
“Dostluğun ortaklığa dönüştüğü marka”
Norm Teknik’in kurulduğu 1997’den bugüne kadar marka değeri yaratmak ve 

markalaşmak adına nasıl süreçlerden geçtiğini anlatan Norm Teknik Pazarlama 
Sorumlusu Merve Durmuşoğlu, Norm Teknik’i dostluğun ortaklığa dönüşmesiyle 

hayat bulan bir marka olarak tanımlıyor.  

Norm Teknik’in 1997’de üç mühendisin 
bir araya gelmesiyle başlayan marka 
değeri yaratma sürecine ve markalaşma 
yolunda attıkları adımlara ilişkin açıkla-
malarda bulunan Norm Teknik Pazarla-
ma Sorumlusu Merve Durmuşoğlu, “90`lı 
yılların başında, Türkiye’de yeni gündeme 
gelmeye başlayan yangın korunum 
sistemleri üzerine çeşitli çalışmalar yapan 
bu üç genç; fikir ve güçlerini birleştir-
me kararı aldıklarında, belki de Norm 
Teknik`in bugünkü gücünü hayal dahi 
edemiyorlardı. Oysa yeni başlayan bu 
hikaye, zamanla Norm Teknik’i sayısız ba-
şarılı projenin mimarı yapacaktı. Deneyim 
zamanla harmanlanacak; sistemler bir 
bütün olarak Norm Teknik’in çatısı altında 
toplanacak ve mükemmel bir mühendis-
lik hizmetiyle hayatlarımıza dokunacaktı. 
İşte bu noktada, Norm Teknik bir fark 
yaratmalıydı; hakkında çok az bilgi sahibi 
olunan bir konuda insanları bilinçlendir-
meli, belki de insanlara güvende hisset-
menin garantisini sunabilmeliydi. Bu bağ-
lamda ilk olarak, sistemlerden bir bütün 
yarattı. Şu anda sunduğu danışmanlık, 
projelendirme, malzeme temini, süpervi-
zörlük, montaj ve devreye alma gibi her 
biri ayrı teknik detay içeren yapılardan bir 
bütün oluşturdu. En iyi hizmeti sunabilmek 
adına bir yandan uluslararası saygınlığa 
sahip firmalarla ortaklıklara imza atarken 
diğer yandan yangın dolapları ürettiği 

Normeks’i, en hızlı ve temiz çözümler 
için gazlı söndürme sistemlerini (LPG) ve 
bina otomasyon sektörüne hizmet veren 
On Otomasyon’u kurarak adeta kendi 
kalesini inşa etti” diyerek Norm Teknik’in 
hikayesini aktardı.

“FARKLI DİSİPLİNLERİ 
BİRARAYA GETİRİYORUZ”
Norm Teknik’in TÜYAK Vakfı kapsamında, 
can ve bina güvenliği ile ilgili insanları 
bilinçlendirmeye yönelik sayısız sempoz-
yum ve seminer organize ettiğini, tüm 
bilgi birikimini basılı yayınlarla paylaştığını, 
çeşitli güvenlik kuruluşlarıyla ortaklaşa 
projeler yürüttüğünü ve yangın korunum 
sistemlerine ışık tutmaya devam ettiğini 
söyleyen Merve Durmuşoğlu, “’Değiş-
meyen tek şey; değişimin kendisidir ’ sö-
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zünden yola çıkarak, sürekli gelişimin göz-
lendiği günümüzde, artık daha yüksek 
binalar, iş ve alışveriş merkezleri görmek 
sıradanlaşırken, endüstriyel değişimlerin 
sonucunda komplike yapılarda iş sağlığı 
ve güvenliğine duyulan ihtiyacın giderek 
artması, farklı disiplinleri bir araya getiren 
Norm Teknik`i güvenilir çözüm ortağı 
statüsüne taşıyor” dedi.

“GÖNÜL BAĞI KURDUĞU 
ÖZEL PROJELERE DE HAYAT 
VERİYOR”
Norm Teknik’in dostluğun ortaklığa dönüş-
mesiyle hayat bulan bir marka olduğunu 
belirten Durmuşoğlu, “ Norm Teknik, 
birçok projenin yanı sıra gönül bağı 
kurduğu özel projelere de hayat veriyor; 
tıpkı Osmanlı Arşiv Kompleksi gibi. Os-
manlı dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
hafızası olarak nitelendirilen bu komplek-
sin yangın korunum sistemleri Norm Teknik 
imzası taşıyarak tarihimizi korumaya de-
vam ediyor” dedi ve ekledi: “Sektörde yir-
mi yılı devirmeye hazırlanan Norm Teknik, 
yazılmayanı okumayı, yüksek standartlar-
da tasarım ve üretimi kapsayan sistemler 
kurmayı hedefliyor. Yani hikâyenin bir de 
yazılmayı bekleyen kısmı var. Geleceğin 
gücüne bilgi birikimini ekleyecek olan 
Norm Teknik, görünen o ki; vizyonuyla 
güvenli sistemler inşa ederek ülkemize 
yatırım yapmaya da devam edecek.”

Merve Durmuşoğlu


