
Organize Sanayi Bölgeleri’nin Yıldızları Seçildi 

OSBÜK’ten Norm Coating ve Norm Fasteners’e 

Ödül 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından her yıl 

gerçekleştirilen “OSB Yıldızları Araştırması” sonuçlandı. Norm Coating, “Kadın 

istihdamını en fazla artıran şirket” kategorisinde 2. sırada, Norm Coating, 

“İstihdamını en çok artıran şirket” kategorisinde 9. Sırada ve Norm Fasteners 

ise 10. sırada yer alarak ödül aldı. 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun “OSB Yıldızları Araştırması” 

sonuçlanarak, dereceye giren şirketlere ödülleri verildi. 38 ilden 82 OSB’nin katıldığı 

araştırmada; 12 farklı kategoride ilk 10’a giren şirketlere plaket verildi. 

Araştırmada; “Kadın istihdamını en fazla artıran şirket” kategorisinde Norm Coating 

2. sırada, “İstihdamını en çok artıran şirket” kategorisinde Norm Coating 9. sırada; 

Norm Fasteners ise 10. sırada yer alarak ödüle layık görüldü.  

Ödülü Norm Holding adına alan Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Bilget “Norm 

Holding olarak kadınların iş hayatına katılmasını destekliyor; istihdama katkı 

sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Norm Holding ve bağlı firmaları olarak 

kadınların iş hayatına katılmasına destek olmaya ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

kapsamında kadınların ve erkeklerin ekonomiye ve sosyal hayata eşit şekilde katılım 

sağlaması için çalışmaya devam ediyoruz. %25,45 yönetici pozisyonunda çalışan 

kadın oranı ve %35,64 beyaz yakalı kadın çalışan oranıyla sektörümüzün bu anlamda 

öncü şirketlerinden biri olmak ile birlikte bu alanda gelişmeye devam etmemiz 

gerektiğinin bilincindeyiz.” şeklinde konuştu.  

 

 
Norm Holding Hakkında: Norm Holding Hakkında: Norm Holding 1973 yılında çift vuruşlu bir makine 

ile başlayan yolculuğunu, bugün dünya ile rekabet eden, kaliteden ödün vermeyerek gelişen, teknoloji 

ile üreten, başarılar ve ödüllerle dolu bir vizyona dönüştürdü. Lokomotif gücü olan bağlantı elemanları 

sektöründe; üretim kapasitesi, kalitesi ve değerleri üzerine inşa ettiği yenilikçi insan kaynakları 

perspektifiyle ve her geçen yıl geliştirdiği teknolojisiyle Türkiye’nin lider kuruluşu olmayı başardı. 4000’e 

yakın çalışan, 7’si yurt dışında olmak üzere toplam 23 şirket, 12 üretim merkezi, 14 lojistik merkezi ve 4 

adet AR-GE merkezi ile ulusal ve uluslararası pazarlarda, otomotiv ana ve yan sanayi başta olmak üzere 

yedek parça, beyaz eşya, elektronik, teknoloji, mobilya, inşaat ve makine sektörlerinde faaliyet 

göstermektedir.  Norm Holding 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yaparken, bağlantı elemanları sektöründe 

Avrupa’da ilk 5, dünyada ise ilk 12'nin içerisindedir. 

 


