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EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN / Mine Taneri

Dergimizin Aralık sayısında sizlerle yeniden 
buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu ayki sayımızda kurum içi aktivitelerimizin yanı 
sıra yine çok özel röportajlar ve yazıları sizlerle 
paylaşmaya çalıştık.

Bu sayının en önemli konularından biri kuşkusuz ‘Harmoni-Dönüşüm’ projesi kapsamında NORM 
HOLDİNG olarak gerçekleştirdiğimiz ilk etap lansman organizasyonumuzdu. Misyon, vizyon ve 
değerlerimizin öncelikli olarak üst yönetim grubuyla paylaşıldığı organizasyonda , ‘Kurumsallaşma’ 
ve ‘Harmoni-Dönüşüm’ kapsamında önümüzdeki dönem başlatılacak çeşitli konulardaki projelere ve 
organizasyon yapılarına değinildi. Norm Holding CEO’su Kamil Başaran ve Norm Holding üst yönetim 
grubununun konuşmalarıyla başlayan lansman organizasyonu, ilgili konulara göre yapılandırılan çeşitli 
aktivitelerle sonlandı.

Kurumsallaşma çalışmaları ve değişim programı ışığında bundan sonrası adına Norm Holding yapısında 
herkesi daha hareketli, daha aktif ve aynı zamanda daha keyifli günler bekliyor.

Buradan ‘Dönüşüm’ projesi kapsamında grubumuz için yaşanan yeniliklerin ve alınan kararların hayırlı 
olmasını diliyoruz.  

Biz de bu sayımızda dergimizin içerisinde detaylı olarak ilgili konu başlıklarını inceleyebileceğiniz yazılara 
yer vermeye çalıştık.

Bunun dışında dergimize bu ay taşıdığımız ‘Kitap Kurdu’ köşemizle her zaman sizden gelen önerileri de 
değerlendirerek yer verebileceğimiz bir sayfa oluşturalım istedik.

Yeni yıla az bir vakit kala, yılın son aylarına girmiş bulunduğumuz şu zamanda aktif dopdolu bir yılı 
geride bıakırken yeni heyecanlar ,  yeni umutlar kısaca tüm yeniliklerin dönüşüme başladığımız mevcut 
dönemde bize motivasyon olmasını diliyoruz.

Dönüşümün; özveri, azim, birliktelik ve istek duymakla ilgili olduğunu düşünürken, bu hissiyatla 
yapılanların  da ‘başarı’yı doğal olarak beraberinde getireceğine inanarak yazımı sonlandırmak istiyorum.

Keyifli okumalar dilerim...



02 Aralık  2017 /Sayı: 16

MANİFESTO

35 yıldır, çözümün bir parçasıyız.

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

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

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

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

MANİFESTO



03

KURUM İÇİ HABERLER

Aralık  2017  /  Sayı: 16

EĞİTİMLERİMİZ

05-06 Ekim 2017 tarihinde yöneticile-
rimizin katıldığı TS ISO 31000 Eğitimi 
düzenlendi. Eğitim, süreç risklerine 
ilişkin kuruluşumuzun yönlendirilmesi 
ve kontrolü üzerineydi. 

14 Ekim 2017 tarihinde, depo persone-
limiz için “Motivasyon eğitimi” düzen-
lendi. Katip Çelebi Üniversitesi Assist. 
Yrd. Doç. Dr. Elif Deniz’in vermiş oldu-
ğu eğitim, personelimizin motivatör-
lerini belirlemeye ve motivasyonlarını 
yükseltmeye yönelik bir kişisel gelişim 
eğitimiydi.

09 Kasım 2017 tarihinde “Kalite” per-
sonelimiz TOFAŞ Akademi’de TEDA-
RİKÇİ DENETİMLERİ (PA/PDR/PSA) 
eğitimlerine katılıp programı başarı ile 
tamamlamışlardır.

DEPO PERSONELİMİZE
MOTİVASYON EĞİTİMİ

TEDARİKÇİ 
DENETİMLERİ 
EĞİTİMİ

TS ISO 31000 
EĞİTİMİ
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ORGANİZASYONLAR
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İNTERMOB’da 
Standart Cıvata’ya 
Büyük İlgi...!

‘14 Ekim tarihinde Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde başlayan ‘Intermob Mobilya Yan 
Sanayii, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap 
Teknolojisi Fuarı’ yurtiçi ve yurtdışından gelen 
ziyaretçilerin ilgi odağıydı.

Standart Cıvata olarak katılım sağladığımız 
fuara ilk günden itibaren ilgi büyüktü. Standart 
Cıvata Genel Müdür Yardımcısı Fuat Yavuz’un da 
katılım sağladığı Intermob Mobilya Fuarı’nda, 
Sektörel Satış ve Pazarlama Grup Müdürü 
Ömer Altan ve Mobilya Bölümü Müdürü Fikri 
Kaya önderliğinde tüm satış ve pazarlama 
ekibimiz yerli yabancı müşterilerle bağlantılar 
kurdu.
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Mobilya ürünlerimizden geniş bir yelpazeyle 
katıldığımız fuarda, vida çeşitleri başta olmak 
üzere ray ve kapı kolları da ilgi çeken ürünler 
arasındaydı.

Sektörel olarak etkin ve verimli bir pazarlama alt 
yapısı oluşturan İntermob Mobilya Yan Sanayii, 
Aksesuarları,Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi 
Fuarı, 18 Ekim tarihi’nde sona erdi.
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4 Kasım tarihinde Swiss Otel’de ‘Harmoni- 
Dönüşüm Projesi‘ kapsamında “Norm Holding” 
lansmanı gerçekleşti. Kısa bir süre önce holding 
yapılanmasını başarıyla tamamlayan Türkiye’nin 
bağlantı elemanları piyasası lideri olan Norm 
Grup adına, organizasyon kapsamında  Kurucu 
Onursal Başkan, Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Başkan Yardımcısı ‘Kurumsallaşma’ ve 
‘Dönüşüm’ üzerine konuşmalar yaptı. Norm Grup 
bünyesinde 2 yıldır Yönetim Kurulu Danışman 
üyesi olarak emek veren, Norm Holding CEO’su 
olarak yeni görevine başlayan Kamil Başaran da 
kürsüde sunumunu yaparak önümüzdeki dönem 
dönüşüm ışığında gerçekleşecek planlardan ve  
yol haritasından bahsetti.

Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 
Uysal, lansman açılış konuşmasında yeni 
misyon, vizyon ve değerlerimizden bahsetti.

Norm Holding Kurucu Onursal Başkanı Nedim Uysal, 
açılış konuşmasını gerçekleştirirken Norm Holding 
kuruluş yıllarından hikayeleri çalışanlarla paylaştı.

‘Dün, Bugün, Yarınımız’ Dönüşüm Projesi konulu 
lansman moderatörlüğünü Norm Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nedim Uysal 
gerçekleştirdi.

DÜN, BUGÜN, YARINIMIZ
NORM HOLDİNG

LANSMANI

Swiss Otel’de üst düzey yönetim grubunun 
katılım sağladığı holding lansmanında Norm 
Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal, Yönetim 
Kurulu Başkanı Fatih Uysal ve Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Nedim Uysal ‘Harmoni-

Dönüşüm’ projesi kapsamında ‘Dünümüz, 
Bugünümüz, Yarınımız’ ışığında firmayla ilgili 
anektodlar paylaştı ve firmanın geleceğiyle ilgili 
kurumsallaşmayla ilgili dönüşüm projelerinden 
bahsetti.
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Norm Holding CEO’luk görevine başlayan Kamil 
Başaran ise holdingin yeni organizasyon yapısı 
ve stratejik planlamalarından bahsettikten 
sonra, Norm Holding Endüstri Grubu Başkanı 

Mahmut Öztürk - Fatih Uysal - Nedim Uysal - Nedim Uysal - Kamil  Başaran - Kamil Başaran- Caner Melek

Mahmut Öztürk ve Ticari Grup Başkanı Caner 
Melek’i konuşmalarını yapmak üzere sahneye 
davet etti.
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Çeşitli öğretici aktivitelerle pekiştirilen 
‘Harmoni-Dönüşüm’ proje lansmanı, Dr. Şaban 
Kızıldağ’ın konuşmasıyla sona erdi.

‘HARMONİ- DÖNÜŞÜM’ toplantısında sahne alan ‘Ritim Show Grubu‘, tüm çalışanlara farklı müzik 
aletlerininin kullanıldığı ‘takım ruhu ve uyum‘ temalı ritim çalışması yaptırdı.
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Kişilere özel hazırlanan doğumgünü pastalarıyla kutla-
dığımız doğumgünlerimiz hız kesmeden devam ediyor.

Bireysel 
Doğum
Günleri

Gözde Gediz - Tüketici Bölümü Satış Sorumlusu

Abdulkadir Dinç - Depo Personeli

Mehmet Yıldız - Depo Personeli

Funda Sucular -Santral Elemanı

Samet Türker - Kalite Kontrol Sorumlusu
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Her ay toplu olarak gerçekleştirdiğimiz doğum günü kutlamalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Eylül - 
Ekim aylarında doğan çalışma arkadaşlarımız doğum günlerini 16:00 molasında STD Cafe’de kutladı.

Toplu Doğum Günü Kutlamaları

‘Standart Civata’da Geleneksel Aşure Günü’

Her yıl geleneksel hale gelen ‘Aşure Günümüz’ü Standart 
Cafe’de gerçekleştirilen organizasyonla kutladık.
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Standart Cıvata 2. Bireysel Dart 
Turnuvası finali sona erdi. Kazanan 
yarışmacılarımıza ödülleri, Standart 
Cıvata Kurumsal İletişim Uzmanı 
Mine Taneri tarafından verildi.

Çekişmeli geçen turnuvada 1’inci 
Kalite Müdürümüz Murat Koska 
olurken yarışma 2’ncisi İhracat De-
partman Sorumlusu Fazıl Soylu 
oldu.

Dart Turnuvaları 
2. Etap’ı 

Gerçekleştirdik...
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Tavla Turnuvası’ının Yeni
Kazananı Belli Oldu...

Standart Cıvata, 2’nci Tavla Turnuvası fina-
li yapıldı. Çekişmeli geçen turnuva sonun-
da finale kalan isimler Depo Bölümü’nden 
Bülent Keskin ve Mobilya Bölümü Satış So-
rumlusu Remziye Erdoğan oldu.

Finalin birincisi Remziye Erdoğan ödü-
lünü, İnsan Kaynakları Uzmanı Görkem 
Nalçacı’dan aldı.
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Standart Cıvata Tek Pota Ligi’nde Yarışıyor.

‘Fairplay’ tarafından her yıl düzenlenen 
Tek Pota Ligi’ne Standart Cıvata olarak 
ilk kez katılım gerçekleştirdik. Çekişme-
li geçen ve İzmir’in önde gelen kurumsal 
firmalarıyla biraraya geldiğimiz maçlara 
Kasım ayında start verildi. Aralık ayında 
da devam edecek olan ligde İnci Maxion, 
Tuborg, Folkart, B/S/H başta olmak üzere 
birbirinden iddialı takımlarla mücadele ve-
riyor olacağız.

Takım Oyuncularımız

Emre Çelik (25) - Mehmet Bayraktar (08) - Atalay Türker (23) - Uğur Kaya (91) - İbrahim Günendi (32) -
Tahir Yılmazer (19) - Onur Demirel (13) - Murat Koska (01)
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Her yıl geleneksel hale gelen ‘Langırt 
Turnuvası’ bu yıl da heyecanlı ve çekiş-
meli bir şekilde başladı. 2’li gruplar ha-
linde 2 ayrı grup’la başlayan maçlarda 
kazanan kişiler kendi aralarında müca-
dele etmeye devam ediyor olacak.

Gruplarda ilk dörde giren kişilerin bir 
üst tura çıkacağı turnuvada maçlar, 
Aralık sonuna kadar devam edecek. Fi-
nal maçları ile 3 ve 4’ncü etap maçları-
nın her yıl olduğu gibi yılbaşı kutlaması 
günü yapılması planlanıyor.

14
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Her yıl geleneksel hale gelen ‘Langırt 
Turnuvası’ bu yıl da heyecanlı ve çekiş-
meli bir şekilde başladı. 2’li gruplar ha-
linde 2 ayrı grup’la başlayan maçlarda 
kazanan kişiler kendi aralarında müca-
dele etmeye devam ediyor olacak.

Gruplarda ilk dörde giren kişilerin bir 
üst tura çıkacağı turnuvada maçlar, 
Aralık sonuna kadar devam edecek. Fi-
nal maçları ile 3 ve 4’ncü etap maçları-
nın her yıl olduğu gibi yılbaşı kutlaması 
günü yapılması planlanıyor.

Standart Cıvata’da 
Langırt Turnuvası
Heyecanı
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İstanbul Şubemizden...

Standart Cıvata İstanbul Şubemiz’de de langırt 
turnuvalarımız devam ediyor.

Çalışanlarımızın katılım sağladığı ve çekişme-
li geçen Langırt Turnuvası 1’inci Halis Güner 
oldu. Çalışanımız ödülünü İstanbul Şube Müdü-
rü Alper Sürmeli’den aldı.

Langırt 
Turnuvası

Aşure Günü 

Standart Cıvata olarak bu yıl da ‘Geleneksel Aşure Günü’nü 
kutladık. Tüm çalışanlarımızın ve grup firmalarından çalışan-
ların katılım sağladığı organizasyon, İstanbul Şubemiz’de de 
aynı saatlerde kutlandı.

14
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Her yıl geleneksel hale gelen ‘Langırt 
Turnuvası’ bu yıl da heyecanlı ve çekiş-
meli bir şekilde başladı. 2’li gruplar ha-
linde 2 ayrı grup’la başlayan maçlarda 
kazanan kişiler kendi aralarında müca-
dele etmeye devam ediyor olacak.

Gruplarda ilk dörde giren kişilerin bir 
üst tura çıkacağı turnuvada maçlar, 
Aralık sonuna kadar devam edecek. Fi-
nal maçları ile 3 ve 4’ncü etap maçları-
nın her yıl olduğu gibi yılbaşı kutlaması 
günü yapılması planlanıyor.

Standart Cıvata’da 
Langırt Turnuvası
Heyecanı
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RÖPORTAJ

BİZ’DEN...

1) Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

1968 Nisan ayında İzmir’de doğdum. İlk ve orta 
öğrenimimi bitirdikten sonra lise öğrencisiy-
ken , 1983 yılında Standart Cıvata’da çalışma-
ya başladım. Evliyim ve 25 yaşında bir oğlum 
var. Oğlum Burak, 9 Eylül Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği’nden mezun olup iş hayatına bir 
başlangıç yaptı. Eşim ve ben her anne baba 
gibi çocuğumuzla gurur duyuyoruz. Hayatın 
ona başarı ve bol şans getirmesini diliyoruz.

Bu ayki sayımızın konuğu Standart Cıva-
ta’da çok eski yıllardan beri görev alan 
Sema Akın. 

Sema Akın, başarılı bir iş kadını olma-
sının yanı sıra iyi bir ev hanımı. Ailesiyle 
geçirdiği dakikalar ve ev hayatı onun için 
çok önemli. Kendisinden Standart Cıva-
ta’yı, çalışma hayatıyla ilgili anektodları 
ve ailesiyle ilgili hikayeleri dinledik. Ke-
yifli röportaj için buradan kendisine te-
şekkür ediyoruz.

1983 yılında Standart Cıvata’da işe başladık-
tan sonra Muhasebe ve Bilgisayar konularında 
Onursal Başkanımız Sn. Nedim Uysal ve Yön. 
Kurulu Başkanımız Sn. M.Fatih Uysal’ın des-
tekleriyle çeşitli kurslara katılıp kendimi geliş-
tirdim. Bu şekilde şirkete daha faydalı olmaya 
çalıştım. 34 yıllık çalışma hayatım boyunca da 
sürekli yeni bilgiler öğrenmeye ve kendimi ye-
nilemeye devam etmekteyim. 

2) Firmada uzun yıllardır çalışan ve Stan-
dart ailesinin bir parçası olarak firmayı 
sizden dinleyebilir miyiz? Bugünlere geliş 
hikayesi nasıldır?

Standart Cıvata’nın ilk kuruluş yıllarından hol-
ding oluncaya kadarki bu müthiş büyümede bire-
bir içinde bulunmanın, benim için çok büyük bir 
gurur olduğunu söylemek isterim. 1983 yılında 
Çankaya’da ilk işe başladığımda Standart Cıva-
ta’da çalışan toplam 20 kişilik bir ekiptik. Gerek 
üst yönetimin ve gerekse çalışanların sayesinde 
herkesin kendi işiymiş gibi benimseyerek özveri-
li çalışmasının bugünlere gelmemizde çok büyük 
payı olduğu düşüncesindeyim. 
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RÖPORTAJ

Bundan sonra da aynı anlayışla şirketimizin 
daha ileriye gideceği ve dünya şirketleri ara-
sında yer alacak olduğuna yürekten inanıyo-
rum. Bizlerin yerini alacak olan yeni genç ku-
şağa naçizane önerim; kendilerini buraya ait 
hissederek, şirketi daha ileriye taşıyabilmek 
için olaylara yüzeysel değil, birebir çözümün 
parçası olarak yaklaşmalarıdır.

3) Standart Cıvata sektördeki yeri, gelişi-
mi nasıl ve geçmişi de göz önünde bulun-
durularak gelecekteki yeri sizce neresi?

Şu anda sektöründe Türkiye’de lider konumda 
olan şirketimizin ileriye dönük çalışmaların-
da yenilikçi bir çizgide ilerlemesini ve gelişen 
teknolojiyi takip ederek yol almasını hepimiz 
gözlemlemekteyiz. Standart Cıvata’da çalıştı-
ğım bu uzun yıllar içinde tanık olduğum birçok 
ekonomik krizi en az zararla atlatan nadir fir-
malardan biri olmamızın sebeplerinin birinin, 
çalışanların özverisi  ve yöneticilerimizin ileriyi 

görerek aldığı isabetli kararlar olduğu düşün-
cesindeyim. Hepimizin kendimizi bu kocaman 
ailenin birer bireyi olarak görmemiz, bizi çok 
kısa zamanda dünya liderleri arasına taşıya-
caktır. Bundan sonra ailemize yeni katılan ve 
katılacak olan ufku geniş ve çalışkan arkadaş-
larımıza da şirketimizin dünya liderliği yol-
culuğundaki her adımlarında başarılar ve bol 
şans diliyorum.

4) İş yaşantınız dışında boş zamanlarınızda 
yapmaktan hoşlandığınız şeyler nelerdir? 

Ailemle ve aile dostlarımızla birlikte zaman 
geçirmekten çok hoşlanıyorum. Zaman bul-
dukça yürüyüş yapmak, sinema ve konserlere 
gitmekten de büyük keyif alıyorum. Hem çalı-
şıp hem evin hanımı olmak ne kadar zor olsa 
da insanı enerjik tuttuğuna inanıyorum ve ile-
ride iş hayatımı sonlandırdığımda da kendime 
müzik veya el becerileri konusunda bir uğraş 
bulmayı arzuluyorum.
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SAP  ‘Kick-Off’ Toplantısı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Norm ‘Dijital Dönüşüm Projesi’ kapsamında 
‘itelligence’  ve ‘SAP’ projesinin ön bilgilendir-
me ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Entegre süreçler, kullanıcı verimliliği ve izleni-
lebilirlik, öngörüsel planlar ve azalan maliyet-
lerle, operasyon iyleştirmeler artan karlılıklar 

ve kurumsal dönüşüme hizmet edecek prog-
ram Norm Holding Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Nedim Uysal önderliğinde, TZY ve Bil-
gi Teknolojileri Direktörü Ceyhun Araz ve SAP 
Proje Yöneticisi Erkan Yeniçare tarafından or-
ganize ediliyor olacak.

SAP ‘Kick-off‘ Toplantısı açılış konuşması  
Norm Holding CEO’su Kamil Başaran tara-
fından yapıldı.

SAP Proje Yöneticisi Erkan Yeniçare  program 
kapsamıyla ilgili üst düzey yöneticileri ve prog-
ramın anahtar kullanıcılarını bilgilendirdi.
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HOBİ KÖŞESİ

1) Kendinizden bahseder misiniz? 

18.06.1987 İstanbul Kadıköy doğumluyum. İş ha-
yatına liseden hemen sonra hırdavat sektöründe 
başladım. Çalışma hayatımı sürdürdüğüm o dö-
nemlerde ağırlıklı olarak hırdavat ürünleri ithala-
tı üzerinde yoğunlaştım sonrasında aktif pazarla-
ma yaptım. 2,5 yıllık evliyim, 8 aylık bir kızım var.
 
2) Standart Cıvata’da hangi departmanda ve gö-
revde çalışıyorsunuz?

Yaklaşık 2 yıldır şirketimizin Dilovası şubesine 
bağlı olarak satış temsilcisi olarak çalışmaktayım.
 
3) İş yaşamınız dışında ilgi alanlarınız ve uğraş-
larınız varsa nelerdir? 

İş yaşamım dışında masa futbolu sporu ile ilgile-
niyorum (halk arasında langırt diye biliniyor).
 
2006 senesinde bu sporu profesyonel olarak icra 
eden arkadaşlarım sayesinde tanıştım. Merkezi 
Fransa’da olan ITSF (International Table Soccer 
Federation)‘ye bağlı lisanslı oyuncuyum. İstan-
bulda Kadıköy Langırt Kulubü adında bir takımı-
mız var. Belli dönemlerde lig, yerli ve uluslararası 
turnuvalar düzenleniyor. Pazartesi ve Perşembe-
leri antrenman günümüz.

Bu sayıdaki Hobi Köşesi konuğumuz Emre Şim-
şek. Şirketimizin Dilovası Şubesi’ne bağlı , Satış 
Temsilcisi olarak çalışan Emre Şimşek, langırta 
olan ilgisini ve başarı hikayesini bizimle paylaştı. 
Kendisine buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz.

İlk oynamaya başladığım zamanlar kendimde bi-
raz yetenek olduğunu keşfettim, zamanla ilerlet-
tim ve langırt bende keyifli bir hobi haline geldi. 
Bu sporun da kendine ait belli kuralları mevcut.
Bu kurallar ITSF’nin koymuş olduğu tüm dünyada 
kabul görmüş kurallardır. Resmi kurallara göre 
oynandığında gerçekten çok zevkli bir spor. Halk 
arasında oynanan oyunların çok çok dışında geçi-
yor. Topa istediğiniz gibi hükmedebildiğinizde es-
tetik bir görüntü ortaya çıkıyor. Örnek olarak mü-
sabaka sırasında konuşmak yasak, top sizdeyken 
3 kez mola alma hakkınız var ve her mola 30 sa-
niye ile sınırlı. Gol yiyen takım orta sahada 2 pas 
yapıp santra ile oyuna başlamalıdır. Fırfır tabiki 
yok, rot elden çıktığında faul, oyuncu maksimum 
12 saniye içinde topu ayaktan çıkarmalıdır, duvar-
dan pas alıp direk şut atmak faul, top oyun esna-
sında kimsenin dokunamayacağı bir yerde sabit 
kaldığında topun bulunduğu yarı sahanın takımı 
oyuna kaleden başlar, masayı yerinden oynatırsa-
nız faul, top masa dışına çıkarsa en son gol yiyen 
takım kaleden oyuna başlar. Resmi turnuvalar 
ITSF onaylı profesyonel masalarda oynanıyor. Ül-
kemizde onaylı turnuva masaları malesef çok az 
sayıda belli noktalarda var. Dünyada kabul gör-
müş olanları 2’li defans olan Leonhart, Garlando 
ve Roberto sport masalarıdır.
 
4) Aldığınız dereceler var mı?  Varsa hangileri? 

Katıldığım etkinliklerde Türkiye Masa Futbolu Fe-
derasyonu 2016 İstanbul çiftler 3’üncülüğü, 2012 
İstanbul tekler 1’inciliği , 2016 ITSF Pro Europe 
Çiftler 7’nciliği  gibi çeşitli dereceler edindim. Za-
man buldukça katılmaya çalışıyorum.

Langırt Tutkusu
Emre Şimşek
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KİTAP KURDU

Kitap kurtlarına bu sayıdaki önerimiz  Şaban  Kızıldağ’ın ‘Aynası İştir Kişinin 
Lafa Bakılır’ kitabı. Keyifli okumalar dileriz.






