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“Yüksek Hizmet Kalitesi ve 
Devamlılık Konusunda 

Kararlılığımızı Sürdürüyoruz”

1997 yılından bu yana yangın güvenlik sektöründe faaliyet gösteren Norm Teknik, danışmanlık, 

projelendirme, malzeme temini, montaj ve bakım hizmetleri ile çok geniş yelpazedeki yangın 

korunum sistemlerini zengin deneyimi ile birlikte müşterilerine sunuyor. Norm Teknik Yönetim Kurulu 

Üyesi Erdinç Sayın firmalarının yaptığı çalışmalar ve hedefleri hakkında dergimize bilgiler verdi.

Norm Teknik Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç Sayın:

Erdinç Sayın
Norm Teknik Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketinizin kuruluş hikayesinden 
kısaca bahsederek, tanıtır mısınız? 
Ortaklarımla birlikte profesyonel meslek 

hayatımıza başlamamız, ne büyük bir 

şanstır ki yangın korunum sistemleri ko-

nusunda oldu. Şans diyorum, zira o tarih-

lerde bu konu Türkiye için daha her şeyin 

yeni öğrenildiği, yıllık uygulamaların bir 

elin parmaklarını geçmediği bir dönemdi. 

Bu başlangıç ülkemizde bu konunun var 

olmasında ve gelişmesinde hem pay 

sahibi olmamızı hem de yönlendirerek 

ilerlemeleri analiz etmemizi sağladı. 

Konunun ülkemiz açısından önemi ve 

gelişen potansiyeli, 1997 yılında firmamızı 

kurarak çalışmalarımıza kendi şirketimizde 

devam etme fikrini doğurdu.

Müşterilerinize hangi hizmetleri 
sağlıyorsunuz?
Danışmanlık: Yapıların risk sınıfının belirlen-

mesi, yangın senaryolarının oluşturulması, 

uygun sistem seçimi ve yangına karşı 

alınması gereken önlemler konusunda 

müşterilerimize uluslararası standartlarda 

danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Projelendirme: Yapılarda kurulması 

tasarlanan yangın korunum sistemlerini 

uzman mühendis kadromuzla, güncel 

hesap ve dizayn yazılımları desteğiy-

le, önde gelen ve saygın uluslararası 

yangın standartlarına göre projelendir-

mekteyiz. 

Malzeme temini: Norm Teknik yangın ko-

runum sistemi ekipmanlarını, temsilciliğini 

yaptığı, konusunda en üstün teknolojiye 

sahip uluslararası firmalardan sağlamak-

tadır. Bunun yanı sıra güncel ve yüklü stok 

politikamız sayesinde hızlı yedek parça ve 

malzeme temini hizmeti verebilmekteyiz.

Süpervizörlük: Norm Teknik olarak satışını 

yaptığımız yangın korunum sistemi ekip-

manlarının montajı için gerekli süpervizör-

lük hizmeti vermekteyiz.

Uygulama ve Montaj: Malzemesini temin 

ettiğimiz ve uzmanlık gerektiren özel yan-

gın söndürme ve algılama sistemlerinin 

anahtar teslim kurulumunu da gerçek-

leştirebilmekteyiz.

Devreye Alma: Montajı yapılan yangın 

korunum sistemleri Norm Teknik mühendis 

ve teknikerleri tarafından, devreye alma 

test prosedürleri uygulanarak, fonksiyon 

testleri gerçekleştirilir ve raporlanır.

Kontratlı Bakım: Yapılarda kurulmuş olan 

yangın korunum sistemlerinin uzun yıllar 

verimli bir şekilde ve aksamadan çalışa-

bilmesi için kontrata bağlı periyodik bakım 

hizmeti vermekteyiz.  
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Türkiye’nin en önemli kuruluşlarına 
hizmet veriyorsunuz, geçmiş pro-
jelerinizden ve ürün gamınızdan 
bahseder misiniz?
Norm Teknik olarak yangın söndürme sis-

temleri konusunda endüstriyel alanlardan 

toplu taşımacılığa, sağlık sektöründen 

bilişim ve finans sektörüne, enerji sektö-

ründen askeri uygulamalara, sivil havacılık 

sektörüne, toplu konut alanlarından mo-

dern alışveriş merkezlerine, müze ve arşiv 

binalarına kadar çok geniş sektörlerde 

mühendislik, malzeme temini ve anahtar 

teslim uygulamalar ile hizmet verdik ve 

vermeye devam ediyoruz.

Norm Teknik’in sektöre sunduğu ürün 

gamında özellikle, AC FIRE PUMP-XYLEM 

(ITT)/ABD markalı yangın pompaları, GlO-

BE FIRE SPRINKLER CORP./ABD markalı 

sprinkler sistemleri, kendi markamız olan 

NORMEKS/TÜRKİYE markalı yangın dolap-

ları, LPG/TYCO markalı gazlı söndürme 

sistemleri ve su sisi sistemleri, KIDDE/ABD 

markalı davlumbaz söndürme sistemleri, 

FAS köpüklü söndürme sistemleri ve SAFE 

AIR DOWCO/ABD-WOZAIR/UK markalı tek-

nolojik havalandırma tesisat malzemeleri 

dikkat çekmektedir.

Yangın korunum ve güvenlik sis-
temleri konusunda ülkemizin bu-
lunduğu durumu değerlendirebilir 
misiniz?
Ülkemizde her geçen gün yangın ko-

runum ve güvenlik sistemlerinin gerek 

tasarım gerekse uygulama boyutuyla 

olumlu yönde ilerlediğini gözlemlemek-

teyiz. Ancak ideal noktaya ulaştığımızı 

söylemek de gerçekçi olmaz.

O halde ne yapmalıyız? Yönetmelik ve 

standartlarımızı daha ileri seviyeye taşı-

malı, daha çok insanımızı eğitip proje ve 

montaja bakış açısını geliştirmeli, onaylı 

malzeme kullanımını teşvik etmeli, yan-

gın korunum sistemlerinin gerek kurulum 

gerekse bakım hizmetlerinin konunun can 

damarı olduğunu sürekli vurgulamalıyız. 

Bu amaçla eğitim programları, 

seminerler, sempozyumlar bize 

yardımcı olacaktır.

2015 yılını firmanız açısın-
dan değerlendirir misiniz?

Türkiye dünyanın birçok ülke-

siyle kıyaslandığında daha 

hızlı büyüyen,  gelişen 

ve aynı oranda da 

şehirleşen bir ülke; artık 

daha büyük ve yüksek binalar, 

iş merkezleri, yüksek katlı konutlar, alış-

veriş merkezleri, hava alanları yaşantımızı 

sürdürdüğümüz mekanlar. Bu doğrultuda 

yangından korunum sistemleri hayatı-

mızda her geçen gün daha fazla yer ve 

önem kazanıyor.

Bu gelişmelere paralel olarak işin parasal 

boyutunu incelediğimizde 2015 yılı gerek 

ciro gerekse karlılık açısından iyi bir yıl oldu 

diyebilirim. Ayrıca, 2015 yılı içinde şirket 

yapımızı anonim şirket boyutuna taşıyarak 

daha da kurumsal bir yapıya kavuşturduk. 

İmalat ve hizmet kalitemizi daha ileri bo-

yuta taşımamıza olanak sağlayacak yeni 

fabrika binamızı tamamladık.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve 

TS18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sistemi belgelendirme çalışmalarını 

tamamladık. Hepsinden önemlisi de 

çok önem verdiğimiz hizmet kalitemizin 

devamlılığı ve gelişimi açısından, şirket 

küçülmelerinin ve değişimlerinin yoğun 

yaşandığı 2015 yılında gerek yönetim 

gerekse personel birlikteliğimizi muhafaza 

edip, partner firmalarımızla devam eden 

uzun dönemli ilişkilerimizi kuvvetlendirerek 

yüksek hizmet kalitesi ve devamlılık konu-

sunda kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Önümüzdeki 5 yıl içinde hedefleriniz 
nelerdir?
Yerli payı arttırılmış, toplum yararını ve 

sağlığını gözeten yüksek standartlarda 

tasarım ve imalatı barındıran yangın 

korunum sistemleri kurmak için çalışma-

larımıza devam edeceğiz.


