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EDİTÖRÜN KALEMİNDEN

Tam “ümidimi kestim” derken elini uzatıyor 
hayat size. Son dakikaya kadar bekliyor.
Günlerdir bir başlangıç cümlesi arıyorum 
sizlere merhaba diyebilmek için. Devamı 
gelecek yeter ki o sihirli başlangıç cümlesi 
olsun. 

Birkaç özlü söz geliyor aklıma ümidimi 
kestiğim o an; 

 Kucaklamaya kollarının yetmeyeceği bir 
ağaç bir tohumla başlar..

 En uzun yolculuklar, bir adımla başlar...

Ve Maysan Mando Yaşam ‘da bir, iki, üç……… 
derken  sayfaları dopdolu bir dergiye dönüştü.

Sizlerden  ayrı kaldığımız bu süre boyunca 
ne kadar çok etkinliğe imza atmışız, iş 
ortaklarımızın heyecanlarına ortak olmuşuz 
ve onları misafir etmişiz. Katkı sağlamışız, güç 
almışız dolayısıyla hep beraber çoğalmışız.

Söz uçar, yazı kalır..

Yaşarken hızla geride  bıraktıklarımızın yazıya 
dökülüp fotoğraflarla belgelendiğinde güçlenip 
anlam kazandığını  her sayfada tekrarlamak 
çok keyifliydi. Dilerim sizler için de öyle olur.

Ben her kelimesinde, her cümlesinde çok 
keyif aldım. Gelin bir kahve molası verin ve bize 
eşlik edin. Cümlelerin arasında bir yerde bir 
şey çağrışım yapabilir kimbilir… 

Yıllar önce okuduğum bir kitaptan çok 
sevdiğim bir cümleyi paylaşarak; sizlere 
şimdiden bol güneşli, ayaklarınızın  yerden 
kesildiği bir yaz dilerim.

“… annem her fırsatta çocuklarına güneşe 
doğru zıplamalarını öğütlerdi. Güneşe 
ulaşamazdık ama ayaklarımız yerden 
kesilirdi.”  Z. N. Hurston

Merhaba,

Banu Dogu KEÇE
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Hikayemiz
1969 yılında, Maysan adı ile kurulmuş olan Maysan Mando, 
Türkiye’de amortisör üretimi yapan ilk şirket olarak, Türkiye 
otomotiv piyasasının gelişiminde etkin bir rol oynamıştır. Şirketin 
Çukurova Grubu bünyesine katılmasının ardından, 1976 yılında 
Oyak Renault, Tofaş ve Mercedes Benz Türk gibi başlıca OEM 
üreticileri de Şirket’in önemli müşteri listesindeki yerlerini 
almışlardır.

1997 yılında Güney Kore’li Mando Corporation ile yapılan 
ortaklık anlaşması kapsamında şirketin adı, yeni dönemin 
getirdiği kurumsal değişim/yönetim anlayışı ve tasarım/üretim 
kapasitesindeki gelişimi yansıtacak şekilde Maysan Mando 
olarak değiştirilmiştir.

Maysan Mando’nun ürün gamı; günümüzde binek araçlar, 
hafif ticari araçlar, otobüsler ve ağır kamyonların yanı sıra 
demiryolları ve askeri uygulamalara yönelik geniş bir amortisör 
yelpazesinden oluşmaktadır. Şirket toplam üretiminin %60’lık 
bölümüyle Renault – Nissan, Hyundai Czech, Kia Slovakya, GM, 
Daimler AG, Iveco ve SAF gibi yurt dışı OEM üreticileri ile beraber 
Hyundai Assan, Oyak Renault, Mercedes Benz Türk, BMC, 
Ford Otosan, Fiat-Tofaş, Anadolu Isuzu, Otokar, Karsan, Temsa 

Global, FNSS ve Ege Endüstri gibi yerel OEM üreticilerine hizmet 
vermektedir. Şirket, üretiminin %25’lik bölümüyle yurt içi satış 
sonrası ürün ve servis taleplerini karşılarken; geriye kalan %15’lik 
bölümü ise Avrupa, Ortadoğu, Rusya, Afrika ve Amerika’ya ihraç 
edilmektedir.

2014 yılı ortasında yıllık üretim kapasitesini 4 milyon adetten, 
7,5 milyon adete yükselten Maysan Mando, önümüzdeki yıllarda 
üretim tesislerindeki otomasyon süreçlerini daha da geliştirerek 
daha çok sayıda OEM üreticisini müşterileri arasına katmayı 
amaçlamaktadır. 

Şirket, ISO 9001 : 2000 Kalite Yönetim Sertifikası ve ISO 
14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikaları’nın yanı sıra ISO TS 
16949 : 2002 Kalite Sertifikası’na da sahiptir. 2008 yılında Ford 
tarafından Q1 sertifikası verilen Maysan Mando ayrıca Nisan 
2009 yılında Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından 
Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.  Maysan Mando; 2011 Nisan 
döneminde aldığı, Hyundai Motor Company tarafından dünyadaki 
başarılı tedarikçilerine verilen 5 Star ödülü ile birlikte, yıllardır 
yapılan ciddi kalite yatırımlarının mükâfatına ulaşmıştır.
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BAKIŞ AÇISI

Türkiye’nin ilk amortisör üreticisi olarak 
her daim inovatif çalışmalar sergileme, 
yeniliklerin peşinde koşma ve sektöre 
ışık tutma; karakterimizin çok önemli 
bir parçasını oluşturuyor. Dünyanın en 
önemli iş kollarından otomotivde bu 
sorumlulukları üstlenmek 
çok çalışmayı ve her 
geçen gün üstüne koyarak 
ilerlemeyi gerektiriyor. 
İşini seven, işini layıkıyla 
yapan profesyoneller ile bir 
arada olmak; bu noktada 
kurumumuza büyük 
değerler katıyor. 

Nitelikli, özverili ve özgüvenli ekibimiz 
ile şirketimiz her geçen gün büyürken, 
paydaşlarımıza da büyük katkılar 
sağlıyoruz. Misyonumuzda belirttiğimiz 
gibi “Partnerlerimiz ile karşılıklı süregelen 
bir büyüme oranı yakalamak için”, 

her anlamda ‘yenileşim’ yaklaşımını 
benimsedik. Bu bakış açımızı kurum içi ve 
kurum dışı her aksiyonumuza yansıtıyoruz. 
Yenilikçi çözümler ile amortisör 
üretiyor, yüksek kalite standartlarını 
muhafaza ederek uygun maliyetli 

üretim yapıyoruz. Finansal 
veriler ışığında fiyatlarımızı en 
rekabetçi seviyede tutuyoruz.                     
Çevreyi koruyor ve tüm bunların 
bir yansıması olarak müşteri ve 
çalışan memnuniyeti yaratıyoruz. 

Çalışanlarımızın büyük bir özen 
ve özveriyle gösterdikleri performans, 
her yeni günde bir başka başarıya imza 
atmamızı sağlıyor. Ticari başarılarımızı 
sosyal başarılar ile süsleyerek, ülkemize 
ve toplumumuza her açıdan fayda 
sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Çalışanlarımızın 
büyük bir özen ve 

özveriyle gösterdikleri 
performans, her 
yeni günde bir 

başka başarıya imza 
atmamızı sağlıyor. 

Başarı Dolu Bir Seneyi 
Geride Bıraktık

Maysan Mando Genel Müdürü
Anıl Yücetürk
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BAKIŞ AÇISI

Maysan Mando, kökleri geçmişteki büyük 
ve önemli olaylara dayanan kültürel bir 
kardeşliğin özel bir meyvesi. Dünyaya emsal 
olan Türk-Kore dostluk 
zincirinin son halkası. Bu 
kültürel mozaiği bir arada 
tutan şey ise, yıllar içerisinde 
yarattığımız değerlerimiz. Bu 
değerler bizi güçlü bağlar ile 
bir arada tutarken, her geçen 
gün büyüyen başarılarımıza 
yenilerini eklememizi sağlıyor.

‘Müşteri Odaklılık, Çalışan Gelişimi, Ticari 
Sorumluluk, Değişim ve Yenileşim, Güven ve 
Saygı,’ bizi biz yapan tüm bu değerler, aynı 

amaca hizmet ediyor: Mutlu çalışan, kaliteli 
ürün, mutlu müşteri, yaşayan çevre yaratıyor. 
Bu döngüyü sürdürülebilir kıldıkça daha da 

büyüyerek yepyeni başarılara 
imza atacağız. Değerlerimizin 
rehberliğinde daha inovatif, 
yenilikçi ve akıllı çözümler ortaya 
çıkaracağımız; sektörün çehresini 
değiştireceğimiz yarınlar bizi 
bekliyor. 

Kişisel anlamda bu zengin ve dinç yapının ve 
Maysan Mando ailesinin bir parçası olmaktan 
büyük gurur duyuyorum. Hep birlikte, 
değerlerimizin ışığında yepyeni başarılar 
yaşayacağımız yarınlara yol almak dileğiyle…

Maysan Mando Genel Müdür Yardımcısı
Young Jun Jee

Maysan Mando, 
kökleri geçmişteki 
büyük ve önemli 
olaylara dayanan 

kültürel bir 
kardeşliğin özel bir 

meyvesi. 

Değerlerimiz Geleceğimize 
Işık Tutuyor
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İŞ ORTAKLARI & İŞ BİRLİKLERİ

MAYSAN MANDO, BAYİLERİ İLE 
BARSELONA’DA BİR ARAYA GELDİ

Otomotiv yan sanayinin önemli 
temsilcisi, Türkiye amortisör 
sektörü lideri Maysan Mando, 
2016 yılı geleneksel bayi iletişim 
toplantısını bu yıl Barselona’da 
gerçekleştirdi. 

Maysan Mando 6-9 Mayıs 2016 
tarihleri arasında gerçekleşen 
toplantıda bayileri ile bir araya 
gelirken, 2016 yılı pazar, sektör ve 
mevcut sistem değerlendirmelerinin 
yanı sıra Maysan Mando’ daki 
inovasyon faaliyetleriyle ilgili de 
bilgiler paylaşıldı. Üst yönetim 
ve satış pazarlama departmanı 
çalışanlarının da katıldığı toplantıda, 
Maysan Mando’nun performans 
analizleri ele alınarak gelecek 
stratejileri üzerine önemli sunumlar 

yapıldı. Mart 2016 verilerine göre 
açıklanan tarihi satış rekoru olan 
500.470 adet amortisör satışı 
toplantının en dikkat çekici detayları 
arasındaydı.

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Maysan Mando 
Genel Müdürü 
Anıl Yücetürk, 
dünya 
genelinde 
ve Maysan 
Mando özelinde 
sektörün 
bir yılını 
değerlendirdiği 
konuşmasında; 
kriz yönetimi, 
kurum içi iletişim, tedarikçi ve 

müşteri ilişkileri yönetiminden, 
AR-GE ve istihdamda atılan önemli 
adımlara kadar birçok konuda 
önemli açıklamalarda bulundu.

Yakın geçmişte yaşanan sektörel 
krizlerin Maysan Mando’ya 
yansıyan hayâtî boyuttaki negatif 

etkilerine vurgu 
yapan Yücetürk, bu 
kriz sürecinin nasıl 
yönetildiğini anlattı. 
“Bayilerimiz daha fazla 
ürün satsın, marketi 
domine etsin ve daha 
fazla kâr etsin diye binek 
ürünlerimizde dolar 
ve euronun %30’luk 
maliyet artış baskısına 

rağmen, Eylül 2015 tarihine kadar 

fiyatlarımız değiştirilmedi.” diyen 
Genel Müdür Yücetürk,  Maysan 
Mando’nun süreçteki ekonomik 
hamlelerini ve sektöre yaptığı 
katkıyı bu sözlerle dile getirdi.

Son olarak 2015 yılı verilerini 
ele alan Yücetürk ; aşağıdaki 
değerlendirmeleri yaptı.

 Maysan Mando sizlerin 
desteği ile 2015 senesinde 4,8 
Milyon amortisör satarak bir 
önceki seneye göre %20 artış 
göstermiştir.

 Maysan Mando sizlerin desteği 
ile 2015 senesinde 200 Milyon TL 
ciro yaparak bir önceki seneye göre 
%35 artış göstermiştir.

Yakın geçmişte 
yaşanan sektörel 
krizlerin Maysan 

Mando’ya yansıyan 
hayâtî boyuttaki 

negatif etkilerine vurgu 
yapan Yücetürk, bu 
kriz sürecinin nasıl 

yönetildiğini anlattı.
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İŞ ORTAKLARI & İŞ BİRLİKLERİ

“Sektörümüzün 47 yıllık en büyük 
çınarı olarak; sahip olduğumuz 
kültür ve değerleri, nereden 
geldiğimizi unutmayacağımıza 
şirketim ve çalışanlarım adına söz 
verirken, 2016 yılının Maysan 
Mando Ailesi ve siz değerli 
bayilerimiz için hayırlı ve başarılı 
sonuçlar getirmesini can-ı gönülden 
diliyorum” sözleriyle konuşmasını 
noktaladı.

Yeni OEM Projeleri hakkında önemli 
bilgiler paylaşan S&P Departman 

Müdürü Sevinç Bilgin Bozyaka, 
“2015 yılı Maysan Mando için 
oldukça verimli bir sene oldu. İlk 
çeyrek verilerimiz, 2016’nın daha 
başarılı geçeceğini ortaya koyuyor.” 
şeklinde konuştu. 

Türkiye Aftermarket pazar bilgileri 
hakkında yaptığı sunumunda S&P 
OEM ve Aftermarket Kısım Müdürü 
Artun Baran; 2015 Aftermarket 
pazarı genel değerlendirmesi, 
2016  projeksiyonu, Aftermarket 
geliştirme faaliyetleri, kısa ve 

orta vadede piyasaya sürülmesi 
planlanan yeni ürünler, pazarlama 
faaliyetleri, saha çalışmaları ve 
hedeflerine ilişkin önemli noktalara 
değindi. Maysan Mando’nun geçmiş 
yıllardaki başarı ve istikrarını 2016 
yılında da sürdüreceğini ifade den 
Artun Baran “Özellikle Mart ayında 
gelen tarihi satış rekorumuzu 
bunun en önemli göstergesi olarak 
görüyorum” şeklinde konuşmasını 
tamamladı. 

Toplantı sonrası, bayi temsilcileri için 

satın alınan Arda Turan formalarıyla 
FC Barcelona – Espanyol 
karşılaşmasına gidilirken; Maysan 
Mando ailesi de Türk futbolunun 
Avrupa’daki gururu Arda’ya olan 
desteğini, Camp Nou tribünlerinde 
gösterdi.

Maç sonrasında İspanya’ nın 
dünyaca ünlü Flamenko dans 
gösterisi eşliğinde gala gecesi 
düzenleyen Maysan Mando ailesi, 
dört günlük programın ardında 
yurda döndü.  
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İŞ ORTAKLARI & İŞ BİRLİKLERİ

TOFAŞ & FCA 
YÖNETİCİLERİ 
MAYSAN 
MANDO’YU 
ZİYARET ETTİ

TOFAŞ & FCA Ziyareti 
(05.04.2016)

Fiat Torino R&D ekibi ve TOFAŞ 
yöneticilerinin geniş katılımıyla, 

iki üretim lokasyonumuzda 
gerçekleştirilen ziyaret, Maysan 
Mando’nun mevcut ve yeni 
TOFAŞ & FCA projelerinde 
potansiyel tedarikçi olarak 

değerlendirildiği bu süreçte, 
bilgilerin paylaşımı amacıyla 
düzenlendi. Yeni yatırımların 
sektörün önemli isimleri 
tarafından değerlendirildiği 

ziyaret esnasında;  Maysan 
Mando’nun ürün portföyü ve 
üretim kapasitelerinin gelişimiyle 
birlikte işbirliği fırsatlarının 
genişletilmesi konuları ele alındı.
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İŞ ORTAKLARI & İŞ BİRLİKLERİ

Mercedes Benz Türk A.Ş. 
tarafından, stratejik iş 
ortaklarından Maysan Mando’ya 
özel bir ziyaret gerçekleştirildi. 
Mevcut kamyon projelerindeki iş 
birliklerini, otobüs projelerini de 
kapsayacak şekilde genişletmek 
amacıyla gerçekleştirilen bu 
ziyaret süresince; mevcut 
ve devreye girecek yeni 
modellerden Conecto ve 

Travego projeleri ile ilgili iş birliği 
görüşmelerinde bulunuldu. 
Daimler AG R&D Müdürü  
Manfred Aust, Daimler AG R&D 
Mühendisi  Dirk Thielebein, 
Satın Alma Sorumlusu  Eray 
Somunkıran ve Tedarikçi 
Geliştirme Sorumlusu  Nuri 
Köleoğulları ziyarette hazır 
bulunurken, iki firma arasındaki 
potansiyel projeler de ele alındı.

MERCEDES’TEN
STRATEJİK
ZİYARET
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İŞ ORTAKLARI & İŞ BİRLİKLERİ

MAYSAN MANDO “YAN SANAYİ 
TOPLANTISI” Bursa’da Gerçekleşti

Türkiye amortisör sektörünün 
lideri Maysan Mando, Crowne 
Plaza’da gerçekleşen “Yan Sanayi 
Toplantısı’nda” tedarikçileri ile 
buluştu. 

Başta Genel Müdür Anıl Yücetürk 
ve Genel Müdür Yardımcısı Young 
Jun Jee olmak üzere; tedarikçi 
ilişkilerinde rol oynayan tüm 
yönetim kadrosu etkinliğe ev 
sahipliği yaptı. Maysan Mando 
ve Yan Sanayi Firma yetkililerinin 

birbirini tanımasına katkı sağlayan 
bu özel etkinlikte; her iki taraf da 
fikir ve planlarını paylaşma fırsatı 
yakaladı. 

Katılımın oldukça yoğun olduğu 
etkinlikte, Maysan Mando 
yetkilileri tarafından karşılanan 
misafirler, kayıtları yapıldıktan 
sonra lobide bir süre sohbet etti. 
Maysan Mando tanıtım filmlerinin 
gösterimiyle başlayan toplantı, 
Anıl Yücetürk ve Young Jun 

Jee’nin konuşmaları ile devam 
etti. Konuşmalarda; Maysan 
Mando’nun attığı stratejik adımlar, 
büyüme hızı ve gelecek planları, 
şirket kültürü ve tedarikçi 
ilişkilerine verdiği önem vurgulandı. 

Satın Alma Departman Müdürü 
Deniz Yılmaz sunumunda 
tedarikçilere merak edilen birçok 
konuda önemli ve detaylı bilgiler 
verdi. Grup şirketlerin tanıtımı 
ile başlayan sunumda; Maysan 

Mando’nun devam etmekte 
olan projeleri, satış rakamları, 
yeni projeler ve ürün grupları, 
kalite anlayışı ve yan sanayi 
değerlendirme kriterleri gibi 
tedarikçileri yakından ilgilendiren 
konulara değinildi. 

Yan Sanayi Toplantısı 2016, 
sunumların ardından misafirler için 
özel olarak hazırlanan kokteyl ile 
son buldu.
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PSA Yedek Parça (06.04.2016 
Otomotiv sektörünün önemli 
temsilcilerinden Peugeot - 
Citroen Grubu Yedek Parça 
Satın Alma Ekibi tarafından 
Maysan Mando üretim tesislerine 

düzenlenen ziyarette; PSA 
grubunun yedek parça markaları 
“EUROREPAR” ve “BÖLK” için 
global çapta potansiyel tedarikçi 
görüşmeleri gerçekleştirildi.
Ziyarette; PSA Satın Alma 

Direktörü Ms. Delphine Lafon 
Degrange, Ürün Müdürü Lucile 
Olivas Maynez, İş Geliştirme 
Müdürü Arnaud Laine’in yanı sıra 
PSA Türkiye Genel Müdürü Ufuk 
Bendeş de hazır bulundu. İki firma 

arasındaki stratejik ortaklıklara 
açılan yolda kritik bir öneme 
sahip olan ziyaret, her iki taraf için 
de başarı potansiyeli yüksek iş 
birliklerine ışık tuttu.
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MAYSAN MANDO 
39. BOD (BOARD OF DIRECTORS)
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Maysan Mando ailesi; 
gelenekselleşen ve şirket 
kültürünün önemli bir 
parçası haline gelen BOD 
toplantısı için Çukurova 
Holding çatısı altında bir 
araya geldi. Bu yıl 39.’su 
gerçekleştirilen toplantıda, 
alışıldığı üzere performans 
değerlendirmeleri ve 
gelecek planları masaya 
yatırıldı. 19 Şubat 2016 
tarihli toplantıya, Mando 
Co. adına katılım sağlayan 
Koreli ortaklar da, Türk 
misafirperverliğinin 
gerektirdiği en güzel 
şekilde ağırlandı. Oldukça 
yoğun geçen toplantıda 
yeni iş fırsatları, orta 
vadeli planlar  ile 2015 
yılı Maysan Mando iş 
sonuçları genel anlamıyla 
ele alındı. Toplantı 
Çukurova Holding Yönetim 
Kurulu üyeleri, Mando 
Co. Yönetim Kurulu 
üyeleri ve Maysan Mando 
Üst Yönetimi’nin tam 
katılımıyla gerçekleşti.
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ULUS METAL’DEN MAYSAN 
MANDO’YA ÖNEMLİ ZİYARET

Türkiye’nin lider vasıflı pres 
baskı sac parça üreticilerinden 
Ulus Metal, tedarikçiliğini 
üstlendiği Maysan Mando’ya 
bir bilgilendirme ziyareti 

gerçekleştirdi. Ulus Metal’in 
gelecek proje ve yatırımları 
ile ilgili paylaşımlarına yer 
verilen toplantıda; firma 
sahibi Ragıp Tunalılar, Proje 

ve Kalite Müdürü Birol Çetin 
ve Kalıphane Müdürü Bahri 
Arpacık hazır bulundu. İki firma 
arasındaki potansiyel iş birliği 
fırsatlarının da değerlendirildiği 

toplantı sonrasında, potansiyel 
fırsatların hayata geçirilmesi 
için gerekli çalışmaların süreceği 
ve bu tür toplantıların devam 
edeceği aktarıldı.
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MAYSAN MANDO CİDDE 
AUTOMECHANIKA FUARI’NDA

25 - 28 Ocak 2016 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 
düzenlenen Cidde Automechanika Fuarı’na Maysan Mando’yu 
temsilen, Satış & Pazarlama OEM/ Yenileme Pazarı Kısım Müdürü 
Artun Baran ve Satış & Pazarlama Ortadoğu Satış Sorumlusu Resul 
Kahraman ziyaretçi olarak katıldı. Aynı tarihler arasında Maysan Mando 
Suudi Arabistan yetkili satıcısı Al Saadi Co Ltd.- Ateş Otomotiv ile 
birlikte Cidde sanayi sitelerinde gerçekleştirilen müşteri ziyaretleri ile 
Maysan Mando markasının bilinirliği ülke aşırı coğrafyalarda arttırıldı.

Al Saadi Co Ltd. firma sahibi Abdullah M. Al-Saadi ve Erkan Ateş ile
yapılan toplantıda Maysan Mando ile işbirliğinin geliştirilmesi yönünde
mutabakata varılırken, Suudi Arabistan yetkili satıcılık belgesi 
imzalanarak kendilerine teslim edildi. Ticari grupta Suudi Arabistan’ın 
Cidde ve Riyad şehirlerinde faaliyet gösteren Al Saadi Co Ltd. ülkenin 
önde gelen büyük toptancı firmaları arasında yer almakta. Suudi
Arabistan’ın liman ve ticaret merkezi olan Cidde’de, Maysan Mando’nun 
tanıtım çalışmalarına Al Saadi Co Ltd. ile birlikte devam edilecek.

SEKTÖREL BULUŞMALAR
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İşinizin en sevdiğiniz özelliği nedir?

İşimin en sevdiğim özelliği problemleri hızlı bir şekilde ekibimle birlikte çöz-
mek, raporlamasını hızlı bir şekilde yapmaktır. Kalıcı olarak çözdüğümüz 
problemler beni daha çok mutlu ediyor.

Hangi sporlarla ilgileniyorsunuz?

Ağırlıklı olarak her Türk erkeğinin belirgin özelliği olan futbol ile ilgileniyo-
rum. Galatasaray’ ı tutuyorum. Bunun yanı sıra İspanya La Liga ve İngilte-
re Premier Ligi’ni elimden geldiği kadar takip etmeye çalışıyorum. ve tabii 
ki bilardo vaktim oldukça bilardo oynamayı da seviyorum.

Hangi web sitelerini düzenli olarak ziyaret ediyorsunuz?

Ağırlıklı olarak internette haber sitelerinde vakit geçirmeyi seviyorum. 
Ulusal yazılı basının web sitelerini takip ediyorum. Yabancı The New York 
Times, America Voice, CNN International, Reuters gibi köklü basın yayın 
kuruluşlarını takip etmeye çalışıyorum. Linkedin, Youtube, Facebook ve 
Instagram’da olmazsa olmazlarım arasında.

Hangi takımı tutarsınız?

Galatasaray tabii ki

En son hangi filmi izlediniz?

En son “Ankara Yazı: Veda Mektubu” adlı filmi izledim. Film tercihimi genel-
likte tarih filmlerinden yana kullanmayı seviyorum.

Bize kendinizden bahsedebilir misiniz? 
Maysan Mando’ daki pozisyonunuz ve rolünüz nedir?

Maysan Mando’ da yedi yıldır çalışıyorum. Yedi yıldır bu ailenin bir üyesi-
yim. Kalite bölümünde başladığım görevime yine kalite bölümünde devam 
ediyorum. Evliyim, bir kızım ve bir oğlum var. Kızım üçüncü sınıfa gidiyor. 
Oğlum 5 yaşında, seneye ana sınıfına başlayacak. Oğlumla hedeflerimiz 
aynı. O da benim gibi direk Maysan Mando’da işe başlayıp benimle birlikte 
çalışmak istiyor. Biraz tez canlıyım her şeyin hemen olmasını istiyorum 
ama sadece kendi elinizde olmuyor maalesef. Hareketli bir yapım var hızlı 
düşünüp çabuk karar verebiliyorum. Gezmeyi (boş boş AVM’lerde dolaş-
mayı değil tabii ki), yeni yerler ve yeni bilgiler öğrenebileceğim mekânları, 
fuarları gezmeyi çok seviyorum.  Alışveriş yapmayı özellikle elektronik 
eşya almayı, spor ile aram fazla iyi değil ama atletik de sayılırım Bunun 
dışında işimle ilgili yeni bilgiler öğrenmeyi Maysan Mando ile benzer üre-
timi yapan diğer rakip firmaların üretim alanlarını ve ürünlerini, incelemek 
de benim çok hoşuma gidiyor. İyileştirme çalışmalarında bulunmanın yeri 
bende apayrı. Toparlamam gerekirse konuşmayı, yeni şeyler öğrenmeyi 
seven bir kişiyim. Maysan Mando’ daki pozisyonum: Takım lideri. Proses 
Kalite ekibine takım liderliği yapıyorum. İşimi seviyorum, zaten işini sev-

meyen bir insanın da başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Tabii ki sadece 
işini tek başına sevmek başarıyı getirmiyor burada dikkat etmemiz gere-
ken önemli noktalardan birisi: Takım Çalışması. Bir takım olamaz ve takım 
çalışmasının içinde olamaz iseniz, ne kadar işinizi sevseniz de başarılı 
olamazsınız. Onun için kişi evinde mutlu ise işinde de mutlu, işini seviyorsa 
takım çalışmasının içinde de olabiliyor. Maysan Mando Proses Kalite Takım 
Lideri olarak ilk önceliğim müşterimiz için ürettiğimiz ürünlerin kalitesini 
garanti altına almak. Sonuçta her bir kalite çalışanı müşterinin firmadaki 
temsilcisidir. Yaşadığımız kalite problemlerinin tanımlanması, üst amirleri-
me raporlanması, kalıcı çözüme kavuşturulması için aksiyonların alınması, 
çalışan arkadaşlarımın bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, yeni iş başı yapan 
arkadaşlarımıza iş başı oryantasyonlarının verilmesi, birlikte çalıştığımız 
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çözüm ortaklarımızın Maysan Mando içinde yönlendirilmesi, takip edilmesi, 
öneri sisteminin çalıştırılması ve sistemin içinde aktif olarak çalışmak ve 
tabi ki Maysan Mando’ nun daha güçlü, büyük bir firma olması için çalış-
mak, çalışmak, çalışmak...

Maysan Mando’ da Ar-Ge ve Kalite Kontrol modülleri nasıl 
çalışıyor? Kalite standartları neler?

Maysan Mando’ da Ar-Ge ve Kalite modüllerinin birbirinden ayrı çalışması 
düşünülemez. Ar-Ge bölümü yeni bir ürün tasarımının yapılması, prototip 
ürünün üretilmesi ve seri üretime başlanılması süreçlerinde kalite bölümü 
ile koordineli bir şekilde çalışmaktadır. Burada prototip ürün aşamasında 
kalite olarak ürünün durability testleri, Set-up onayları, D/F testlerinin 
yapılması, ürünün teknik resme göre ölçümlerinin yapılmasında aktif 
olarak görev alıyoruz. Ürün seriye geçmeden önce mutlaka birkaç kez 
Ar-Ge ile Kalite ve Üretim bölümleri birlikte ön seri çalışmalarını yapıyoruz. 
Müşterimiz ile birlikte yaptığımız üretim sonucunda da seri üretime geçi-
yoruz. Maysan Mando’da yeni bir proje müşteri ile birlikte hat incelemesi 
ve ön seri üretimi yapılmadan devreye alınmaz.  Böylelikle bizimle birlikte 
müşterimiz de prosesin tüm adımlarına hâkim oluyor, Risklerimizi görüyor, 
önlemlerimizi buna göre alıyoruz. ISO-TS-16949, EN-ISO 9001, EN-I-
SO-14001, FORD Q1 ve HYUNDAI 5 star belli başlı kalite standartlarımız. 
Bunların yanı sıra sürekli firma içi eğitimlerle çalışanlarımız geliştiriyoruz. 
Lean 6 Sigma, İç eğitmen eğitimlerini de Maysan Mando’ da aldım.

Maysan Mando Amortisörlerinin üretimi ve piyasaya çıkma-
dan önce hangi aşamalardan geçtiği hakkında bizi bilgilendi-
rir misiniz?

Aslında amortisör birden çok bileşenin oluşturduğu karmaşık bir yapıya 
sahip. Bir amortisör ortalama 50 ile 100 alt parçanın bir araya gelmesinden 
meydana geliyor. Amortisörün aracın süspansiyon sisteminin bir parçası 
olmasının yanında emniyet parçası da olması, önemini bir kez daha arttı-
rıyor.  Araç üzerindeki dört amortisör üzerinde ailemizi, kızımızı, oğlumuzu 
sevdiklerimizi taşıyoruz. Bu şekilde düşünmek zorundayız. Sonuçta insan 
hayatı söz konusu. Üretim aşamasını iki’ye ayırabiliriz. Talaşlı imalat ve 
montaj aşamaları. Talaşlı imalat prosesleri; gövde borusu piston kolu gibi 
ham malzemelerin işlenerek kaytılarak üretime hazır hale getirilmesi. 
Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta ise tolerans bantları. Şu an 
otomotiv sektöründe birçok araba parçası üretilmekte. Bunların belirli tole-
rans ölçüleri var ve çoğunlukla ondalık, yüzdelik tolerans bantları arasında 
çalışmaktalar. Ancak amortisörde durum biraz farklı; bindelik tolerans 
değerlerine girerek çalışıyoruz. Bu bizi zorlasa da işimizi sevdikten sonra 
zorlanmıyoruz. Gövde borusunun kaynatılması, 6 metre uzunluğunda çelik 
çubuğun istenilen ölçülerde CNC tezgaharlarda işlenmesi, yüzey hazırlık 
aşamalarından geçirilmesi talaşlı imalat aşamalarının belli başlı prosesleri. 
Montaj aşaması ise; ürünün alt parçalarının hazırlanarak tam otomatik PLC 
programla çalışan hatlarda amortisör haline gelmesi. Piston valfi sıkma, 

yağ ve gaz doldurma, ön ve final kapama ve olmazsa olmazı Performans 
Test Ölçümleri. Kalite ekibi olarak bizler yukarıda bahsettiğim aşamaların 
gerçekleşmesi sırasında tanımlı olan kontrollerimizi yapıyoruz. Maysan 
Mando’ da her amortisör % 100 D/F Test makinasından geçtikten sonra 
üretimi tamamlanır. Daha sonra boya veya kataforez tesisinde korozyona 
karşı korunmak üzere boyanır ve müşteriye teslimat şeklini almak üzere 
paketleme hattına sevk edilir. Burada uygun paketleme yöntemi ile paket-
lenip sevkiyat ambarına gönderilir.

Üretim Kapasiteniz ve şu anki üretim adetleriniz hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Yıllık 7.500.000 adet amortisör üretim kapasitesine sahibiz. Ben 2010 
yılında Maysan Mando’ ya başladığımda aylık 180.000’inci amortisör 
hattımızdan çıktığında kutlama yaptığımızı hatırlıyorum. Kısa zamanda 
büyük işler başarıp üretim kapasitemizi % 300 gibi bir oranda arttırmayı 
başardık. Bu tüm Maysan Mando çalışanlarının ortak başarısı. Mart 2016 
da 500.470 adet ile tarihi bir rekor kırdık.

Maysan Mando olarak önümüzdeki dönemlerde kalite sü-
reçlerinizdeki hedefleriniz nelerdir?

Maysan Mando’ da hedeflerimizi belirlerken bir önceki yılın değerlerlendir-
mesini yapıp girdilerini çıktılarını analiz ediyoruz ve iyileştirmemiz gereken 
noktalarımızı belirleyip hedeflerimizi bu doğrultuda belirliyoruz. Bizim için 
firma içinde PPM hedeflerimizi tutturabilmek çok önemli. Çalıştığımız 
önemli otomotiv 
sanayilerinin mem-
nun edilmesi, yeni 
projelerimiz ve gele-
ceğimiz için önemli. 
Çalışanlarımıza da 
bu yönde sürekli  
eğitimler veriyoruz. 
Kalitesizlik maliyet-
lerimizin azaltılması, 
üretim kalitemize 
negatif girdi sağla-
yan tedarikçilerimi-
zin de geliştirilmesi 
hedeflerimizin belli 
başlı olanları.
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 İÇİMİZDEN

MAYSAN
MANDO’DAN 
ORHANELİ 
TÜRKAN SAİT 
YILMAZ ANADOLU 
LİSESİNE 
YARDIM ELİ

Türk otomotiv dünyasının en önemli 
kuruluşlarından Maysan Mando; toplum ve 
sosyal yaşama karşı sorumluluklarının bilincinde 
olduğunun bir göstergesi olarak, önemli sosyal 
sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor. 
Yakın zamanda; Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, 
şehir merkezinden oldukça uzak bir lokasyonda 
yer alan Türkan Sait Yılmaz Anadolu Lisesi’ni ziyaret 
eden Maysan Mando ailesi, ihtiyaçlar doğrultusunda okula 25 adet 
bilgisayar bağışında bulundu.

Bu sorumlu projeyle, hali hazırda teknik altyapısı mevcut olan okula 
bir bilgisayar sınıfı kazandırılmış oldu. Okulun gelecek vadeden 
öğrencileri, internet alt yapısını kullanarak bilgiye daha hızlı ulaşırken; 
günümüz teknoloji dünyası ile etkileşim halinde öğrencilik yaşamlarını 
sürdürmeye devam ediyorlar. Çalışma kapsamında koordineli 
şekilde çalışan Maysan Mando Proje Ekipleri,  departmanlar arası 
birliktelikleriyle takım ruhu adına değerli bir örnek oluşturdular. Okul 
yönetimi öğrencilerin hayallerini yeni ufuklara taşınmasına yardımcı 

olan Maysan Mando’ya sonsuz minnetlerini 
iletirken, Maysan Mando ailesi de kendilerine 
yapılan sıcak karşılama ve ev sahipliği için okul 
müdürü Sn. Muhsin Böcekçi’ye teşekkürlerini 
sundu.
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MAYSAN 
MANDO 
YEŞİL 
SAHADA

Beraberce çalışmak, aynı üretim bandını paylaşmak 
takım olmayı gerektirir. Ekip birbirine inandıkça ve 
destek oldukça büyür. Maysan Mando’nun tüm 
başarılarında bu beraber hareket etme kültür ve bilinci 
kendini gösterir. Bu bilincin ışığında renkli, eğlenceli, 
sağlık ve spor dolu bir organizasyona imza atan 
Maysan Mando, Türkiye’nin en çok sevilen sporu; 
futbolu, kurum kültürü ile aynı paydada bir araya 
getirdi. 

Bu kapsamda Maysan Mando Ailesi; 6 Mart Pazar 
günü, Çelik-İş Sendikası iş birliğinde Ertuğrulkent 
Sandalcı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen geniş 
kapsamlı halı saha turnuvasında bir araya geldi. 
“Dostluk ve sağlık için” mottosuyla 2 ay boyunca 
devam eden müsabakalar zorlu ve çetin mücadelelere 
sahne oldu. Rekabet ederken birbirini daha yakından 
tanıma fırsatı yakalayan çalışanlar; ‘fair play’ çatısı 
altında mücadele ederek, kazanmaktan önce oyundan 
keyif almayı amaçladı. 2 aylık uzun müsabaka 
maratonunun sonunda kazanan; takım ruhu ve dostluk 
oldu.  İş dışında bir araya gelmenin keyfini süren 
çalışanlar, hem ekip içi iletişimlerini güçlendirdi hem de 
heyecanla gelecek organizasyonların beklentisi içine 
girdi. 

Turnuvayı üçüncü olarak tamamlayan takımımız 
“Paketleme”, İkincilik kupasını alan takımımız “Beyaz 
Yaka”, Şampiyonluk Kupasını alan takımımız ise 
“Montaj“ oldu. Bütün takımlarımızı gösterdikleri 
centilmence mücadeleden dolayı tebrik ediyor, bir 
sonraki turnuvada görüşmek ümidi ile, başarılar 
diliyoruz. 
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İLK SEVİYE AMİRLER İÇİN 
LİDERLİK EĞİTİMİ
Liderlik; bir takıma örnek olma,
karar mekanizmasının en önemli
basamağını oluşturma, kurum
ve ekiplerin geleceğine yön
verme, yarınları şekillendirme
mekanizmasıdır. Bu açıdan
liderlerin; analitik yeteneklerinin
güçlü, iletişimleriyle çevrelerini
etkileyen kanaat önderleri
olması gerekir. Liderin duruşu
ve vizyonu tüm takımına sirayet
ederek bir kurumsal kimlik yaratır. 

Organizasyonlar bu kimlik
doğrultusunda planlarını yaparak,
geleceği planlarlar. 
Maysan Mando için; bu denli 
önemli bir kavramı özümsemek, 
liderlik gerektiren pozisyonlarda 
yer alan tüm çalışanları için 
olmazsa olmaz nitelikte. Bu 
doğrultuda ve “Hayat Boyu 
Eğitim” mottosu ışığında Maysan 
Mando üretim departmanındaki 
ilk seviye amirlere “Liderlik 

Eğitimi” verildi. İyi bir lider olmanın 
inceliklerinin işlendiği eğitimde ilk 
seviye amirler, kişisel yetenek
havuzlarını nasıl genişletip
bireysel ve kurumsal faydalar
yaratabileceklerini öğrendiler.
Tarihteki örnekler işlenirken
kendi durumlarını kıyaslama
fırsatı yakaladılar.
Maysan Mando İnsan Kaynakları 
Müdürü Nurşen Dağlı ve Maysan 
Mando İnsan Kaynakları Uzmanı 

Sevim Çakır tarafından verilen 
eğitimlerde, ana iletişim aracı 
olarak ‘Role Play’ metodu
kullanıldı. Oyunculuk gerektiren
bu yöntem ile eğitimlerin kapsamı
genişletilirken, oldukça eğlenceli 
ve renkli bir ortam yaratıldı. 42 
grup liderinin interaktif bir şekilde
katıldığı eğitimlerin ardından, tüm
ekip beraberce yemek yiyip günü
değerlendirdi, keyifli sohbetler ile
dostluklarını pekiştirdi.
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 İÇİMİZDEN

MAYSAN MANDO YENİ 
İÇ EĞİTMENLER KAZANDI
Eğitim hayat boyu süren bir 
süreç. Bilgiye ulaşan insanın, 
o bilgilere adapte olması, 
hayatında kullanması, doğru 
formasyon ile enformasyondan 
istifade etmesi… Bir ömür 
boyunca sonsuz sefer 
yinelenen bir yolculuk. İnsan 
bu yolda ne kadar hızlı koşarsa; 
ailesine, işine, çevresine, 

dünyaya o kadar katkı sağlar. 
Maysan Mando bu yüzden 
eğitime mutlak önem veriyor, 
düzenli programlarının yanı 
sıra çalışanlarını öğrenen 
sıralarından öğreten kürsüsüne 
taşımayı arzuluyor. İç eğitim 
kadrosunu arttırmaya yönelik 
çalışmaları ile bu amacına 
ulaşmayı hedefliyor. “Hayat 

Boyu Eğitim,” yaklaşımıyla 
iç eğitimlerinin sürekliliğini 
sağlamak adına ‘İç Eğitim 
Ekibimizi’ oluşturan Maysan 
Mando’da, çalışanlar arasından 
seçilen bir takım, profesyonel 
yetkinliğe ulaşmaları amacı 
ile ‘Ezber Bozan’ firmasında 
geniş kapsamlı bir eğitim aldı. 
Böylece bilgi seviyeleri ile 

beraber iletişim yetkinliklerini 
de geliştiren çalışanlar, şirket 
bünyesinde farklılık yaratmaya 
başladılar. Görünen o ki; onların 
verimli çalışmaları, Maysan 
Mando’ya yepyeni başarı 
pencereleri açacak.

Maysan Mando’ya Yeni İç Eğitmenler
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İNSANA SAYGI ÖDÜLLERİ’NİN 
PARLAYAN YILDIZI:  MAYSAN MANDO
Kariyet.net sponsorluğunda
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve
Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen
İnsana Saygı Ödülleri’nde
Maysan Mando yine fark yarattı.
Şirketi; İnsan Kaynakları
Müdürü Nurşen Dağlı’nın temsil 
ettiği törende; en çok istihdam 

yapan, en çok başvuru alan, İK 
süreçleri ve iletişim kalitesiyle 
değer yaratan firmalar 
ödüllerine
kavuştular. Maysan 
Mando; aldığı 
20.000’in
üzerinde 

başvuru, adaylara %100
geri dönüş oranı ve kariyer.net 
üzerinden sağladığı 53

kişilik istihdam ile ödüle layık
görüldü. Ödül kriterleri

arasında Kariyer.net 
kullanıcılarının 
oylarının da 

olması bu başarıya
farklı bir anlam kazandırdı.
İnsanlarıyla büyüyen, iletişimin
değerini ve gücünü benimsemiş
Maysan Mando ailesi için ise
bu ödül, oldukça özel ve anlamlı.
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MAYSAN MANDO BİİB İSTİHDAM 
FUARI’NDA YERİNİ ALDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
sponsorluğunda düzenlenen, 
şehir için kıymetli bir gelenek 
haline gelen İstihdam Fuarı’nda, 
Maysan Mando da yerini aldı. 
Merinos Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 
her kesimden iş arayan ile işvereni 
bir araya getirmeyi amaçlayan, 
organizasyonda; Maysan Mando 
ailesi üç gün boyunca yüzlerce 
misafiri standında ağırladı. 

İnsan kaynakları uzmanları 
tarafından; çok sayıda beyaz 
yaka ve mavi yaka aday ile 

yapılan görüşmelerde, yüzlerce 
iş başvurusu alındı. Toplumun 
farklı kesimlerinden Maysan 
Mando standını ziyaret edenler ile 
sektör hakkında farklı açılardan 
değerlendirmeler yapıldı. Her 
gözün kendine ait değerler ve 
vizyon sunması, önemli bir iç 
görü havuzunun oluşturulmasını 
sağladı. İstihdam Fuarı’nın üçüncü 
günü, Maysan Mando İnsan 
Kaynakları Müdürü Nurşen Dağlı 
tarafından Maysan Mando’nun 
insan kaynakları politikaları, işe 
alım kriterleri ve firma kültürünün 
anlatıldığı “Mülakat Teknikleri 

Semineri” ile de, adaylara açık bir 
platformda bir araya gelme fırsatı 
sunulmuş oldu. 

Bursalı ve ulusal birçok markanın 
yan yana yer aldığı fuarda 
mevcut ikili ilişkiler geliştirildi. Kimi 
zaman uluslar arası misafirler 
ile renklenen Maysan Mando 
standı, Genel Müdür Anıl Yücetürk 
tarafından da ziyaret edildi. 

Dolu dolu geçen üç günün 
sonunda; yeni ve pekiştirilmiş 
ilişkiler, alınan yüzlerce iş 
başvurusu ve bolca yeni iş 
kontakları ile fuar tamamlandı.
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KADINLAR GÜNÜ’NE 
ÖZEL BEŞ ÇAYI’NDA 
TOPLANDIK
Maysan Mando, mutlak eşitlik
ilkesiyle çalışan, gücünü ve
vizyonunu istihdam ettiği onlarca
kadından alan bir kuruluş olarak;
kadınlara şirket bünyesindeki
her kademede görev ve
sorumluluk vermektedir. Maysan
Mando’nun gelişmesine büyük 

katkı veren kadın çalışanlar; 
zekaları,  renkli kişilikleri, özgüvenli 
duruşları, iletişim becerileri 
ve çalışkanlıkları ile Maysan 
Mando’nun her geçen gün 
büyüyen başarılarına
imzalarını atmaktadırlar.
Gücüne güç katan kadın 

çalışanlarına  ufak bir teşekkür 
edebilmek adına  8 Mart Kadınlar 
Günü’nde özel bir  projeye imza 
atan Maysan Mando; artık tüm 
dünyanın ortak bir kültür ögesi 
haline gelen “Beş Çayı”nda kadın 
çalışanlarını bir araya getirdi.
Bursa şehrinin en büyük alışveriş 

merkezi Korupark’ta toplanarak 
lezzetli atıştırmalıklar
eşliğinde keyifle sohbet eden 
çalışanlar, iş alanı dışında 
gerçekleşen bu iletişim çalışması 
ile ilişkilerini arkadaşlık ve 
dostluk seviyesine çıkarmanın 
mutluluğunu paylaştılar.
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KORECE KONUŞMA 
YARIŞMASI’NDA 
MAYSAN MANDO 
SPONSORLUĞU

Maysan Mando, 12 Aralık 2015 tarihinde Bursa Osmangazi İbrahim Paşa Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
anlamlı bir organizasyona sponsor oldu. Kral Sejong Enstitüsü’nün Kore Kültür Günleri kapsamında 
düzenlenen Korece Konuşma Yarışması’nda her iki ülkeyi de temsil eden bir kuruluş olarak yerini alan 
Maysan Mando, Türk – Kore kültürleri arasındaki köprü misyonunu bir kez daha pekiştirmiş oldu. Tarihi 
Mahkeme Hamamı içerisinde yer alan İbrahim Paşa Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirilen etkinlikte, farklı dil kurlarından katılımcılar, konuşma yeteneklerini sergiledi. 
Dostlukları tarihteki özel olaylara dayanan Türk ve Kore halklarını daha da yakınlaştıran etkinlikte, 
birincilerin yanı sıra eşsiz ve renkli kültür ortamını paylaşan herkes kazanmış oldu.
Etkinlikte Maysan Mando’yu temsil eden çalışanlar, dostane 
ve renkli bir ortamı paylaşırken; kurumu farklı kitlelere 
anlatma fırsatı yakaladı. Organizasyon süresince yapılan 
sohbetler ve  kurulan irtibatlar ile iki ülkenin dostluğuna 
katkı verebilecek yeni organizasyon önerileri
ortaya çıktı. Herkesi heyecanlandıran bu öneri
ve çalışmalar ilerleyen dönemler için de
Maysan Mando’nun sponsorluk takvimini 
şekillendirecek gibi gözüküyor.
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Türk-Kore ortaklığında çalışan, 
bu iki kültürü benimsemiş bir 
firma olarak üretim ve yönetim 
operasyonlarımızın tamamı çok 
kimlikli yapıya sahip. Bu doğrultuda 
Mando ailesinden birçok Koreli 
çalışan, dönem dönem Bursa’daki 
fabrikamızda bizlerle beraber 
çalışıyor. Bu bireyler görev süreleri 
boyunca bilgi birikimleriyle 
yarattıkları faydanın yanında, iki 
kültürün ve ülkenin dostluğuna 
anlamlı katkılarda bulunuyor.
2010’da Mando ailesinden aramıza 
katılarak bizlerle çalışmaya 
başlayan, Ar-Ge Departmanımızda 

Proje Koordinatörü olarak verdiği 
katkılarla fark yaratan Sung Min Kim 
Türkiye’deki görev süresini doldurdu. 
Bu süre zarfında karakterli, çalışkan, 
uyumlu kişiliği ile herkesin sevgisini 
kazandı. 
Mr. Kim’i ülkesine uğurlarken birçok 
duygusal ana şahit olduk. Şu an 
Mando Co. çatısı altında Maysan 
Mando’ya destek vermeye devam 
eden Mr. Kim’e en kısa sürede tekrar 
görüşme dileklerimizle başarılar 
diliyoruz. 

SUNG MIN KIM’E DUYGUSAL UĞURLAMA
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‘Yeni yıl, yeni dilekler, yeni
başarılar.’ Maysan Mando ailesi
2014 yılını bu sözler ile
uğurlamıştı. Ve 2015 de Maysan
Mando için başarılarla dolu,
bir gurur yılı oldu. Bu sene de
geleneği sürdürmeye kararlı

olan Maysan Mando çalışanları
birlikte keyifli, hoş, eğlenceli bir
gün geçirdi. Tüm Maysan Mando
ailesini bir araya getiren etkinliğe
birbirinden farklı lezzetler ve
içecekler eşlik etti. 
Çalışanlarını yalnız bırakmayan

Genel Müdür Anıl Yücetürk
kısa ve öz konuşmasıyla tüm
çalışanların yeni yılını kutlarken,
eğlencenin sonunda yapılan 
hediye çekilişiyle çalışanlar, bu 
mutlu günün hoş tebessümüyle 
evlerine doğru yola çıktı.

Tüm çalışanların aynı karede yer 
aldığı selfie ise yılbaşı partisinin
en unutulmaz anı olarak
hafızalardaki yerini aldı.

MUTLU YILLAR 
MAYSAN MANDO

2016’DA
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ORYANTASYON KAHVALTILARI

ÖĞLE YEMEĞİNDE OSMANLI RÜZGARI

Her geçen gün büyümesini 
sürdüren istikrarlı yapısıyla 
tüm dikkatleri üzerine toplayan 
Maysan Mando; ekonomik ve 
kültürel gelişimiyle paralel olarak,  
çalışan ailesini de genişletmeye 
devam ediyor. Yeni çalışan 
adaptasyonunun, yakalanan 
ivmenin sürdürülmesi için büyük 
bir önem taşıdığının farkında olan 
otomotiv devi, Türkiye ve dünyanın 
dört bir tarafından her yıl binlerce 
iş başvurusu alıyor.

2015 yılını büyümeyle tamamlayan 
Maysan Mando markası için; 
nitelikli bir iç iletişim yaratmak ve 
çalışanlar ile sürekli temas halinde 
bulunmak amacıyla, 
Mürekkep Tanıtım ortaklığında 
iletişim stratejileri geliştirilmeye 
başlandı. Bu kapsamda 
düzenlenen ‘Oryantasyon 
Kahvaltıları,’ bu çalışmaların en 
başarılı ve değerlilerinden birisi 

olarak öne çıkıyor. Maysan Mando 
ailesine yeni katılan çalışanların 
adaptasyon süreçlerini en kısa 
sürede ve en verimli şekilde 
geçirmelerini hedefleyen çalışma, 
hem çalışan hem de yönetim 
tarafında büyük beğeni topladı.

“Her şey daha güzel bir başlangıç,” 
için mottosuyla hayata geçirilen 
oryantasyon sürecinde, yeni işe 

giren Maysan Mandolular, ilk 
gün kahvaltı ile karşılanıyor. Bu 
kahvaltıya, beraber çalışacağı 
iş arkadaşlarından biri eşlik 
ediyor. Ardından ‘Buddy’ olarak 
adlandırılan iş arkadaşının 
rehberliğinde tüm tesis geziliyor. 
Yeni çalışanı masasında, kırtasiye 
vb. ihtiyaçlarını karşılayabileceği 
ofis ürünleri ile dolu bir hediye 
kutusu bekliyor.

Linkedin, Facebook gibi mecralarda 
büyük ilgi gören “Oryantasyon 
Kahvaltıları”, yeni çalışanları 
Maysan Mando kültürü ile 
buluşturmanın etkin bir yolu olarak 
benimsenmişe benziyor. Öyle 
görünüyor ki; herkesin büyük 
mutlulukla karşıladığı bu uygulama, 
uzun yıllar devam edecek…

Dünyaca ünlü üç mutfak vardır:
Fransız, Çin ve Türk-Osmanlı. 
Fransız ve Çin mutfakları tarihsel 
olarak yaşanan yoksulluk 
dönemlerinde yeni yemek 
denemeleri ile büyümüş, 
çeşitlenmiştir. Türk mutfağı ise 
bu iki coğrafyadan farklı olarak 

Osmanlı’nın zenginliği
ile yeni lezzetleri menüsüne
katmış, sarayda özel olarak yer
alan aşçıların Ar-Ge çalışmaları ile
gelişmiştir.
Türk - Kore ortaklığında çok 
kültürlü ve zengin kimlikli bir 
yapıya sahip olan Maysan 
Mando da, düzenlediği  etkinlikle 
çalışanlarına zengin Osmanlı 
mutfağı ve kültüründen esintilerle 
dolu bir gün yaşattı.
Çalışanlar; Sofra Grup tarafından 
hazırlanan öğle yemeğinde, 
geçmişten günümüze miras 
Osmanlı lezzetlerini tadarken, 

yüzlerce yıllık Türk Sanat Musikisi 
ezgilerini usta sanatçıların 
ellerinden dinleme fırsatı buldu. 
Ayrıca güne özel olarak yöresel 
kıyafetli çalışanlar etkinliğe eşlik 
etti. Etkinlik genelinde
hem şahane lezzetlerin hem 
de enfes musikinin tadı önemli 
motivasyon arttırıcı öğelerdi. 
Bu özel etkinlik sonucunda günlük
iş hayatının rutinini kıran Maysan 
Mando, çalışanlarına yüzlerinde 
hoş bir tebessüm ile geçirdikleri 
unutulmaz bir öğle arası
armağan etmiş oldu. 
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EN TATLI SEVGİLİLER GÜNÜ
Çalışanlarıyla beraber hızla çıktığı başarı 
basamaklarında mutluluk ve keyifle 
yürümeyi birinci önceliği olarak gören 
Maysan Mando; bu sebeple çalışanlarına 
çok önem veriyor, özel günlere büyük özen 
gösteriyor. Hoş sürprizler ile çalışanlarına 
neşe ve mutluluk katıp iş ortamını bir anda 
farklılaştırarak rutinleşmenin önüne 
geçiyor. Sofra Grup tarafından, 14 Şubat 
Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan yemek 
menüsünde, 10 çeşit farklı tatlıdan oluşan 
açık büfe, çalışanların beğenisine sunuldu. 
Kalabalık bir kurum olarak her damak 
tadına hitap edecek bir lezzet yelpazesine, 
öğle yemeği menüsü içerisinde yer 

verilmiş oldu.  Ana yemeğin ardından 
çalışanlar, tatlıları ile beraber keyifle zaman 
geçirirken. Maysan Mando dünyaya mal 
olmuş bir günü ve geleneği kurum çatısı 
altında yaşatmış oldu. Bu güzel etkinlik, 
duygulara hitap ederek, çalışanların 
sıcaklık ve keyif dolu bir gün geçirmelerini 
sağladı.
Bu özel günde emeği geçen Maysan 
Mando Restoran Müdüresi Havva 
Abbasoğlu ve yeni aşçıbaşı Hüseyin 
Aydın’a ayrıca teşekkür edildi.
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ATMA DEĞERLENDİR, MESLEK 
OKULLARINI GÜÇLENDİR (ADMOG)
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD), çok değerli ve 
özel bir kampanyayı sürdürmeye 
devam ediyor. “Atma Değerlendir, 
Meslek Okullarını Güçlendir,” 
mottosuyla başlatılan kampanya 
kapsamında, sektör firmalarından 
modeli eskimiş, artık faal olmayan 
üretimsel ve ölçümsel araçların 

okullara bağışlanması talebinde 
bulunuluyor. Böylece öğrenciler 
normal şartlarda temas etme, 
tanıma ve dokunarak öğrenme 
fırsatı yakalayamayacakları 
cihazları yakından tanıyor. 
Gelecekte meslek hayatlarına 
başladıklarında zorluk yaşamadan 
çalıştıkları kurum ve bölüme 

adapte oluyorlar.

Türkiye’nin ilk amortisör 
üreticisi Maysan Mando da, 
sosyal sorumluluk çalışmaları 
kapsamında ADMOG projesine 
destek verdi. Atıl durumda 
bulunan ölçüm cihazlarını 
projeye bağışlayan Maysan 
Mando’ya, katkılarından 

ötürü TAYSAD tarafından 
teşekkür belgesi sunuldu. 
Proje süresince ADMOG’a 
desteğini sürdüreceğinin 
altını çizen Maysan Mando, 
meslek okullarında eğitim 
gören öğrencilere ufak da 
olsa bir destekte bulunmanın 
mutluluğunu yaşıyor.
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AUTOMECHANIKA İSTANBUL’DA 
MAYSAN MANDO’YA YOĞUN İLGİ 

Türkiye’nin ticaret ve finans
merkezi İstanbul, bir kez daha
otomotiv sektörünün odak
noktası haline geldi. Bölgenin en
kapsamlı otomotiv sektörü fuarı
Automechanika İstanbul 7-10
Nisan 2016 tarihlerinde
İstanbul’da TÜYAP Fuar
Merkezi’nde gerçekleşti.
Dünyanın dört bir yanından fuara
bireysel katılım gösteren şirketler

kendi bölgelerinin ürünlerini
tanıttı.
47 yıllık geçmişiyle amortisör
sektöründe dünya otomotiv
devlerinin önde gelen çözüm
ortaklarından biri olan Maysan
Mando, yer aldığı stantta
dünyanın dört bir yanından
gelen sektör temsilcilerine
ürünlerini sergileyerek, sektörün
en önemli fuarlarından biri olan

Automechanika İstanbul Fuarı’nda
ilgi odağı oldu.
Maysan Mando Genel Müdürü
Anıl Yücetürk fuarla ilgili yaptığı  
açıklamada şu sözlere yer verdi: 
“Automechanika
İstanbul 2016 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 karşılaştık. Karşılıklı
görüşmelerden başarılı geri
dönüşlerin yaşandığını söylemek
mümkün. Maysan Mando’nun
yüksek başarı ile kapattığı 2016
yılının ilk çeyreğinin hemen
ardından gelen fuarla elde edilen
motivasyon da bizi bir adım daha
ileri taşıdı.”
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MİNİK 
RESSAMLAR 
‘GELECEK 
SİZİN 
ELİNİZDE’
Maysan Mando tarafından; 
paylaşımı ve motivasyonu
artırmak, resme ilgi duyan ve
yeteneği olan çocukları teşvik
etmek amacıyla bu yıl ikincisi 
gerçekleştirilen geleneksel
resim yarışması,
Maysan Mando çalışanlarının
6-14 yaş çocuklarının katılımına
açık olarak düzenlendi.
‘Gelecekte nasıl bir yerde

çalışmak istersin?’ konulu resim
yarışmasına onlarca minik
Maysan Mandolu katıldı. 
İki ayrı yaş kategorisinde 
ödüllendirmenin yapıldığı 
yarışmanın 6-8 yaş
kategori birincisi Melisa Çimen,
9-14 yaş kategori birincisi
Sudenur Solak ve bu yıl özel
bir kategori olarak açtığımız
Mürekkep Ajans yaratıcılık

ödülünü ise Arda Toprak ile
Çağatay Dağlı kazandı.
Yarışmanın seçici kurulunda
Maysan Mando Genel Müdürü
Anıl Yücetürk, Maysan Mando
İnsan Kaynakları Müdürü
Nurşen Dağlı, Maysan Mando
Genel Müdürlük Asistanı Banu
Doğu Keçe, Maysan Mando
İnsan Kaynakları Uzmanı Sevim
Çakır, Mürekkep Ajans

Müşteri İlişkileri Yöneticisi
Özgür Çalış Çevik ve Mürekkep
Ajans Maysan Mando Müşteri
Temsilcisi Ergün Tozan yer aldı.
Etkinlik sonunda; katılımları ile 
yarışmaya destek
veren tüm çocuklara
teşekkür edilirken, dereceye
giren katılımcılar da ayrıca tebrik 
edildi.

MELİSA ÇİMEN 8 BALERİN KIZ 6-8 YAŞ BİRİNCİSİ 
MELİKE CANDAN 6 PASTACI 6-8 YAŞ İKİNCİSİ
İREM SOLAK 6 ÖĞRETMEN 6-8 YAŞ ÜÇÜNCÜSÜ

ADI SOYADI YAŞI ESERİN ADI DERECESİ

SUDENUR SOLAK 10 VETERİNER 9-14 YAŞ BİRİNCİSİ 
MEHMET NARİN 13 ASTRONOT 9-14 YAŞ İKİNCİSİ
ARDA ESENGİLLER 9 İLK DENEYLERİM 9-14 YAŞ ÜÇÜNCÜSÜ

ADI SOYADI YAŞI ESERİN ADI DERECESİ

ARDA TOPRAK 12 UZAY VE BEN REKLAM AJANSI ÖZEL ÖDÜLÜ
ÇAĞATAY DAĞLI 8 MİMARLIK VE ANLATMAK REKLAM AJANSI ÖZEL ÖDÜLÜ

ADI SOYADI YAŞI ESERİN ADI DERECESİ
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BU ALANDA
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İletişim : Mürekkep Tanıtım
Tel : 0224 235 65 00
e-mail : info@murekkep.com.tr
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