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EDİTÖRÜN KALEMİNDEN

Birine bir sürpriz yapmak ya da şaşırt-
mak  isterken  kendinizi  bir sürprizin için 
de bulduğunuz oldu mu hiç?

Öncelikle uzun ayrılıkların,  geniş zaman-
ların;  gözden ırak olan gönülden ırak  
olur deyişinin aksine kendini gözden ge-
çirmek, hayatı sorgulamak benim dün-
yamın dışında neler oluyor demek için 
bazen bir fırsat olduğunu düşünüyorum.

İşte sürpriz yapmaya çalışırken kendimi 
bir sürprizin içinde bulmam bu fırsatı 
değerlendirirken oldu…

“Anda Kalma ki” 10 yıl önce yazdığım o 
paragrafı tekrar paylaşmak istiyorum 
müsaade ederseniz.

“ Yeni öğrendiğim bir nevi meditasyon 
olan günümüz insanının ihtiyaç duyduğu 
ama yapmayı hiç akıl edemediği bir şey. 
Nasıl mı?

Çok kolay, inanın benim bunu keşfim 
ne yazsam derken oldu. Öylesine ken-
dimizi unutmuş yaşıyoruz ki, bir kuş 
sesine konsantre olmak ya da yediğimiz 
yemeğin, dinlediğimiz müziğin keyfini 
çıkarmak için sadece o anı yaşamak ge-
rekiyor aslında, yani anda kalıp sadece 
o ana ait olmak. Geçmişle ilgili keşkeleri, 
gelecek ile ilgili kaygıları bir yana bırakıp 
içinde bulunduğumuz ana ait olmak. Ben 
denedim işe yarıyor, kendinizin farkına 
varıp güzelliğinizi göreceksiniz.

Teşekkürler  Maysan Mando Yaşam’ a 
birkaç satırla tüm şehirlerimize  hatta 
deniz aşırı ülkelere gitmeme olanak  
sağladığı için.

Bu seferlik sadece bu kadar,  anda        
kalmanız dileğimle… 

Yeniden merhaba,

Banu Doğu Keçe
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HEM ŞEHRİNİN, 
HEM ÜLKESİNİN, 
HEM DE 
DÜNYANIN DEVİ 
MAYSAN MANDO

BAŞARILARIMIZA 
BİR YENİSİNİ DAHA 
EKLEDİK

Türkiye’nin ilk amortisör üreticisi olan, 
orijinal ürün kanalı OEM’de onlarca dünya 
markasına hizmet veren, gelişmiş bayilik 
ağıyla güçlü üretimini güçlü iletişim ile 
birleştiren Maysan Mando, Bursa’da ilk 
250 firma arasında 81. oldu.

Maysan Mando olarak, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu sıralamasında 196. sırada yerimizi aldık. Bir önceki 
yıl 271. sıradayken, bu yıl 75 şirketi daha arkamızda 
bırakarak emin ve sağlam adımlarla yolumuza devam 
ediyoruz.
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BAKIŞ AÇISI

Türkiye’nin otomotiv devlerinden biri 
olmanın gururu ve sorumluluğu ile ha-
reket ediyoruz. Bulunduğumuz konum 
sektörümüz adına, ülkemiz adına bazı 
görevleri üstlenmemizi gerektiriyor. 
Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör 
üreticisi, OEM kanalının en 
önemli tedarikçilerinden 
biri olarak elimizdekiler ile 
yetinemeyiz. Hem firma-
mızı hem çalışanlarımızı 
hem de partnerlerimizi geliştirmek tüm 
sektöre ışık tutmak öncelikli sorumlulu-
ğumuzdur. 

Yeteneklerimiz ile son dönemde kırdığı-
mız satış rekorları, kaliteli üretim kadar 
iyi iletişimin, profesyonel çalışma anla-
yışının, bayiler ile kurulan bir bağın da 
ürünü. Gerçekten oluşturulması zorlu bir 
sürecin üstesinden geldik. Bu başarının 
göz önüne gelmesi, iş ortaklarımız ile 

paylaşılması aynı gemide yolculuk eden 
biz yolcular için bir zorunluluk teşkil edi-
yor. Bu yüzden iletişime oldukça önem 
veriyoruz. Tasarım anlayışımızla, iletişim 
mecralarını ve özellikle sosyal medyayı 
etkin kullanmamızla herkesle her zaman 

temas ederek, yenilikçi değer-
ler ışığında çalışıyoruz.

Her geçen gün artan iç verimli-
liğimiz hedef odaklı yapımıza 

olumlu bir şekilde yansıyor. Kapasitemizi 
artırmaya yönelik stratejilerimiz sorun-
suz bir şekilde ilerliyor. Büyüyen, bü-
yüdükçe güçlenen bir ekip olarak emin 
adımlarla geleceğe yol alıyoruz.  

Yeteneklerimiz ile son 
dönemde birkaç defa 

satış rekoru kırdık. 

Emin Adımlarla Geleceğe

Maysan Mando Genel Müdürü
Anıl Yücetürk
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BAKIŞ AÇISI

Bir takım olmanın önemine inanıyor ve bu doğ-
rultuda çalışıyoruz. Birbirini tanıyan, beraberce 
çalışmaktan keyif alan, bireyselliği değil ekip 
ruhunu ön planda tutan, ortak 
hedefe odaklanmış bir takım 
olarak çalışmanın gururunu 
yaşıyoruz.

Türk-Kore dostluğuna her an 
katkı sağlayan çok kültürlü 
büyük bir ekip olarak; üretim, kalite ve ARGE 
açılarından başarı dolu günleri geride bıraktık. 
Uzun yıllardır bu şekilde çalışmamız sayesinde 

dünya ekonomisine yön veren, teknolojik ge-
lişmelerin yönlendiricisi otomotiv sektöründe 
değerli bir üretici konumundayız. Eğitim ve 

yönlendirme sistemlerine verdiği-
miz önem, sektördeki bu sağlam 
pozisyonumuzu güçlendirerek 
özgüvenimizi daha da artırıyor.

Başarının asıl anahtarının takım 
çalışması ile doğru ve etkin eği-

timler olduğunun bilinciyle daha da parlak ge-
lişmelere imza atacağımız yarınlara yol almanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.

Maysan Mando Genel Müdür Yardımcısı
Young Jun Jee

Birbirimize sonsuz 
inanıyor, tüm ekip 

olarak tek bir 
doğrultuda hareket 

edebiliyoruz.

Başarının Anahtarı ‘Takım Çalışması’
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İŞ ORTAKLARIMIZ & İŞ BİRLİKLERİMİZ

MAYSAN MANDO BAYİLERİ İLE
MOSKOVA’DA BİR ARAYA GELDİ

Otomotiv yan 
sanayinin önde 
gelen temsilcisi, 
Türkiye amortisör 
sektörünün lideri 
Maysan Mando, 
“Geleneksel 
Bayi İletişim 
Toplantısı”nı bu 
yıl Moskova’da 
gerçekleştirdi.
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İŞ ORTAKLARIMIZ & İŞ BİRLİKLERİMİZ

Maysan Mando, 14-17 Mayıs 
2015 tarihleri arasında gerçekle-
şen toplantıda bayileri ile bir araya 
geldi.  2015 yılı 
sektör, pazar ve 
mevcut sistem 
değerlendirmeleri 
ve Maysan Man-
do’daki yenilikler 
ile ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı 
özel buluşmaya Maysan Mando 
üst düzey yöneticileri ile satış ve 
pazarlama departmanı çalışanları 
katıldı. 

Yurtiçi bayilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantıda              
Maysan Mando Genel Müdürü 
Anıl Yücetürk “Bayilerimizi May-
san Mando ailesinin çok önemli 
bir değeri olarak görüyoruz. 
Başarıyı getiren unsurlardan en 
önemlisi doğru takımı kurmak, 

işini tutkuyla yapan başarı odaklı 
takım ruhu oluşturmak ve birlikte 
başarmak. Her geçen yıl serma-

yemiz ve karlılı-
ğımızı arttırarak 
büyüyoruz. Hede-
fimiz üretimde ka-
liteden taviz ver-
meden, müşteri 

memnuniyetini ön planda tutarak 
ve tüm talepleri en kısa sürede 
karşılayarak, Maysan Mando’yu  
hep beraber büyütmek” diye 
konuştu.  Anıl Yücetürk ayrıca, bu 
tür paylaşımlara olanak sağlaması 
nedeniyle organizasyona katılan 
bayilere teşekkür ederek, geçmiş 
yılın değerlendirilmesi, yeni he-
deflerin belirlenmesi, beklenti ve 
taleplerin karşılıklı iletilmesi adına 
bu tür etkinliklerin çok faydalı 
olduğunu belirtti.

Maysan Mando’nun geçen yıl 
performansından bahseden Satış 
ve Pazarlama Departman Müdürü              
Sevinç Bilgin Bozyaka ise, “2014 
yılı Maysan Mando adına başarılı bir 
yıl oldu. 2015 yılı 1. çeyrek verileri-
nin de aylık hedeflerimizin üzerinde 
gerçekleştiğini görüyoruz. 

Toplantıda  OEM/ Aftermarket 
Kısım Müdürü Artun Baran ise 
piyasaya yeni sunulacak ürünler, 
aftermarket geliştirme faaliyetleri, 
gelecek dönem hedefleri ve pazar-

lama aktivitelerine ilişkin detaylı bir 
sunum gerçekleştirdi.

Organizasyon içerisinde Mosko-
va’nın mimari ve tarihi yerlerini 
görme fırsatı da yakalayan katılım-
cılar, toplantı sayesinde güzel ve 
eğlenceli bir tatil geçirerek, 2015 
yılında da hep birlikte başarılarının 
artarak devam etmesi dileğiyle 
Moskova’dan ayrıldılar.

‘Bayilerimizi Maysan 
Mando ailesinin çok 
önemli bir değeridir.’
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İŞ ORTAKLARIMIZ & İŞ BİRLİKLERİMİZ

Mercedes Benz yetkilileri marka 
çatısı altında çıkacak olan 2 yeni 
model için firmamızı ziyaret etti. 
Tüm dünyanın bildiği, güvenilir-
lik-konfor-hız gibi sıfatlar anıldı-
ğında akla gelen ilk markalardan 
olan Mercedes, menşei ülkesi 
Almanya’daki Wörth fabrikasında 
gerçekleştireceği Yeni Atego 
Projesi (NGA Projesi) ve şu an hali 
hazırda Almanya’da imal edilen; 
fakat 2016 itibariyle Mercedes 
Aksaray fabrikasında üretilecek 
olan Actros Projesi (STFP Projesi) 
için fabrikamızdaydı. 
Mercedes ekibi ile projeler üzerine 
detayların konuşulduğu toplantı-
lar gerçekleştirilmiş, ayrıca üretim 

tesisleri beraberce gezilerek 
imalat gücü yerinde gözlemlen-
miştir. 2 gün süren ziyaretin ilk 
gününde Mercedes Benz Türk 
Satın Alma Direktörü Celil Kay-
serilioğlu, Murat Avcular, Daimler 
AG Satın Alma Direktörü Mr. Jan 
Krönig, Yan Sanayi Yönetimi Grup 
Şefi Murat Sunar ve Daimler AG 
Satın Alma Müdürü Volker Löffler 
konuğumuz olmuştur. İkinci 
gün ise bu değerli misafirlere ek 
olarak NGA ve SFTP projelerinin 
ayrıntılı değerlendirilmesi, süreç 
haritasının çıkartılması ve gerekli 
düzenlemelerin yapılması için 
satın almadan Tanju Genç, Gonca 
Uzun; Geliştirmeden Rupert Niet-

hammer, Mehmet Yılmaz, Nilüfer 
Karakis, Aylin Altınay, Koray Kılı-
çaslan, Yan Sanayi Geliştirmeden 
Uluç Batmaz ve Nuh Çamurdan 
ziyaretçilerimiz arasında yerlerini 
aldılar.
Bu ziyareti değerli kılan bir diğer 

özellik ise dünya devi ile olan 
ilişkilerin olumlu yönde pekiştiril-
mesiydi. Daimler AG ile yıllardan 
bu yana süren iş ortaklığımıza 
bir başka pozitif katkı sağlamış 
olduk. 

DÜNYA DEVİ FABRİKAMIZDA
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İŞ ORTAKLARIMIZ & İŞ BİRLİKLERİMİZ

6-8 Mayıs tarihleri arasında 
Koreli ortağımız Mando Co. Ko-
re’ye, Seul’deki evlerinde misafir 
olduk. Ziyaretimizin ana amacı 
37. Yönetim Kurulu Toplantımızın 
gerçekleştirilmesiydi. Böylece 
ilk defa ülke sınırları dışındaki bir 
alanda olağan yönetim kurulu 
toplantımızı düzenlemiş olduk.
Çukurova Yönetim Kurulu 

Üyelerinin, Maysan Mando Üst 
Yönetimi ve Mando Yönetim 
Kurulu Üyelerinin tamamının 
katılımıyla gerçekleşen ve yeni iş 
fırsatlarının tartışıldığı, 2014 yılı 
performansının detaylıca gözden 
geçirildiği ve orta vadeli planların 
belirlendiği toplantıda direkt 
aksiyon kararlarının alınarak 
hızla yürürlüğe konulması için en 

uygun ortam yaratılmış oldu. Re-
kabetin her geçen gün büyüdüğü, 
iletişimin milisaniyeler düzeyine 
indiği günümüzde Yönetim Kurulu 
Toplantısının mutlak verimle ger-
çekleşmesi tüm Maysan Mando 
operasyonlarına oldukça olumlu 
yansıdı.  
Toplantının Seul’de gerçekleşmesi 
yalnızca iş ilişkilerinin konuşuldu-

ğu bir etkinlik olmaktan çıkarak 
onlarca yıldır sürekli gelişerek 
ilerleyen Türk-Kore dostluğu için 
de önemli bir basamak oluşturdu. 
Farklı kültürlerin olumlu düşünce 
ve duygular çatısı altında buluş-
ması Maysan Mando operas-
yonun ne denli güçlü olduğunu 
gösteren başka bir argümandı. 

37. YÖNETİM KURULU TOPLANTIMIZ 
SEUL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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MANDO’YA 
POLONYA’DA 
KONUK OLDUK
(MCP) Mando Polonya’yı (MMT) Maysan Mando olarak 
ziyaret ettik. Ziyaretimizin öncelikli amacı Mando’nun 
Polonya yerleşkesinde pistol kolu üretimi kararı alma-
sıydı. Polonya ekibi ile bu konu üzerine görüşmeler ger-
çekleştirdik. 2 günlük ziyaret boyunca tüm detayları 
ayrıntılı bir şekilde inceleyerek pozitif yönleri dikkat 
çekici bir çalışma sağladık.   
Maysan Mando olarak kalabalık bir ekiple 
Polonya’da yer aldık. Böyle bir ekibin oluştu-
rulmasındaki amaç 
hem yönetimsel 
anlamda hem 
de üretimsel 
anlamda 
tüm 
sorulara 
cevaplar 
yaratabil-
mekti. Genel 
Müdürümüz 
Anıl Yücetürk, 
Genel Müdür Yar-
dımcımız Young Jun 
Jee, Kalite Müdürümüz Ahmet Öztürk ve Satın 
Alma Müdürümüz Deniz Yılmaz 2 gün boyunca 
Maysan Mando ailesi adına Mando Polonya’da bu-
lundular. 
Gezi boyunca üretim tesisleri ve yönetim kademeleri de 
ziyaret edilirken; piston kolu üretiminin yanı sıra gele-
cek dönem için gerçekleştirilebilecek potansiyel işbirliği 
konuları da masaya yatırıldı, detaylıca tartışıldı. 
2 günlük ziyaret 2 farklı ekip arasında iş ilişkileri ile 
başlayan bir dostluğu da beraberinde getirdi. Farklı iki 
kültürün bir araya geldiği firmamız; Polonya ziyareti ile 
çok kimlikli, çok renkli yapısına farklı bir ton daha katmış 
oldu. 

Maysan Mando olarak kalabalık 
bir ekiple Polonya’da yer aldık. 

İŞ ORTAKLARIMIZ & İŞ BİRLİKLERİMİZ
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İŞ ORTAKLARIMIZ & İŞ BİRLİKLERİMİZ

ESKİ GENEL MÜDÜR YARDICIMIZDAN 

ANLAMLI ZİYARET

ÇELİK İŞ SENDİKASI ZİYARETÇİMİZ OLDU

Maysan Mando’da Üretim Müdür-
lüğü ve  2008-2014 yılları arasında 
Genel Müdür Yardımcılığı görev-
lerinde bulunan Sn. Kyeong Sun 

Choi Hyundai’nin Tedarikçi Toplan-
tısı için gerçekleştirdiği Türkiye se-
yahati sırasında Maysan Mando’yu 
ziyaret etmeyi unutmadı. 

Genel Müdürümüz Sayın Anıl 
Yücetürk ve Sayın Genel Müdür 
Yardımcımız Young Jun Jee ta-
rafından ağırlanan Sayın Kyeong 

Sun Choi uzun bir aradan sonra 
tekrar Maysan Mando’da olmaktan 
duyduğu mutluluğu ifade ederek 
başarılarımızın devamını diledi. 

Yeni Genel Müdürümüz Anıl Yüce-
türk’ün görevine başlaması üzerine 
Çelik İş Sendikası, firmamıza misafir 
oldu. İlk tanışmanın gerçekleştirildiği, 
karşılıklı iyi niyetlerin dile getirildiği 
ziyarette sendika temsilcileri ile yer 
aldı. 
Çelik İş Sendikası Bursa Şube Baş-
kanı  Ali İhsan Dal, Maysan Mando 
Çelik İş Sendika Baş Temsilcisi 
Bahattin Reyhan görüşme boyunca 
mevcut bulundular. Bu kalabalık 
ekip Anıl Yücetürk’e başarı ve iyi 
dileklerini belirtirken sendika olarak 
misyon ve vizyonlarını dile getirdiler. 
Maysan Mando iş barışının uzun 
yıllardır huzur içinde korunduğu be-
lirtilirken yeni yönetimle beraberce 
bu verimli ortamın devam ettirilece-

ğinin mesajı verildi. Yapılan 
çalışmalar sonucunda or-
taya çıkan çalışan talepleri, 
incelikle detaylandırılarak 
ele alındı. Özellikle yeni 
dönemde gündeme alına-
cak olan projeler üzerine 
çalışıldı; gerekliliklerin neler 
olduğu, verimin ne şekilde 
arttırılabileceği üzerine 
konuşuldu.
Genel Müdürümüz Anıl 
Yücetürk sendika yetkili-
lerine değişim ve yenileşim 
anlayışıyla gerçekleştiri-
lecek olan iyileştirmeler 
konusunda bilgiler verdi, Maysan 
Mando’nun geleceğe dönük olarak 
çalışan memnuniyeti hakkında 

yapacağı çalışmaları anlattı.
Karşılıklı güven ve dostluk içerisinde 
gerçekleşen görüşmeler her iki 
tarafta da memnuniyet yaratırken, 

yıllardır süre gelen ilişkileri bir adım 
daha öteye taşıyarak güven orta-
mının daha da pekişmesini sağladı. 
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Sanayi sektörünün bilgi ve tek-
nolojiye dayalı üretim yapması, 
Ar-Ge çalışmalarında yoğun işbirli-
ği gerçekleştirmek, ortak projeler 
oluşturmak ve üniversite-sanayi 
işbirliğini geliştirmek hedefi çer-
çevesinde gerçekleştirilen pro-
tokolün imza törenine Çankaya 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Celal Zaim Çil; 
Teknoloji Transfer Organizasyonu 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof.Dr. Hüseyin Selçuk 
Geçim ve Bilgisayar Mühendisliği 
Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. 

Hadi Hakan 
Maraş; May-
san Mando 
Genel Müdürü 
Anıl Yüce-
türk, Ar-Ge 
Müdürü Aşkın             
Altınyelken, 
İnsan Kaynak-
ları Sorumlusu 
Simge Dumlu 
Tingül katıldı. 

13 Mayıs 
2015 tarihinde 
gerçekleş-

tirilen ve Maysan Mando’nun ev 
sahipliği yaptığı protokol törenin-
de bir konuşma yapan Çankaya 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Celal Zaim Çil 
“Bilgi birikimini üretime dönüş-
türmenin en önemli araçlarından 
biri üniversite-sanayi işbirliğidir. 
Üniversitelerde elde edilen temel 
ve teorik bilgilerin uygulamaya 
dönüştürülmesinin güzel bir aracı 
olan üniversite-sanayi işbirliği 
yoluyla sanayinin ihtiyacı olan 

teknolojik bilgi üniversiteler-
den ihtiyacı olan firmalara 
aktarılmaktadır. Kıt kaynakların 
rasyonel kullanılması açısından bu 
kuruluşların işbirliğine ihtiyaçları 
vardır. Üniversite-sanayi işbirliği, 
sanayinin teknoloji ihtiyacına 
cevap verirken, sanayi de üniver-
sitelere pratik uygulama imkanı 
sağlamaktadır. Bu karşılıklı işbirliği 
ülkelerin ekonomik gelişmesini 
hızlandırmaktadır.” dedi. 

Maysan Mando Genel Müdürü Anıl 
Yücetürk ise Çankaya Üniversite-
si ile işbirliği konusunda verdikleri 

katkıdan ötürü üniversite tem-
silcilerine teşekkürlerini sundu 
ve şöyle devam etti “Sektörün 
lider kuruluşu ve Türkiye’nin ilk 
amortisör üreticisi olarak teknoloji 
üreten, geliştiren, bilgi ve teknolo-
jiyi etkin bir araç olarak kullanarak 
üretim yapan bir firma olmaya 
devam edebilmek en büyük ar-
zumuz. Bu konuda da şüphesiz ki 
en doğru kaynak bilginin kaynağı 
üniversiteler. Ar-Ge çalışmaları 
geleceğe yatırımdır 46 yıllık başa-
rılı geçmişimizi geleceğe de taşı-
yabilmek için en büyük gücümüz 
Ar-Ge yatırımlarımız.” dedi.

MAYSAN MANDO İLE 
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
TÖRENLE İMZALANDI

Otomotiv yan sanayinin 
önde gelen temsilcisi, 

Türkiye amortisör sektörünün 
lideri Maysan Mando, Çankaya 

Üniversitesi ile üniversite
sanayi işbirliğinde somut 

çıktıları hedefleyen bir işbirliği 
protokolüne imza attı.

İŞ ORTAKLARIMIZ & İŞ BİRLİKLERİMİZ
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Anadolu Isuzu’nun deneyimi ve 
birikimi 1965 yılında kamyonet ve 
motosiklet üretimine başlayan Çelik 
Montaj’a dayanıyor. 1986 yılına dek 
Skoda kamyonet üretimini sürdü-
ren şirket, 1983’te Isuzu ile lisans 
anlaşması yaparak ilk Japon ortaklı-
ğına sahip Türk Otomobil firması ha-
line geliyor.  Bu açıdan Koreli Grup 
Mando ortaklığında çalışan firmamız 
ile benzerlik gösteren, köklü geçmi-
şiyle ülke sanayisinde çok önemli 
bir rol oynayan ISUZU’yla önemli bir 
iş birlikteliğine sahibiz. Uzun yıllardır 
karşılık güvene dayanan, kalite tabi-

rine yeni bir nitelik kazandırmak için 
çalışan bütünlüklü bir ekip olarak 
çalışıyoruz. Profesyonel değerler 
ışığındaki bu 
birlikteliği-
miz yılların 
getirdiği 
etkileşimler 
ile dostluk sı-
fatını da almış 
durumda. 
ISUZU ile 
son olarak 02.06.2015 tarihinde 
gerçekleşen Isuzu Tedarikçi Toplan-
tısında bir araya geldik. Toplantıda 

öncelikli olarak Anadolu Isuzu Genel 
Müdürü Sayın Tuğrul Arıkan şirketin 
2015 değerlendirmesi ve gelecek 

yıl hedefleri 
konusunda bil-
gilendirmelerde 
bulundu. Ana-
dolu Isuzu Satın 
Alma Direktörü 
Kemal Özer ise 
önümüzdeki 
yıllar içerisinde 

gerçekleşecek projeleri ve teda-
rikçilerden beklentileri sunumu ile 
kalabalığa seslendi. 

Birbirinden değerli ve sektöre 
ışık tutan konuşmaların ardından 
toplantı özel bir ödül töreni ile 
sonlandırıldı. Isuzu’ya değer katan, 
firmanın sektördeki güçlü yürü-
yüşünü kuvvetlendiren markalar 
tedarikçi ödüllerini aldılar. Maysan 
Mando olarak bu markalardan biri 
olmanın mutluluğunu yaşıyor, de-
vam eden yıllarda da birlikteliğimizi 
güçlendirecek ticari aktivitelere 
imza atacağımızdan emin bir şekilde 
geleceğe yol alıyoruz.

ISUZU İLE DEVAM EDEN 
İŞBİRLİĞİMİZ TEDARİKÇİ 
ÖDÜLÜ İLE TAÇLANDI.

ISUZU ile son olarak 
02.06.2015 tarihinde 
gerçekleşen Isuzu 
Tedarikçi Toplantısında 
bir araya geldik. 

İŞ ORTAKLARIMIZ & İŞ BİRLİKLERİMİZ
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• Kısaca kendinizden 
bahseder misiniz?

14.10.1977 İstanbul doğumluyum. 

Eğitimimi İstanbul Üniversitesi 

Makine Mühendisliğinden mezun 

olduktan sonra Amerika’da Kuzey 

Alabama Üniversitesi’nde ikinci 

üniversite olarak Finans okuyup 

daha sonra MBA programıyla ta-

mamladım. Profesyonel iş haya-

tıma 2003 yılında Autoliv Türkiye 

firmasında başladım. 2006-2010 

yılları arasında İtalya’da Autoliv 

Italya SPA firmasında Fiat-Chrys-

ler Global Müşteri Direktörü olarak 

çalışma hayatıma devam ettim. 

Son olarak da 2010-2015 yılları 

arasında Autoliv firmasında Metal 

Grubunun Türkiye, Estonya, İsveç 

ve Almanya ülkelerinden sorumlu 

olarak ülke direktörlüğü görevini 

yürüttüm. 1 Ocak 2015 tarihi 

itibariyle MAYSAN MANDO A.Ş.’ 

ye Genel Müdür olarak transfer 

oldum.

• Genç yaşınızda Türkiye 
ve Dünya için çok önemli 
bir üretici olan MAYSAN 
MANDO’nun Genel 
Müdürlük görevini yürüt-
mektesiniz.  Bu başarının 
sırrını, hayata bakış 
vizyonunuzu anlatabilir 
misiniz?

Benim düşünceme göre sami-

miyet her şeyi mümkün kılar ve 

herkesin daha hızlı, daha verimli 

çalışmasını sağlar. Samimiyetin 

yokluğu zeki fikirleri ve hızlı 

hareketi engeller. Eğer insanlar 

kendilerini dürüstçe ifade ede-

mezlerse; hayatlarına, işlerine ve 

çalıştıkları şirkete büyük zarar 

verirler. Bu dünyada yaşayan 

herkes hiç şüphesiz akıllarındakini 

söylemek, fikirlerinin ve görüşleri-

nin duyulmasını ister. Aynı şekilde, 

herkes işine ama bir o kadar da 

bireyselliğine itibar edilmesini ve 

saygı gösterilmesini bekler. Her 

insanın buna hakkı olsa da, iş 

yerinde durum biraz farklı oluyor. 

Farklı kademelerdeki çalışanlar 

fikir ve görüşlerini genellikle 

paylaşmıyorlar. Bazen konuşma 

cesaretini gösterenlerin ya sesi 

yönetim tarafından kısılıyor ya 

da çalışanlar sansüre uğramak 

korkusuyla hiç konuşmamayı 

tercih ediyorlar.  Bu gibi durum-

ların örneklerini birçok defa farklı 

ülkelerde farklı örneklerle tecrübe 

ettim.  Benim farklı olarak iş 

hayatımda yapmaya çalıştığım 

odaklandığım tek konu, herkesin 

konuşmasını sağlayacak bir yolu 

bulmak ve herkesin birbirinin 

söylediğine saygı göstermesini 

RÖPORTAJ

Genel Müdürümüz 
Anıl Yücetürk ile 
keyifli bir sohbet 
gerçekleştirdik.
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RÖPORTAJ

de sağlamak. Benim görüşüme 

göre şirketin tepe yöneticisinin 

en önemli görevi de budur. Farklı 

liderlik tiplerinde başarıya ulaşmış 

olan tabi ki birçok iş adamı var, 

ama en iyilerin ortak noktası; eki-

bini sevmek, onların gelişmesini ve 

başarılı olmasını arzulamak diye 

düşünüyorum.

• MAYSAN MANDO sek-
törde kendisini nasıl ko-
numlandırıyor? MAYSAN 
MANDO sektördeki diğer 
firmalardan hangi özellik-
leri ile ayrılabilir?

Otomotiv sanayinin son birkaç 

yıldır küresel konjonktüre paralel 

biçimde aşağı yönlü seyreden 

ivmesi; son dönem içinde ger-

çekleşen yatırım çalışmaları, 

OEM’lerdeki yeni projeler ve 

ihracat hedeflemelerini arttırıcı 

yönde geliştirilen alternatif pazar 

stratejileri ile birlikte yükselen 

grafiğe doğru döndü.

Sektörün çatı kuruluşlarının da 

açıkladığı rakamlar göz önünde 

bulundurulduğunda, 2015 yılı-

nın ilk sekiz ayında paritedeki 

dalgalanma ve sektörümüzdeki 

olumsuzluklar dışında yan sana-

yinin yükselişinin önünde engel 

oluşturacak bir durum ile karşı 

karşıya kalınmamıştır. MAYSAN 

MANDO olarak yılın başından 

beri yönetsel süreçlerimizdeki 

değişim ve yenilişim anlayışıyla 

gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeler, 

paydaşlarımızın güçlenmesine yö-

nelik yapılan çalışmalar sayesinde, 

hiç bozulmayan iş barışımız ile ilk 

sekiz ayda sektörümüzde yaşanan 

olumsuzlukların üstesinden gelerek 

sektörümüzdeki farklılığımızı daha 

güçlü gösterdiğimizi düşünmekte-

yim.  

• MAYSAN MANDO’nun 
geleceğe dönük planları 
nelerdir? Amortisör tec-
rübesi-
nin farklı 
ürün 
grupları-
na yan-
sıdığını 
görecek 
miyiz?

Ürün yel-

pazesine 

kattığımız yeni ürünlerin etkisi ile 

hem yurt içi hem yurtdışı pazarla-

rında satışlarımız ivme kazanmak-

ta. Yılın son çeyreğinde de yükse-

len rakamlarımızın sürdürülebilinir 

olacağı kanaatindeyiz. 2015 yılı, 

otomotiv ana ve yan sanayi için 

kayıp geçen dönemlerin telafisi 

niteliğinde olacaktır diye düşü-

nüyorum. Şirketimiz için de 2015 

yılı üretim ve satış rekorlarının kırı-

lacağı bir yıl olacağından eminim. 

Orta vadeli büyüme planımızda 

paydaşlarımız Çukurova Holding 

ve Mando Corporation’nın da des-

teğiyle Bursa’ da kurulacak olan 

yeni fabrika ile amortisör üretimi-

nin yanı sıra diğer ürün gruplarının 

da üretiminin gerçekleştirilmesi 

hususunda fizibilite çalışmalarımız 

devam etmekte. Bu yatırım kararı-

nın ana müşteri hedefi Türkiye’ de 

ve Avrupa’ da üretim yapan büyük 

araç üreticileridir.  

• Türkiye’deki amor-
tisör sektörü ile ilgili 

değerlendir-
me yapmanız 
gerekirse neler 
söyleyebilirsi-
niz? Sektörün 
gelişimi için 
neler yapılması 
gerekmekte-
dir?

Ülkemizde otomotiv 

sektörüne paralel olarak amortisör 

sektörü de gelişerek büyümesini 

arttırmaktadır. Araç üreticileri 

ve bizim gibi büyük yan sanayi 

üreticilerinin yeni yapmış oldukları 

yatırımlar ve üretimleri ile ülke cari 

açığı pozitif yönde dengelenmek-

tedir.

Üretici firmaların kalite ve mühen-

dislik çalışmaları incelendiğinde 

ülkemizin özellikle 2000’li yıllar-

dan sonra atılımı hakikaten çok 

büyük. Tofaş, Oyak Renault, Ford 

gibi büyük firmalar yatırımları 

öncesinde fizibilite çalışmalarını 

profesyonel çözüm ortakları ile 

değerlendirip yatırım kararlarını 

almaktalar. Bu firmaların ülkemize 

yaptığı yatırımlar düşünüldüğünde 

Türkiye’nin amortisör, fren ve 

direksiyon güç aktarım sistemleri 

üretimleri için doğru adres oldu-

ğunu söylemenin zor olmadığını 

düşünüyorum.  

Türkiye’nin marka yaratma konu-

sunda hiçbir probleminin olmadığı-

nı hepimiz kabul etmeliyiz. Ayrıca 

kendi iç dinamiklerimize ve çevre 

ülkelere yönelik ürünlere odak-

lanabildiğimizde ülkemizde MAY-

SAN MANDO gibi başarılı birçok 

markanın doğması çok normal. 

Yakın zamanda dinlediğim söyle-

şideki bir cümleye kalben katılıyo-

rum, “Sektörümüzdeki her kesim 

iyi bir strateji belirleyip otomotiv 

sektörüne ruhunu koymalı.”

• Yöneticiler, kurumların 
insan ilişkilerine direkt 
etki eden bir konumda 
yer alırlar. Bu açıdan ba-
kınca MAYSAN MANDO 
çalışan, yönetici ilişkileri-
ni nasıl değerlendirirsiniz.

Yöneticilik liderliktir; liderlik ise, 

Ürün yelpazesine 
kattığımız yeni 

ürünlerin etkisi ile 
hem yurt içi hem 

yurtdışı pazarlarında 
satışlarımız ivme 

kazanıyor.
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açık tutum ve davranışlar gerektirir 

diye düşünüyorum. Liderlik konumu-

na gelmeden önce, başarınızı anla-

tan faktör kendinizi geliştirmekten 

geçmektedir. Eğer bir yönetici ve 

liderseniz bu noktadan sonra başarı, 

diğerlerini yetiştirmek anlamına 

gelmektedir.  Ekiplerinin seviyesini 

doğru değerlendiren, onlara özgüven 

inşa eden, MAYSAN MANDO’nun 

çizmiş olduğu vizyonu sadece gören 

değil aynı zamanda yaşayan bir 

yönetici kadrosuna sahibiz. Sektörü-

müzdeki büyük firmalardan daha 

güçlü, enerjik, sadık ve konusuna 

hakim bir çalışan ekibimiz bulunmak-

ta.  Bu noktada çalışanlarımız için 

çıtayı bir üst seviyeye çıkartmak, 

şirketimizin en önemli hedeflerinden 

biri.  Yöneticilerimizde ve çalışanla-

rımızdaki en sevdiğim özellik şirkete 

faydalı olacaklarına inandıkları her 

konuda konuşma yapma cesaretine 

sahip olmaları. Kalpten inanıyorum ki 

bu paylaşımlar  bize başarıyı getire-

cektir.

• Göreve geldiğiniz günden 
beri gözle görülür, çalışma 
ortamını değiştiren yeni-
likler Maysan  Mando’ya 
hakim durumda. Yemek-
hane, kurumsal yapı, iç 
ve dış iletişim dili revize 
edildi. Bu konu hakkında 
görüşlerinizi alabilir miyiz, 
geleceğe yönelik ne gibi de-
ğişiklikler bizleri bekliyor?

Bu konularda sizden; bu değişiklikler 

hakkında, bu şekilde pozitif geri bildi-

rimler almak beni çok mutlu ediyor.  

Geleceğe dönük yeni adımlarımızı 

ise sürprizlerimizi bozacağından 

dolayı pek açıklamak istememek-

teyim.  Sadece şunu belirtmeliyim 

ki;  MAYSAN MANDO ülkesinde 

ve dünya pazarında hep hak ettiği 

gibi en üst seviyede olacaktır ve en 

profesyonel kadrolar ile çalışmaya 

devam edecektir. 

RÖPORTAJ

İşinizin en sevdiğiniz özelliği 
nedir? 
Dinamizmi

Hangi sporlarla ilgileniyorsu-
nuz? 
Yüzme, Su Topu ve futbol

Hangi web sitelerini düzenli ola-
rak ziyaret ediyorsunuz? 
Sektörü ve gündemi takip edebildiğim 
tüm yurtiçi ve yurtdışı web siteleri.

Hangi takım taraftarısınız?
Galatasaray

En son hangi filmi izlediniz? 
The Theory of Everything - Stephen 
Hawking

En son okuduğunuz kitap? 
Bir Strateji Ustası - Peter Drucker

En sevdiğiniz yemek? 
Enginar

KISA KISA
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SEKTÖREL BULUŞMALARIMIZ

Türkiye’nin ticaret ve finans 
merkezi İstanbul, bir kez daha oto-
motiv sektörünün odak noktası 

haline geldi. Bölgenin en kapsamlı 
otomotiv sektörü fuarı Automec-
hanika İstanbul, 9-12 Nisan 2015 

tarihlerinde İstanbul’da TÜYAP 
Fuar Merkezi’nde gerçekleşti.
41 ülkeden 1.667 katılımcı, 40.516 
metrekarelik bir alanda 14 salonda 
yeniliklerini sergiledi. Dünyanın 
dört bir yanından fuara bireysel 
katılım gösteren şirketlerin yanı 
sıra, Fas’tan Çin’e kadar 17 tane 
ülke pavilyonunda ülkeler kendi 
bölgelerinin ürünlerini tanıttı.
46 yıllık geçmişiyle amortisör sek-
töründe dünya otomotiv devlerinin 
önde gelen çözüm ortaklarından
biri olan Maysan Mando, yer aldığı 
stantta dünyanın dört bir yanın-
dan gelen sektör temsilcilerine
ürünlerini sergileyerek, sektörün 
en önemli fuarlarından biri olan 
Automechanika İstanbul Fuarı’nda 

ilgi odağı oldu.
Maysan Mando Genel Müdürü 
Anıl Yücetürk “Automechanika 
İstanbul 2015 Fuarı’nda yer alan 
standımız her zaman olduğu gibi 
yine ziyaretçilerin uğrak merkezi 
durumundaydı. Automechanika 
İstanbul bizim için önemli bir fuar 
durumundadır. Bu yıl yine oldukça 
yüksek katılım sayısı ile karşı-
laştık. Karşılıklı görüşmelerden 
başarılı geri dönüşlerin yaşandığını 
söylemek mümkün. Maysan Man-
do’nun yüksek başarı ile kapattığı 
2015 yılının ilk çeyreğinin hemen 
ardından gelen fuarla elde edilen 
motivasyon da bizi bir adım daha 
ileri taşıdı.” dedi.

AUTOMECHANIKA 
İSTANBUL’DA 
MAYSAN 
MANDO’YA 
YOĞUN İLGİ 
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İÇİMİZDEN

MAYSAN MANDO ÇALIŞANLARI 
ÇANAKKALE’Yİ ZİYARET ETTİ

Türkiye’nin öncü amortisör üre-
ticisi Maysan Mando, Çanakkale 
Zaferi’nin 100. yılı vesilesiyle 
Çanakkale Gezisi düzenledi. 
Maysan Mando çalışanlarından 
oluşan 250 kişilik grup,  1 Mayıs 
İşçi Bayramı’nda düzenlenen 
gezi süresince savaşın geçtiği 
yerleri ve anıtları gezdi.

Ülkemiz tarihinin dönüm nok-

talarından biri olan Çanakkale 
Zaferi’nin 100. yılı vesilesiyle 250 
Maysan Mando çalışanı Çanak-
kale’yi ziyaret etti. Türk milletinin, 
bağımsızlığını ve topraklarının 
bütünlüğünü korumak için 
yediden yetmişe savaşıp büyük 
bir kahramanlık destanı yazdığı 
Çanakkale Zaferi’nin 100. yılında 
Maysan Mando çalışanları, sava-
şın geçtiği yerleri gezip Mustafa 

Kemal Atatürk, silah arkadaşları 
ve şehitlerimize bir kez daha say-
gı ve minnetlerini sundu. 

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte 
hareket edilen gezide tarihimizde 
büyük öneme sahip Çanakkale 
Savaşı’nın izlerini görüp gezi sü-
resince yoğun duygular yaşayan 
Maysan Mando çalışanları akşam 
saatlerinde bölgeden ayrıldılar.
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İÇİMİZDEN

Türk-Kore ilişkileri güçlü tarihi 
olay ve hikayelere dayanıyor. 
Ulaşım teknolojilerinin günü-
müzdekinden çok uzak olduğu 
dönemlerde Türkler için Uzak 
Doğu Asya adeta bir bilinmez 
iken Ertuğrul Firkateyni bölge 
yönetimlerine hediyeler götür-
mek üzere yola çıkıyor. Maa-
lesef okyanusun güçlü dalga-
larına dayanamayan firkateyn 
dönüş yolunda Büyük Okyanus 
üzerinde batıyor. Firkateynin bu 
acıklı hikayesinden sonra Türk-
lerin yolu yaklaşık yarım asrın 
ardından bir kez daha Uzak Do-
ğu’ya düşüyor. Bu sefer asker-
lerimiz Kore halkının yardım için 
yola çıkıyor ve Kore Savaşı’nın 
hala unutulmayan kahramanları 
oluyorlar. Bu büyük kahramanlık 
hikayesi Kore’de ders kitap-
larına giriyor, kültürel hayatın 
ve tarihi hikayelerin bir parçası 
haline geliyor. Koreliler minnet 
duygularını savaştan yaklaşık 
50 yıl sonra gerçekleşen 2002 

Dünya Kupası’nda gösteriyorlar. 
2 ülkenin büyük dostluğu tüm 
dünya kamuoyunun gündemine 
geliyor.
Maysan ve Mando Co’nun 
ortaklığı bu dostluk için önemli 
bir diğer basamak. 2 ülke ara-
sındaki birliktelikler, birbirlerinin 
kültürel ve sosyal hayatlarını da 
tanınmasını beraberinde getiri-
yor. Bu doğrultuda birbirinden 
farklı etkinliklere firma çatımız 
altında yer vermeye çalışıyoruz. 
Kore Yemekleri Günümüz bu 
açıdan tüm Maysan Mando 
çalışanları için özel bir anlam ta-
şıyordu. Sofra Grup Proje Koor-
dinatörü Havva Abbasoğlu’nun 
da katıldığı etkinlikte, usta aşçı 
İsmet Kurtulmuş’un elinden 
çıkan lezzetler ile aslında farklı 
bir kültürün bilinmezlerine doğru 
yolculuğa çıktık. Her lezzet farklı 
bir sosyal deneydi ve binlerce 
kilometre ötedeki dostlarımız ile 
olan özel bir etkileşimdi. 

ORTAKLIĞI, 
DOSTLUĞU, 
KÜLTÜRÜ, 
YEMEKLERİKO

RE
 

İSMET USTA’DAN KORE MENÜSÜ

AFİYET OLSUN...

15.01.2015 / PERŞEMBE

MANDO ÇORBA

DAKTORİTANG

ÇİN BÖREĞİ

YEŞİL ÇAYLI PUDİNG

SALATA
AYRAN
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MİNİK RESSAMLAR
BİZİ BİZE ANLATTI

Paylaşımı ve motivasyonu artır-
mak, resme ilgi duyan ve yeteneği 
olan çocuklarımızı teşvik etmek 
amacıyla bu yıl ilkini gerçek-
leştirdiğimiz ve geleneksel hale 
getirmeyi amaçladığımız resim 
yarışmamız Maysan Mando çalı-
şanlarının 6-14 yaş çocuklarının 
katılımına açık olarak düzenlendi.

Hayalimdeki Maysan Mando ko-

nulu Resim Yarışması’na 26 minik 
Maysan Mando’lu katıldı. İki yaş 
kategorisinde ödüllendirmenin 
yapıldığı yarışmamızın 6-9 yaş 
kategori birincisi Ardahan Saru-
han bisiklet, 10-14 yaş kategori 
birincisi Yusuf Tolga ise tablet ka-
zandı. İkinci ve üçüncülere ise 150 
ve 100 TL’lik oyuncak&kırtasiye 
çeki verildi. 

Aynı zamanda yarışmaya katılan tüm miniklere başarı sertifikası 
ve küçük hediyeler verildi. 
Yarışmanın seçici kurulunda Maysan Mando Genel 
Müdürü Anıl Yücetürk, Maysan Mando İnsan Kaynakları 
Müdürü Nurşen Dağlı, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Öğretim Görevlisi Tuğba Şenyavaş ve Uludağ 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Müge 
Gültekin yer aldı.

Katılımları ile yarışmaya destek veren tüm çocuklarımıza 
teşekkür ediyor ve dereceye giren katılımcıları yürekten 
tebrik ediyoruz.
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ARDA SARUHAN 9 HAYALİMDEKİ MAYSAN 6-9 YAŞ BİRİNCİSİ 
OĞUZ CAN 7 UÇAN MAYSAN MANDO 6-9 YAŞ İKİNCİSİ
EGE YILDIRIM 6 BABAMIN İŞİ VE BENİ ANLATAN MAYSAN MANDO 6-9 YAŞ ÜÇÜNCÜSÜ
YUSUF TOLGA 10 MAYSAN MANDO DÜNYAYI TAŞIYOR 9-14 YAŞ BİRİNCİSİ 
ALTUĞ BOZYAKA 10 MAYSAN MANDO 9-14 YAŞ İKİNCİSİ
MEHMET NARİN 12 YÜKSELEN MAYSAN MANDO 9-14 YAŞ ÜÇÜNCÜSÜ

ADI SOYADI YAŞI ESERİN ADI DERECESİ
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Sağlıklı ya-
şama giden 

birinci yol spor 
yapmaktır. Spor sadece 

bedeni terbiye etmez; tüm zihnin 
yenilenmesini sağlar. Böylece 
bireyin sinir sistemi düzene girer, 
yaratıcılığı ve verimi artar; hem işte 
hem de sosyal hayatında keyifli ve 
mutlu bir yaşama ulaşır. Bu bilincin 
ışığında bundan tam 4 sene önce 
bir basketbol takımı oluşturarak 

Bursa ve basketbol denilince akla 
ilk gelen profesyonel organizasyon 
olan BCB Şirketler ligine katıldık. Bir 
IK politikası olarak çalışanlarımızı 
motive etmeyi amaçlayan bu ak-
tivitede yer almayı uygun gördük. 
Bu doğrultuda gelen başarılarımızla 
çalışanlarımızın takımda yer alma 
isteği ve maçlara olan ilgisi katlana-
rak arttı.
Böylece her hafta Dikkaldırım 
Spor Salonu’nda seyirci ile buluşur 
iken yerel kanalların TV yayınıyla 
Bursa’daki tüm evlere ziyaretçi olur 
hale geldik.  
Her maçımızda büyük bir mücadele 
sergilerken, hem iş yerinde hem de 
parke üzerinde takım olmanın key-
fini yaşadık. İki farklı sosyal alana 
aynı duygu ve amaçları taşıyarak 
bağlarımızı güçlendirdik. Onlarca 
farklı taktiği beraberce uygulayarak 
iş yerimizden aşina olduğumuz 
başarılarımızı basketbola yansıttık. 

Sonuç olarak ligde oynadığımız 10 
maç neticesinde playoff serilerine 
kalmayı başardık. Takımımız şampi-
yonluğa giden bu yolda elenirken, 
gelecek yıllar için büyük umut 
verdi.
Tüm bunları yaparken sporun getir-
diği dostluk ikliminin temiz ve serin 
havasını içimize çektik. Tanımadı-
ğımız ama aynı sanayi ortamını ya-
şadığımız rakiplerimizle dostluğun 
ışığında barış dolu rekabet ortamını 
tecrübe ettik. 
Böyle güzel anılar oluşturmuşken 
takımımızı geleceğe taşımanın, 
fair play duygusuyla yer aldığımız 
parkelerdeki başarılarımızı artırma-
nın, hem üretim alanındaki hem de 
sportif anlamdaki örnek duruşu-
muzu daha çok insana ulaştırmanın 
kararını aldık. Bu doğrultuda 2016 
yılı hazırlıklarına şimdiden başladık. 

İÇİMİZDEN

MAYSAN 
MANDO’NUN 

DEV 
ADAMLARI
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Maysan Mando’nun  iş yapış 
kültürünün çok önemli bir un-
suru haline gelen Hedef Yayılım 
Toplantıları, şirketin iş hedefleri 
ve performansı hakkında yetkin 
bilginin paylaşılmasını sağlıyor. 
Her yılın ilk çeyreğinde düzenle-
nen toplantılarda çalışanlarımıza 
daha emniyetli iş ortamı sağ-
lamak, işletme kârlılığını artırıp 
sürdürülebilir seviyelerde tutmak 
ve rekabet gücünü korumayı 
amaçlayan hedefler belirleniyor. 
Bu sayede çalışanların zaman 
planı ve iş sonuçlarına uygun 
olarak ve takım halinde hareket 
etmesi mümkün oluyor.
Bu yıl 19 Şubat’ta gerçekleşen, 
Hedef Yayılım Toplantısı’nda da 

geçmiş yılın performansının de-
ğerlendirilmesi ve içinde bulunan 
yılın hedeflerinin paylaşılması ve 
stratejilerin belirlenmesi amaç-
landı. 
Tüm Departmanlar hedeflerini 
çalışanlarına yaymak için De-
partman İş Planlarını oluşturmuş, 
sorumlular belirlenmiş ve ger-
çekleştirme tarihleri konusunda 
çalışanlarla da yön birliği sağlan-
mıştır.  2015 Hedefleri  zorlayıcı 
ve meydan okuyucu hedeflerdir.  
Maysan Mando bu hedeflerin 
tamamını tutturarak gelecekte 
yeni iş potansiyelleri yaratarak 
ortaklarını, müşterilerini ve 
çalışanlarını memnun etmeyi 
amaçlamaktadır.

İÇİMİZDEN

HEDEF YAYILIM TOPLANTILARI’YLA 
2015 HEDEFLERİ PAYLAŞILDI
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Ramazan ayının olmazsa olmazı 
iftar yemekleridir. Bu organizas-
yonlar dini bir ritüel olmanın yanın-
da tüm dünyaya emsal oluşturan, 
sıcaklığı ile insanlara enerji veren 
etkinliklerdir. Biz de gelenekselleş-
miş iftar yemeklerimizde Maysan 
Mando çalışanları olarak yine bir 
araya geldik. 

Bu anlamlı buluşmalarda iş soh-
betleri yerini kültürel diyaloglara, 
futbol tartışmalarına, moda trend-
lerine bırakırken masalarda çoğu 
zaman hoş kahkahalar yükseldi. 
Çalışanlarımızın keyfi ve morali 
gülümseyen yüzlerinden okunu-
yordu. 
İlerleyen yıllarda da devam ede-

cek olan iftar yemekleri ve diğer 
organizasyonlar ile birlikteliğimiz 
daha da kuvvetlenecek, aynı 
geminin yolcuları olarak ışık tuttu-
ğumuz sektörümüzde özgüvenli 
ve güçlü bir şekilde geleceğe yol 
alacağız.

GELENEĞİMİZ SÜRÜYOR, BU YILDA 
İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİK
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