip keyifli vakit geçirdi.

Tüm çalışanlarımıza dergimiz vasıtasıyla tekrar 
“Mutlu ve Sağlıklı Yaşlar” dileriz.

Standart Cıvata Geleneksel Aşure 
Günü, Eylül ayı içerisinde kutlandı. 

Norm Holding Kurban Bayramı’nın 
ilk gününde İdari İşler ekibimizin 
emekleriyle kurban kesimleri ger-
çekleştirilerek ilgili yerlere dağıtımlar 
yapıldı.

TOPLU DOĞUM GÜNLERİ

AŞURE GÜNÜ

KURBAN
DAĞITIMI



EKİM 2019

BASINDA
BİZ



STD ile Saint-Gobain
iş birliği başladı.

KESİCİ TAŞLAR

TAŞLAMA TAŞLARI

FLAP DİSKLER

INOX KESİCİ




