
09 8 MART’TA 
RENKLİ PROJE

Maysan Mando olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü kapsamında önemli bir organizasyona 
imza attık.

03 KAN VERDİK 
CAN VERDİK

İçerisinde yaşadığımız topluma değer 
katacak ve toplumsal farkındalığı artıracak 
çalışmalara büyük önem veriyoruz.

05 EMEKTARIMIZ 
ALİ USTA

Mesleğimi o kadar çok sevmişim ki, başka 
hiçbir meslek düşünmedim. Düşünmüş 
olsaydım bu mesleğe 40 yılımı vermezdim.
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İNOVASYON ÖDÜLÜ
MAYSAN MANDO’NUN

Maysan Mando olarak, Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 

43,’sü gerçekleştirilen ve 8 ayrı kategoride 
71 ödülün sahiplerini bulduğu ‘Ekonomiye 
Değer Katanlar 2016’ ödüllerinde, 

“İnovasyon” dalında ödüle layık görüldük. 
Bu başarıda tüm çalışanlarımızın büyük 
emekleri bulunuyor...
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde; 

Maysan Mando adına AR-GE Kısım 
Müdürü Cem Güneri, Mali İşler Müdürü 
Figen Sırlı Taka ve İnsan Kaynakları Kısım 
Müdürü Tuğba Demirsu Yücetürk yer aldı.
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Maysan Mando Ailesinin  
Çok Değerli Üyeleri,

Türkiye’nin ilk amortisör üreticisi 
olarak, bulunduğumuz kent olan 

Bursa’ya, ülkemize ve dünyaya rol 
model olan birçok başarılı çalışmaya 
imza atıyor; sizlerden aldığımız güçle 
birlikte de büyümeye ve gelişmeye 
devam ediyoruz.

Ortak aklın ve takım ruhunun önemine 
inanan şirketimizde; hem üretim ve 
diğer süreçlerdeki kalite felsefemiz, 
hem de tam bir aile ortamı içerisinde 
olmamız, sektörün uluslararası 
aktörlerinden biri olma başarımızın 
altında yatan en önemli faktörler 
arasındadır.

Öte yandan şirketimiz, çalışanlarımızın 
ortaya koyduğu üstün gayret ve özverili 
çalışmalar sonucu, geride bıraktığımız 
2016 yılını pek çok rekoru kırararak 
tamamlama başarısı gösterdi.

Bu başarıda kuşkusuz, her birinizin 
ayrı ayrı emekleri bulunuyor. 
Hedeflerimiz doğrultusunda emin 

adımlarla geleceğe ilerken, tüm 
çalışma arkadaşlarıma olan güvenim 
ve inancım sonsuzdur… 

Unutmayın ki biz çok büyük ve güçlü 
bir aileyiz. Nitekim yolumuz açık 
bir şekilde, çalışmalarımızı kararlı 
bir şekilde sürdürmeye de devam 
ediyoruz.  

2027 yılında Türkiye’nin ilk 100 şirketi 
arasında yer almak ve AR-GE merkezi 
alanında da Türkiye’nin ilk 10 şirketi 
arasında olmak öncelikli hedeflerimiz 
arasında.  Ayrıca aftermarket ve 
OEM’de market lideri, küresel market 
oyuncusu olmak gibi hedeflerimiz 
bulunuyor.

Bunların dışında; sürekli yeniliklere 
öncülük eden Maysan Mando olarak bu 
yılı, “DETAY’larda Çalışma Yılı” olarak 
belirledik. 

Bu doğrultuda, güçlü bir ekip ruhu 
içerinde, birlik ve beraberlik anlayışıyla 
mevcut hedeflerimize doğru adım 
adım ilerlerken, yenilikçi bir anlayışla 
detaylara odaklanarak da bugüne 
kadar olduğu gibi yine özgün işler 
yapacağımıza inanıyorum.

Sözlerime burada son verirken, yayın 
hayatına yeni başlayan Gazetemizin 
hepimize hayırlı olmasını diliyor; 2017 
yılı için ortaya koyacağımız birçok 
proje ve atılımlar çerçevesinde de 
beklentilerimizi yüksek tuttuğumuzu 
ifade etmek istiyorum.

Saygı ve sevgilerimle, 

Anıl YÜCETÜRK
Maysan Mando Genel Müdürü

Hepinize merhaba,

Öncelikle, ilk kez yayın hayatına 
başlayan kendi gazetemiz 

üzerinden sizlere ‘merhaba’ demekten 
dolayı, büyük bir mutluluk ve heyecan 
duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Maysan Mando bünyesinde, sizlerin 
de büyük destekleriyle hayata 
geçirdiğimiz bu gazetemizin, iletişim 
faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi 
ve takımdaşlık noktasında, şirketimize 
çok önemli katkılar sağlayacağına 
inanıyorum.

Şirketimizle ilgili tüm güncel 
haberlerin ve çalışmaların düzenli 
olarak yer alacağı gazetemizin, hayata 
geçirilme fikrinde ve hazırlanma 
sürecinde emeği geçen herkese 
teşekkür etmek istiyorum.

Sektöründe dünyanın en büyük 
oyuncuları arasında yer alan Maysan 
Mando olarak, yeni yılda yeni bir 
başlangıç yapıyoruz.

Hedeflerimiz doğrultusunda 
kendimizden emin bir şekilde 
ilerleyerek, 2016 ve öncesinde 
olduğu gibi 2017’de de yine, birlik ve 
beraberlik içerisinde, güzel işlere hep 
birlikte imza atacağız.

Nitekim ‘bize ait’ olan gazetemizi 
de herkesin keyifle okuyacağını 
düşünüyorum. 

Hep birlikte güçlü bir ekip ruhu ve aile 
ortamında, önümüzdeki dönemlerde 
de birçok yenilikçi ve başarılı çalışmayı 
hayata geçirerek, geleceğe doğru 
kararlı adımlarla yürümeye devam 
edeceğiz.

Saygı ve sevgilerimle,

Young Jun Jee
Maysan Mando Genel Müdür Yardımcısı

2017 YILINI DETAY’LARDA ÇALIŞMA 
YILI OLARAK BELİRLEDİK

BİRLİKTE BÜYÜYORUZ, 
BİRLİKTE GELECEĞE YÜRÜYORUZ

Maysan Mando A.Ş. adına imtiyaz sahibi 
Anıl Yücetürk  
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Tuğba Demirsu Yücetürk  
Yayın Kurulu 
Maysan Mando Motivasyon Takımı 

Yapım ve Baskı: PRWest 
Yönetim Yeri:  Maysan Mando A.Ş. Organize Sanayi 
Bölgesi Yeşil Cad. No: 26, 16159, Bursa, Türkiye 
T: 0 (224) 243 13 50 F: 0 (224) 243 59 02 
E: info@maysanmando.com 
3 ayda bir yayımlanır, Maysan Mando A.Ş. iç yayınıdır.
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Değerli çalışma arkadaşlarım,

Yeni umutlar ve yeni hedeflerle birlikte 
2017’ye ‘merhaba’ dedik.

Yeni yılla birlikte, yine dolu dolu 
etkinliklerle ve birbirinden güzel 
aktivitelerle sizlerin karşısındayız.

Özellikle 2017 nin ilk çeyreğinde bu 
sürece hızlı bir giriş yaptık diyebilirim.

İletişim çağında olduğumuz için bilgi 
artık her yerde ulaşılabilir durumda. 

Bizler de İnsan Kaynakları ekibi olarak 
iç ve dış iletişim çalışmalarında önemli 
uygulamalara imza atarken, bünyemizde 

farklı çalışmaları da sırasıyla hayata 
geçiriyoruz. 

Gazetemizin ismi sizlerin oyları ile 
belirlendi. Gazeteye ismini veren 
arkadaşımız Mustafa Tüfekçi’ye teşekkür 
ediyorum. Gazetemizin oluşumunda 
yazılarıyla ve fikirleriyle emeği geçen 
tüm çalışma arkadaşlarıma tekrar 
tekrar teşekkür ederim. 

Okumakta olduğunuz 
gazetemizin, iletişimimizi daha da 
kuvvetlendireceğine eminim..

Şirketimizin yakaladığı ve yakalayacağı 
tüm başarılarda, hepimizin büyük 
emekleri ve özverileri var. Bu anlamda 

gazetemize, yazılarınızla ve fikirlerinizle 
her türlü destek ve önerinizi de 
bekliyoruz. Ortak aklın öneminin ve 
gücünün farkındayız. 

Biz gerçekten çok büyük bir aileyiz. 

Büyük bir heyecanla ve titiz çalışmalar 
sonucu hazırladığımız gazetemizin, bu 
ilk sayısı için hepinize keyifli okumalar 
diliyorum.

Sevgilerimle

Tuğba Demirsu YÜCETÜRK
Maysan Mando İnsan Kaynakları 
Kısım Müdürü

GAZETEMİZ HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN Editörden...

Sosyal sorumluluk çalışmaları 
kapsamında önemli bir adım atarak, 

Kızılay’ın başlatmış olduğu “Kan Acil Değil 
Sürekli İhtiyaçtır” kampanyasına destek 
vermek amacıyla, başarılı bir kan ve kök 
hücre bağışı organizasyonuna imza attık.

HER AN HERKESİN  
İHTİYACI OLABİLİR
Maysan Mando olarak, salt ekonomik ve 

ticari başarılara odaklanmadan; içerisinde 
yaşadığımız topluma değer katacak 
ve toplumsal farkındalığı artıracak 
çalışmalara da büyük önem veriyoruz.

Ülkemizde her yıl 2 milyona yakın kan 
ihtiyacı oluyor, kan bağışı konusunda 
toplum genelinde bir farkındalık 
oluşturulması gerektiğinin bilincindeyiz,  
tüm çalışanlarımıza da kampanyaya 
desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.

KAN VERDİK CAN VERDİK

Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel 
gelişimlerine önem veriyoruz. 

Maysan Mando olarak bu doğrultuda, 
düzenli olarak gerçekleştirdiği eğitim 
faaliyetleri zincirine, “E-mail Kültürü 
Oluşturma” ile yeni bir halka daha 
ekledik.

E-MAIL KULLANMANIN ALTIN 
KURALLARI PAYLAŞILDI
Ezberbozan Eğitim ve Gelişim 
Danışmanlığı tarafından verilen 
eğitim kapsamında, pinpon mail 

olarak lanse edilen üst üste mail 
gönderimlerinin önüne geçilmesi 
hedeflenirken, eğitimde e-mail 
yazım dili, kısaltmalar, hitabet, açık 
ve anlaşılır bir mail formatı gibi 
e-mail kültürüne dair dikkat edilmesi 
gereken tüm noktalara, detaylı 
şekilde vurgu yapıldı.

Ayrıca bu doğrultuda, tüm 
çalışanlarımızın e-mail imzalarını da 
değiştirdik.

Gerçekleştirilen eğitim, katılımcılar 
açısından da oldukça verimli geçti.

KURUMSAL İMAJIMIZIN 
EN ÖNEMLİ GÖSTERGELERİNDEN 

BİRİ, E-MAILLERİMİZ…

Pilot işletmelerden biri olarak seçilen 
şirketimize, Türkiye Metal Sanayicileri 

Sendikası (MESS) ve İTÜ Endüstri 
Mühendisliği bölümü danışmanlarından 
oluşan teknik ekibi misafir ettik.

Ziyarette; Yrd. Doç. Dr. Erhan Bozdağ 
(İTÜ), Öğretim Gör. Dr. Murat Engin Ünal 
(İTÜ) ve Emre Mercan (MESS) yer aldı.

VERİMLİ GEÇTİ
Oldukça verimli geçen ziyarette; üretim 
operatörlerimizin iş ücret eşleşmesinin, 
işletme içerisindeki uygunluğu gözden 
geçirildi. 

Ayrıca, MİDS Revizyon Projesi’nde yer 
alan iş ailesi ve iş birimi modeli hakkında 
bilgi paylaşımı yapıldı ve üretim sahası 
gezildi.

MİDS REVİZYON PROJESİ’NİN DETAYLARI GÖRÜŞÜLDÜ
MESS koordinasyonunda, KF Hay Group ve İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümü 
danışmanlarından oluşan teknik ekipleriyle birlikte yürütülen MİDS Revizyon 

Projesi’ne dair çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 
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BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ
Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırladığımız pankartlar ve yemekhanedeki özel 

süslemeler ile 14 Şubat Sevgililer Günü coşkusunu, ‘Biz büyük bir aileyiz’ vurgusuyla 
doyasıya yaşadık.

Özenle hazırladığımız yılbaşı 
sokağında, 2017 yılını eğlenceli 

ve keyifli bir şekilde karşıladık.

Teknoloji, 

günümüzde 
hayatımızın 
her alanına 
girmiş 
durumda. 
Kullandığımız 
saatten 
bilgisayara, 
elimizi 
yıkadığımız 
musluktan, 
odamızı 
aydınlatan 
lambaya 
kadar her 
alanda 
hayatımızı 

kolaylaştırıyor. Teknolojinin kullanımı bu derece 
artarken, aynı zamanda bilim adamları, teknolojiyi 
büyük bir hızla geliştirmeye de devam ediyor. 1899 
yılında ‘Artık her şey icat edildi’ diyen Amerika Birleşik 
Devletleri Patent Dairesi Başkanı Charles H. Duell’e 
inat, günümüzde her gün yeni bir şeyler görüyoruz. 
Uçan saksılar ve kaykaylar, görme engelliler için 
tablet bilgisayar, telefon ekranından bakınca hareket 
eden canlı çizgi roman dergiler, kâğıt gibi rulo haline 
getirilebilen televizyonlar, 3 boyutlu görüntü aktarmayı 
sağlayan holografik ışınlama, bu icatlardan sadece 
bazıları. Tüm bu icatlar varken bile beklentilerimiz 

öylesine yükseldi ki, bilim adamlarının aklımızın şu 
an almadığı birçok yeni icadı, çok yakın bir zamanda 
karşımıza çıkaracağına kesin gözüyle bakıyoruz. Ben 
de bu yazımda sizlere, amortisör ile ilgili yeni bir 
icattan bahsedeceğim. Bu icadın sahibini duyunca çok 
da şaşırmayacağınıza eminim. Bahsedeceğim icadın 
sahibi, kendi deyimleriyle ‘cep telefonunu yeni baştan 
icat eden’ Apple firması. Apple firmasının en büyük 
sorunlarından biri, telefonlarındaki ekran çatlamaları 
veya kırılmaları. Bu problemin önüne geçmek için 
Apple, telefon ekranının altına amortisörler koymayı 
planlıyor.
 

Yaptığı patent başvurusu dokümanında, ekranın 
dört köşesine yerleştirdiği amortisörler ile ekran 
kırılmalarının önüne geçmeyi hedeflediğini görüyoruz. 
Telefonun düşüşünü algılayan sensörler aracılığı ile 
tetiklenen ve aktif hale gelen amortisörler, telefon 
ekranına gelen şoku sönümleme görevini üstleniyor.

Patente, US 2015/0301565 patent numarasıyla internet 
üzerinden ulaşabilirsiniz. Apple; eğer gerçekten bu 
patentini hayata geçirebilirse, dünyaca ünlü bu firmanın 
hepimize bir kez daha “Vay be!” dedirteceği kesin.

TEKNOLOJİ  / IPHONE

YENİ YILA 
KEYİFLİ BİR 
BAŞLANGIÇ

Mustafa TÜFEKÇİ 
AR&GE Proje Mühendisi
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11.04.1988 tarihinde Maysan 
Mando’da işbaşı yaptım. O yıllarda 
yerler kara beton ve her taraf oyuk 
içinde… İş güvenliği ayakkabısı yok; 
isteyen istediği ayakkabıyı, hatta 
terliği bile giyebiliyor. Benim de o 
zamanlar mantar terlik giydiğim 
olmuştu. Belirli bir saatte çay 
molası yoktu fakat üretim içerisinde 
çay arabamız vardı. Çay servisi saat 
09.30’da başlar, üretim içerisinde 
gezerek çay servisi yapılır ve hemen 
oracık da çay içilirdi. Servisin en 
son bölüme ulaşması bazen saat 
11.00’leri geçerdi.
Lavabolarda, “talaşla karıştırılmış 
Arap sabunu” ile ellerimizi yıkardık. 
Haberleşme, santral tarafından bir 
fiş vasıtasıyla tarafımıza ulaşırdı. 
Avans ve maaş günleri belliydi fakat 
gününde aldığımız az olurdu.
Bugün gelinen noktada ise her şey 
çok gelişti, değişti. 
Bu vesileyle, tüm çalışma 
arkadaşlarımızın; sağlıklı, huzurlu 
ve bol kazançlı günler geçirmeleri 
en büyük dileğimdir.
Saygılarımla,

ALİ ASLAN 

Merhaba; öncelikle sizi tanımak isteriz. 
Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

Adınız: Ali Aslan 
Yaşınız: 52 
Doğum yeri: Bursa 
İş tanımı: Kaynak hatları ayar ve ikmal sorumlusu 
Burcunuz: Başak 
Tuttuğunuz takım: Bursaspor 
En sevdiğiniz renk : Yeşil beyaz 
Ne tür müzikler dinlersiniz: Halk müziği

Ne kadar zamandır Maysan Mando ‘da çalışıyorsunuz? 
Bize biraz iş hayatınızdan da bahseder misiniz?

29 yıldır Maysan Mando’da çalışmaktayım. Kaynak hatlarında 
ayarcı olarak görevimi sürdürüyorum.

Maysan Mando’da “ benim başarımdır” dediğiniz bir 
hikâyeniz var mı?

Maysan Mando’da “benim başarımdır” dediğim hiçbir şey yok. 
Çünkü yıllarca “ben” değil, “biz” olarak çalıştık. Eğer ortada 
bir başarı varsa, bu benim değil takımıma ait bir başarıdır.

Hobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de bilmek 
isteriz. En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz 
projeleriniz nelerdir?

Hobi olarak futbol izlemeyi çok severim fakat sadece futboldan 
ziyade, Bursaspor’u takip etmek ve izlemek en büyük hobimdir 
diyebilirim. Kendimi anlatmam gerekirse; dışarıdan sert 
görünümlü fakat sert görünümümün altında, karşı fikirlere 
açık ve insanları dinlemeyi kendine düstur edinmiş biriyim. En 
büyük hayalim, insanlara değer katabilmek ve ailem olarak 
gördüğüm Maysan Mando’ya daima fayda sağlayacak işlere 
imza atabilmektir. Ve bir de Maysan Mando’dan ayrıldıktan 
sonra, köyümde bağ bahçe işleri ile uğraşacağım.

Şu anda yaptığınız işin dışında bir meslek seçseniz ne iş 
yapmak isterdiniz?

Mesleğimi o kadar çok sevmişim ki, başka hiçbir meslek 
düşünmedim. Düşünmüş olsaydım bu mesleğe 40 yılımı 
vermezdim.

Hayatınızda hiç pişmanlık duyduğunuz bir olay yaşadınız mı? 

Mutlaka olmuştur fakat bunlardan kendime ders çıkardığım 
için bendeki yönü pişmanlık değil tecrübedir.

Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkânınız olsaydı 
bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Benim yaşadığım dönemde bulunmayan peygamber efendimizi 
tanımak isterdim. Güzel ahlâkı ondan öğrenmek isterdim.

Hiç kimsenin göremediği bir özelliğiniz var mı? 

Gizli bir özelliğim yoktur, çünkü gizlemek bende yoktur. Çünkü 
içimde ne varsa herkesle paylaşırım.

Sizi en çok ne kızdırıyor? Bu kızgınlıkla baş edebiliyor 
musunuz? 

Yeni yetişen neslin vurdumduymaz ve öğrenime kapalı olması 
çok üzüldüğüm ve kızdığım bir nokta. Beni dinlemek isterlerse 
baş edebiliyorum.

En sevdiğiniz şarkıcı/müzisyen/oyuncu/sporcular kimdir? 

Ayrım yapmaksızın Türk halk müziği sanatçılarını severim. 
Sporcu olarak da Bursasporlu Batalla’yı severim.

Bir film yapmaya karar verseniz adı ve konusu ne olurdu?

Filmin ismi “güven” olurdu. Sizce de ihtiyacımız olan şey 
birbirimize güvenmek değil mi? 

Hayvanlarla aranız nasıldır, hiç evcil hayvan beslediniz mi?

Hayvanları çok severim fakat uzaktan.  Önceleri bir 
muhabbet kuşumuz vardı.

Hayatınızın bir dönüm noktası var mı, varsa nedir?

Hayatımın dönüm noktası, Maysan Mando’da işbaşı yaptığım 
yıl, eşim ile evlenmem oldu. İkisi de aynı yıldır ve ikisi de 
kıymetlidir.

Hayattaki vazgeçilmezleriniz nelerdir?

Ailem ve sevdiklerim.

Eklemek istedikleriniz.

Bu güzel röportajı benimle yaptığınız için başta Genel 
Müdürlerimiz Anıl Bey ve Mr. Young olmak üzere, sizlere 
teşekkür ederim. Maysan Mando’da bir ömür geçirdim ve 
bir ömür geçirecek olan insanlara yardımcı oldum. Bundan 
sonraki süreç umarım, Maysan Mando için daha iyi ve daha 
güzel olur. Hepinize canı gönülden teşekkürü bir borç bilirim.

İnsan Kaynakları: Maysan Mando’da çalışan ‘’ Maysan’ın 
değerleri‘’ dediğimiz kişiler var ki; sizin de içinde olduğunuz 
çekirdek bir ekip bu. Size verilen bu değer hissettiriliyor mu? 
Nerelerde eksiğimiz var bilmek isteriz. 

Önceleri “eski” diye tabir edilirken, şimdileri “Maysan’ın 
değeri” olarak adlandırılmamız bizleri ayrı onore etmektedir. 
Ekibimizde çalışan arkadaşlarımızın emeklilik sonrası 
kaygıları varken, şimdi bilgi birikimi ile Maysan Mando’ya 
değer katabileceklerine olan inançları artmıştır. Ben 
hem Maysan 1’de, hem de Maysan 2’de değerli olduğumu 
hissediyorum. Kişilerin saygısı ve davranışları bunu gösteriyor. 
Bu da beni mutlu ediyor, işime dört elle sarılmama sebep 
oluyor. Maysan’da kendimi hep, işe yeni başlamış biri gibi 
hissediyorum.

İnsan Kaynakları: Sizin için “gözleri kapalı ayar yapabilir” 
diyorlar. Makine arızalarında sizi çağırdıklarında, sesi önce 
dinlediğinizi ve sonra sorunun nerden kaynaklandığını 
hemen bulduğunuzu söylüyorlar. Yeni çalışanlarımıza örnek 
olmak adına bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?

Her şey mesleğini sevmekle başlıyor. Ben bu mesleğe ve 
Maysan’a 30 yılımı verdim. 30 yıldır her gün işe geldiğimde, 
asla çıkış saatimi düşünmedim.  Karakter özelliklerim de tabi 
beni bu noktaya getirdi. Öğrenmeye açık oluşum, merakım 
ve işi sahiplenip ciddiye almam, bu tecrübeye sebep olmuş 
olabilir.
Gayretim; yeni arkadaşları da bu konuda yönlendirmek. 
İnsanlara bir şeyleri anlatmak yerine, fiiliyatta yaparak örnek 
olmaya çalışıyorum.

EMEKTARIMIZ ALİ USTA

Ali Usta’ya 
geçmiş olsun 
dileklerimizi 

iletiyoruz.
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Gezginlerin, dünya üzerinde mutlaka gezilmesi 
gereken yerler arasında gösterdiği New York şehri, 

gerçekten dedikleri kadar etkileyici.

[Empire State binası]

Gökdelenlerden oluşan bir şehir hayal edin, öyle ki 
caddeler boyu yürüseniz bile sizi yine modern mimariye 
sahip yüksek binalar karşılıyor. Modern ve büyük 
yapıları seven insanların ilk duraklarından biridir 
New York.

New York, Amerika’nın genelinde olduğu gibi şehir 
plancılığı anlamında harika bir düzene sahip. Yer 
altında aktif olarak kullanılan üç katlı metro sistemi, 
yarım adayı saran deniz üzerinden diğer adalara ulaşım 
ağı gibi birçok önemli proje, gelecek yılların ihtiyacı 
düşünülerek hayata geçirilmiş. Ancak buna rağmen 
gezerek bitirmenin mümkün olmadığı bir şehir. Tabi 
ki meşhur olan, hatta film ve dizilere konu olan yerleri 
gezerek fikir sahibi olunabilir. Bunların arasında en çok 
bilineni de sanırım, “Özgürlük Heykeli”.

 

[Özgürlük Heykeli]

Bir sonraki durağımız Times Meydanı. Burası şehrin 
yaz-kış demeden asla uyumayan kısmı. Şehrin merkezi 
denilebilir. Kutlamalar, başkanlık seçimleri gibi önemli 
tüm aktivitelerde insanların akın ettiği yer, şehrin kalbi 
konumunda.

 
[Times Meydanı]

Times Meydanı’ndaki kırmızı merdivenler de oldukça 
meşhur. Ancak Empire State binasından tüm New York’ 
u izlemek bir başka.
[New York’ un küçük bir kısmı]

Bu uyumayan şehirde huzurlu bir yaşam için; ulaşımı 

oldukça 
kolay, şehrin 
ortasında 
bulunan 
Central 
Park adını 
verdikleri 
bir de park 
var. Burası 
neredeyse 
Avrupa’daki 
küçük bir 
şehir kadar 
büyüktür ve 
içerisinde bir 
de göl vardır.
[Central 
Park’tan bir 
görüntü]
Pazarlama ve reklam üzerine kurulu olan kültürüyle, 

insanları kendisine mıknatıs gibi çekecek bu şehirde; 
gezilip görülecek o kadar çok yer, mekân var ki… 
Amerika’da aylarca kalsanız bile sadece New York’u 
gezebilmek için birçok kez yollara düşebilirsiniz.
[Hard Rock Cafe NY]

New York şehri, maceralarla dolu geçecek harika 
bir Amerika seyahatinin başlangıç noktası olabilir. 
Farklı ülkelerden birçok insanla tanışabilir, çok farklı 
tecrübeler edinebilir ve ‘Macera dolu Amerika’yı 
yaşayabilirsiniz. 
New York, unutulmaz bir tatile gitmek ve bambaşka 
tecrübeler edinmek için insanın hayatında en azından 
bir kere görmesi gereken bir yer.

YOLA ÇIK, YOL AÇIK !       
Amerika

Macerası - 1
New York

Hüseyin ÇETİN
ARGE Proje Mühendisi
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BOZCAADA’DA BİR ÇİFT
 POSTAL ÇİÇEĞİ

Hüseyin Kocamış; 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı gazisidir. Savaşta giydiği 
postallarına, barışı simgelemeleri için çiçek eken Kocamış’ın, Bozcaada’da bir 

pansiyonu bulunuyor. Kocamış; pansiyonun önüne yerleştirdiği saksı postallarıyla, 
çok sayıda yerli ve yabancı turistin de ilgi odağı haline gelmiş durumda... 

Öyle ki; Bozcaada’ya gelen turistler, farklı buldukları bu tasarımın fotoğraflarını 
çekerek, hem anı olarak saklıyor, hem de sosyal paylaşım sitelerinde sıkça 
paylaşıyor.

“BARIŞIN SİMGESİ OLARAK, HAYATIM BOYUNCA  
KAPIMIN ÖNÜNDE DURACAK.”
Kıbrıs Barış Harekâtındaki anılarını ve barışı simgelemesi adına, savaşta giydiği 
postallarının içine çiçek ektiğini belirten Gazi Hüseyin Kocamış; hikâyesini şöyle 
anlatıyor;

“1974 Kıbrıs Barış Harekâtı gazisiyim. Birinci ve ikinci harekâta katıldım. Hem 
bu anılarımı hatırlamak için hem de barışı simgelemek adına, postallarımı 
pansiyonumun önüne koydum. Bu sayede farklı bir tasarım da ortaya çıkmış oldu 
ve bir bitkiye de hayat verdim. Bu postallar, barışın simgesi olarak hayatım boyunca 
kapımın önünde durmaya devam edecek.”

Bozcaada’da gezmeye başladığınızda, kapının önünde 
duran bir çift asker postalı ve içine ekilmiş çiçekleri 
fark edebilirsiniz. Sakın şaşırmayın!  Yarım asırlık 
öyküsü bulunan bir çift postalın, tüm dünyaya nasıl 
evrensel mesajlar verdiğine hep birlikte bakalım...

Bu faktörlerin yanı sıra, genetik ve çevresel, 
sosyokültürel, fizyolojik, psikolojik pek çok faktör 

birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna neden 
olmaktadır.

Obezite yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde 
etkileyen bir hastalık olarak kabul edilmektedir.

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en 
önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır.

Yetişkinlerde obeziteyi sınıflandırmak için beden kitle 
indeksi (BKİ) kullanılmaktadır.
Beden kitle indeksi bireyin vücut ağırlığının (kg) boy 
uzunluğunun (metre cinsinden) karesine ( Bki=kg/
m2) bölümüyle elde edilen değerdir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) fazla kiloluğu Bki 
25 veya üzeri, obeziteyi Bki 30 veya üzeri olarak 
tanımlamaktadır.

Küresel olarak diyabet vakalarının % 44, iskemik 
kalp % 23 ve bazı kanser türlerinin % 7-41’i fazla 
kiloluluk ve obeziteye dayandırılmaktadır. 

Obezite oluşmadan korunmak büyük önem 
taşımaktadır. 

Obeziteden korunma çocukluk çağında başlamalıdır. 
Çocukluk ve adolesan dönemde oluşan obezite 
yetişkin dönemi obezitesi için zemin hazırlamaktadır.

Obezxite tedavisi bireyin kararlılığı ve etkin olarak 
katılımını gerektiren tedavisi zorunlu, uzun ve 
süreklilik arz eden bir süreçtir.

Obezite tedavisinde amaç 
gerçekçi bir vücut ağırlığı 
kaybı hedeflenerek 
obeziteye ilişkin 
morbidite ve 
mortalite risklerini 
azaltmak, 
bireye yeterli ve 
dengeli beslenme 
alışkanlığı 
kazandırmak ve 
yaşam kalitesini 
yükseltmektedir. 
Obezite tedavisinde 
kullanılan yöntemler 5 grup 
altında toplanabilir. Diyet 
tedavisi, egzersiz tedavisi, 

davranış değişikliği tedavisi, formakolij tedavisi ve 
cerrahi tedavi.

Sağlık Birimi
Dr. Yeşim Bozbey Sert – Hemşire Hülya Sulu

O B E Z İ T E
Obeziteye neden olan etmenler tam olarak açıklanamamakla birlikte 
aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en 

önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir.

Barış TURAN
ARGE Proje Ürün Ağacı Uzmanı
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Maysan Mando olarak, yöneticilerimize 
yönelik olarak başlatmış olduğumuz 

Lider Geliştirme Projesi kapsamında, 
endüstri ve örgüt psikolojisinin 
uygulanmasındaki öncülerinden biri 
olan ünlü Psikolog Prof. Dr. Acar 
Baltaş’ı, düzenlenen söyleşi kapsamında 
Bursa’da ağırladık.
Proje kapsamında verilecek eğitimlerin 

yanı sıra; izleme çalıştayları ve bireysel 
koçluk çalışmaları da gerçekleştirilecek.

“DUYGULARI YÖNETMEK, 
İNSANLARI YÖNETMEKTİR”

Projenin lansmanında konuşan Prof. Dr. 
Acar Baltaş, “Bireylerdeki potansiyel 

baskı altında çıkar. Zorluklarla 
karşılaşılmayan hayatta, potansiyel de 
ortaya çıkmaz. Performans, yatkınlığın 
motivasyonla birleşimi sayesinde 
ortaya çıkar. İletişim sorunu zannedilen 
sorunların büyük kısmı, aslında ilişkide 
yaşanan sorunlardır. Dün yaptıklarımızı 
tekrarlayarak, başarılı olamayacağımız 
bir dünyada yaşıyoruz. Liderlik dediğimiz 

kavram; etkilemektir, ilişki kurmaktır. 
Merak edip, öğrenmeye ve değişime 
açık olmak, adanmışlık, baskı altında 
az bilgi ile doğru karar alabilmek ve 
başarısızlıkta yılmamak, mücadele 
etmek, potansiyelin ortaya çıkmasında 
kilit faktörler arasındadır” ifadelerini 
kullandı.

LİDER GELİŞTİRME PROJESİ PROF. DR. ACAR BALTAŞ’IN LANSMANIYLA BAŞLADI

HİDROLİK EĞİTİMİMİZDEN KARELER

Operatörlerimize yönelik sürdürdüğümüz teknik 
eğitimlerimiz artarak devam ediyor. 

Entek firmasıyla organize ettiğimiz Hidrolik ve 
Pnömatik eğitimlerinin yanı sıra; iç eğitmenlerimiz 
tarafından gerçekleştirilen Aylık Operatör 
Bilgilendirme Eğitimi, Uygulamalı Robot Kullanımı 
Eğitimi, Tek Nokta Eğitimleri, 5S Eğitimleri, Yüksekte 
Çalışma ve Temel İlkyardım Eğitimleri de verildi.

TEKNİK EĞİTİMLERİMİZ 
SÜRÜYOR

Powerpoint Sunum Hazırlama Teknikleri Eğitimi’nden bir kare
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Dünyanın en iyi dil okullarının kullandığı çoklu eğitmen sistemini, 
Türkiye’de ilk uygulayan ve uluslararası kalite anlayışına sahip 
Bursa merkezli “UKLA Academy Language Schools” ile ortak 
hedeflerimiz doğrultusunda anlaşmaya vardık.

Bu kapsamda çalışanlarımız, UKLA’nın Bursa’daki dil okullarında 
İngilizce eğitimi almaya başladılar…

UKLA ACADEMY İLE 
İNGİLİZCE KURSUMUZ BAŞLADI

Maysan Mando olarak, Dünya 
Kadınlar Günü ile ilgili, tüm kadın 

çalışanlarımızın katılımıyla seramik 
biçimlendirme etkinliği gerçekleştirdik.

Bu kapsamda çalışanlarımız, Mimari 
Seramik Atölyesi sanatçılarıyla birlikte 
kişiye özel olarak hazırlanan seramiklere, 
tek tek el izlerini bıraktı. Bu sayede, kendi 
ellerimizden oluşacak bir dünya haritasını 
ortaya çıkarma sürecinde, güzel bir sanatı 
deneyimlemenin de keyfini yaşadık.

Ortaya çıkacak eseri, merakla bekliyoruz.

8 MART’TA RENKLİ PROJE
Özel gün ve haftalardaki 
duyarlığı kimliğiyle ön 
plana çıkan şirketimiz, 
8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü kapsamında da 

önemli bir organizasyona 
daha imza attı.
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Maysan Mando ailesi olarak geçtiğimiz günlerde 
düzenlediğimiz organizasyonlar kapsamında, hem 

basketbol heyecanı yaşayıp, hem de güzel bir sinema 
filmiyle keyifli zaman geçirdik. 

Bu doğrultuda, Başrolünde Ata Demirer’in yer aldığı 
‘Olanlar Oldu’ filminin yanı sıra; Spor Toto Basketbol 
Süper Ligi’nin 16’ncı haftasında Bursa’da oynanan, 
Tofaş - Darüşşafaka müsabakasını ve 21’inci haftada 
yine Bursa’da oynanan Tofaş - Banvit maçlarını 
yerinde takip edip, müthiş heyecana ortak olduk.

Nisan ayında oynanayacak Tofaş- Beşiktaş maçını da 
merakla bekliyoruz…

Onun için “asrımızın inovasyon 
öncüsü” desek sanırım yanlış 

olmaz. Steve Jobs, her ne kadar artık 
aramızda olmasa da; girişimcilik 
ruhu ile attığı her adımda, teknolojiyi 
gündelik yaşama indirgemeyi 
amaçlayıp bizlerin bugünkü sistemi 
kullanımımıza olanak sağlamıştır.
Daniel Smith imzalı kitapta; Jobs’un 
nasıl başarıya ulaştığına, adım adım fakat kısa kesitlerle, 
bazen gülerek bazen şaşırarak tanıklık edebilirsiniz.
Steve Jobs Gibi Düşünmek; okuru, Steve Jobs’tan ilham 
almaya ve dünyaya bir dâhinin gözlerinden bakmaya 
yönlendiriyor.
Son olarak Jobs’tan bir alıntıyla tamamlayalım;
“Yaptığınız hataları görmezden gelmeyin. Her biri, 
birer hayat dersidir.”

Ümran SARI TEKİN
Bilgi Teknolojileri Süpervizörü 

KİTAP
ÖNERİSİ

STEVE JOBS 
GİBİ DÜŞÜNMEK

İşin Türkçesini konuşmamız 
gerekirse; Endüstri 4.0, 

“4. Sanayi Devrimi” olarak 
isimlendirilebilir.

İlk olarak, 2011 yılında 
Almanya Hannover 
Fuarı’nda kullanılan bu 
deyimi, günümüzde 
oldukça sık 
duymaktayız.

Küresel düzeyde daha güçlü şekilde rol 
oynamak isteyen ülkeler ve şirketler; 
üretim sektöründeki önemli endüstriyel 
devrimler sonrası, bu değişimlere ayak 
uydurmak zorunda kalmaktadır. Artan 
rekabet koşulları arasında, üstünlüklerini 
devam ettirebilmek amacıyla yeni 
stratejiler geliştirmektedir. Almanya’da 
gündeme gelen Endüstri 4.0 da, bu 
stratejilerden birinin adıdır.

Daha basit ele almamız gerekirse; 
Endüstri 4.0, Alman hükümetinin imalat 
gibi geleneksel sanayiyi, bilgisayarlaşma 

yönünde teşvik etme ve yüksek 
teknolojiyle donatma projesidir.
Teknolojik temeller; siber-fiziksel 
sistemler ve internet ağını 
barındırmaktadır. Uzmanlara göre 
Endüstri 4.0 yani diğer adıyla 

dördüncü sanayi devrimi; 10 ile 
20 yıl içinde, entegrasyonunu 
tamamlayarak firmalar 
tarafından uygulanabilir hale 
gelecek. 

ENDÜSTRİ 4.0’IN ARTISI
Endüstri 4.0 vizyonunu benimseyen 
şirketlerden Siemens; endüstri 
sektörünün tüm değer zincirini kullanıyor 
ve tüm yönetim süreçleri için otomasyon 
teknolojileri, iletişim ve kablosuz bilgi 
entegrasyonuyla bütünleştirilmiş bir süreç 
sunma çalışmalarını yürütüyor.

Siber-fiziksel 
sistemler, 
bulut bilişim 
gibi modern 
bilgi ve iletişim 
teknolojileri; 
imalat 
sektöründe 
verimliliği, kalite 
ve esnekliği 
artırmak için 
sistemlere 
entegre 
olarak, rekabet 
ortamında 

avantaj sağlayacaktır.

ÜMRAN SARI TEKİN
Bilgi Teknolojileri Süpervizörü

ENDÜSTRİ 4.0 NEDİR?

Maysan Mando ailesi olarak geçtiğimiz günlerde, tüm çalışanlarımızın yeni 
kurumsal fotoğraflarının çekim organizasyonunu gerçekleştirdik. Kamera 

arkası çekimlerinde ise ortaya renkli görüntüler çıktı.

FOTOĞRAF ÇEKİMLERİMİZDEN KARELER

HEM SAHNEDE HEM SALONDAYIZ



SEMANUR ULUDERE
Maliyet Muhasebesi Asistanı

Burak SEVER 
Fikri Haklar ve Proje Mühendisi

MEHMET AKIN 
PROSES KALİTE SORUMLUSU 

Mukaddes ENGİN 
Bordro Özlük ve İdari 

İşler Uzmanı

SERKAN AYDINOĞLU 
BAKIM MÜHENDİSİ 

Fırat ATAŞ 
Lojistik Planlama Süpervizörü

SEVİNÇ BARIŞ
İnsan Kaynakları Uzmanı 
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BEYAZ YAKA İŞE 
BAŞLAYANLAR

DOĞUM GÜNÜ 
KUTLAMALARIMIZ

YENİ 
EVLENENLER

Maysan Mando olarak, geleneksel hale getirdiğimiz 
doğum günü uygulamamızda ufak bir değişikliğe 

gittik.

Bundan böyle, doğum günü olan tüm çalışanlarımız 
adına şirket olarak Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na 
(TEGV) bağış yapıyoruz. 

Ayrıca, BURFAŞ’ın Bursa’daki tüm sosyal tesislerinde 
kullanabileceğiniz, 2 kişilik kahvaltı hediyesiyle de bu 
özel gününüze ayrı bir güzellik katmak istedik.

Sevdiklerinize birlikte, nice mutlu ve sağlıklı yaşlara…

Recep Kızıltaş
Seher Kızıltaş
08.02.2017

ÇALIŞAN  SONER ERGÜZ
EŞİ FUNDA ERGÜZ
ÇOCUK ÖMER SEZAİ ERGÜZ
DOĞUM T. 23.01.2017
 
ÇALIŞAN  GÜRKAN SALGIN
EŞİ NEJLA SALGIN
ÇOCUK İNCİ SALGIN
DOĞUM T. 10.01.2017

ÇALIŞAN  İSMET ŞENEL
EŞİ MEVLÜDE ŞENEL
ÇOCUK ÖMER HARİS ŞENEL
DOĞUM T. 13.01.2017
 
ÇALIŞAN  ADEM ÖZTÜRK
EŞİ ESRA ÖZTÜRK 
ÇOCUK YASEMİN ÖZTÜRK
DOĞUM T. 02.02.2017

ÇALIŞAN  Ayşe KILIK
EŞİ Güven KILIK
ÇOCUK Batu KILIK
DOĞUM T. 5.03.2017

ÇALIŞAN  Fuat BAYRAKTAR          
EŞİ Ayşe BAYRAKTAR 
ÇOCUK Deniz BAYRAKTAR 
DOĞUM T.  23.03.2017

ÇALIŞAN  ABDULLAH KAYI
EŞİ KADRİYE KAYI
ÇOCUK MİRAÇ KAYI
DOĞUM T. 11.02.2017
 
ÇALIŞAN  FATİH OLGUNER
EŞİ EMİNE OLGUNER 
ÇOCUK KORAY OLGUNER 
DOĞUM T. 14.02.2017

ÇALIŞAN  SERDAR AKAY 
EŞİ HATİCE AKAY 
ÇOCUK AKIN ALP AKAY
DOĞUM T. 27.02.2017

ÇALIŞAN  ÖMER ÖZTAŞ
EŞİ NURCAN ÖZTAŞ
ÇOCUK BERRA ÖZTAŞ
DOĞUM T. 26.02.2017

OCAK - ŞUBAT - MART  2017
BEBEĞİ OLAN ÇALIŞANLARIMIZ

MAVİ YAKA
 İŞE BAŞLAYANLAR

AD SOYAD ............................. GÖREVİ

İbrahim DEVRİM ......................Montaj
Saffet DOĞRU ..........................Bakım
Hakan YILDIZ ..........................Montaj
Erdal DEMİR ............................Montaj
Beycan GÜLER ........................Montaj
Yılmaz ÜLKÜ ...........................Montaj
Alican GİLİMÖRTMEZ ..............Montaj
Samet FİLİZ .............................Montaj
Hayrettin ERGEN .....................Kalite
Cihan SARI ..............................Kalite

AD SOYAD ............................. GÖREVİ

İbrahim AYDOĞAN ...................Piston Kolu
Fahri YILDIRIM ........................Kaynak
Ahmet DELİ .............................Kaynak
Özkan SEL ...............................Kaynak
Mesut AYBATAR.......................Montaj
Fatih SALAR ............................Montaj
Ahmet NARİN ..........................Montaj
Ekrem USTA ............................Kaynak
Yüksel ALKILIÇ ........................Kaynak
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Tüm kişisel koruyucu donanımlar; CE işareti taşımalı, 
içerilerinde Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalı ve 

KKD (Kişisel Koruyucu Donanımlar) Yönetmeliğinde 
tanımlanan, temel sağlık ve güvenlik gereklerini 
karşılamalıdır. Standartlara uygun üretilmiş bir KKD’nin, 
temel gerekleri karşıladığı kabul edilir.

CE Uygunluk İşareti: 

Üreticinin; Kişisel Koruyucu Donanımlar 
Yönetmeliğinden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini 
yerine getirdiğini ve bir KKD’nin ilgili tüm uygunluk 
değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren 
işareti ifade eder.

Tüm Kişisel Koruyucu Donanımlarda Bulunması 
Gereken Temel Sağlık ve Güvenlik Özellikleri

• Tasarım yönünden ergonomik olmalıdır. Kullananın 
vücut yapısına, ergonomik gereksinimlerine ve 
sağlık durumuna uygun olmalı, gerekli ayarlamalar 
yapıldığında kullanana tam uymalıdır.
• Koruma düzeyleri ve sınıfları yönünden mümkün olan 
en üst düzeyde koruma sağlamalıdır.
• KKD’nin kendisi, tehlikeye yol açmamalıdır. Çalışırken 
kullanıcıyı engellememelidir. Hafif ve dayanıklı olmalıdır.
• Farklı KKD ile birlikte kullanılacaksa, uyumlu 
olduğu KKD tipleri veya sınıflarının listesi hazır 
bulundurulmalıdır.

MEVZUAT 

• 29.11.2006 tarih ve 26361 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği, 

• 23.02.2012 tarih ve 28213 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “CE” İşareti Yönetmeliği, 

• 02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde 
Kullanılması Hakkında Yönetmelik.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN (KKD) TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

gelecek hepimizin, onu koruyalım

ÇEVRE DOSTU MAYSAN MANDO

1- Ar-Ge Merkezimiz ne zaman kuruldu?
a) 2010
b) 2012
c) 2013

2-Fabrikamızda en yaşlı çalışanımız kaç 
yaşındadır?
a) 56
b) 60
c) 63   
      
3-Çay Poşetleri atıklarınızı aşağıdakiler-
den hangisine atarsınız?

a) Gri Renkli Evsel 
    Atık Kutusu

B) Sarı Renkli Tehlikeli 
    Atık Kutusu            

C) Mavi Renkli Ambalaj 
    Atık Kutusu            

4. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koru-
yucu donanım kullanılması gerekliliğini 
ifade etmez?

a) 

b) 

c)

5-Strut Amortisörler aracın 
hangi bölgesine takılır? 
a) Ön 
b) Arka 
c) Koltuk 

Mini Test
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Uğur KILIÇ
İş Güvenliği Sorumlusu



Şirketimiz; 
dünyanın en 

büyük otomotiv 
üreticilerinden 
Hyundai’nin 
2006 yılından 
bu yana 
tedarikçilerine 
yönelik 
gerçekleştirdiği 
ve 5 Star 
denetim puanı, 
iade parça 

oranı (PPM), garanti iade oranı (parçanın 
saha performansı) ile kalite yönetim puanı 
gibi 4 ana kategoride değerlendirmelerin 
yapıldığı sistemde, üstün hizmet 

kalitesinden ötürü 2010 yılından bu yana 5 
Star derecesi ile belgelendirilirken, 2016’da 
da aynı başarıya ulaştı.

TÜRKİYE’DE SADECE  
3 FİRMA BU DERECEYE SAHİP 
İlgili değerlendirme kategorilerine 
ilişkin bilgiler veren Maysan Mando 
Kalite Departman Müdürü Ahmet 
Öztürk; “Firmalar, iade parça oranına 
göre Hyundai’nin montaj hattına 
verdikleri ürünlerin kalite seviyeleri ile 
değerlendirilirken, Maysan Mando olarak, 
2017 yılında Hyundai hattına verdiğimiz 
‘ürün kalitesinde 0 PPM’ hedefine ulaşmış 
olmanın gururunu yaşadık” dedi.

HYUNDAI TARAFINDAN ‘5 STAR’ 
İLE ÖDÜLLENDİRİLDİK

Maysan Mando olarak, sektör arenasında 
gerçekleştirdiğimiz etkin ve sonuç odaklı faaliyetler 

neticesinde, önemli başarılar elde etmeye devam ediyoruz.

Ö Z E L

Bu kapsamda, Kariyer Net’in 16 yıldır düzenlediği ve 
Türkiye’deki firmalar arasında iş başvurularını en hızlı 

ve en yüksek oranda yanıtlayan firmaların yanı sıra, en 
çok başvuru alan ve en çok istihdam yaratan firmaların da 
ödüllendirildiği ‘İnsana Saygı Ödülleri’nde, tüm bu süreçlerin 
yönetilmesi konusunda gösterdiğimiz başarıdan dolayı ödüle 
layık görüldük.

İstanbul’da, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
gerçekleştirilen ödül gecesine, şirketimizi temsilen İnsan 
Kaynakları Kısım Müdürü Tuğba Demirsu Yücetürk ile İnsan 

Kaynakları Asistanı Tuğçe Dereli katıldı.

DAİMA İNSAN ODAKLI HAREKET  
ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Kariyer.Net tarafından düzenlenen organizasyonda, ‘İnsana 
Saygı Ödülü’ne layık görülmekten dolayı büyük bir gurur 
yaşadıklarını ifade eden Maysan Mando İnsan Kaynakları 
Kısım Müdürü Tuğba Demirsu Yücetürk, şirket olarak insana 
değer veren çalışmaları öncelik haline getirmeye devam 
edeceklerini kaydetti.

 ‘İNSANA SAYGI’ ÖDÜLÜ MAYSAN MANDO’NUN…
Maysan Mando olarak, şirket kültürümüzün temel önceliklerinden biri olan 

‘insan odaklı’ yaklaşımlarımızın meyvelerini almaya devam ediyoruz.

Ahmet ÖZTÜRK
Maysan Mando Kalite Dep. Müd.



Ö Z E L

Organizasyona, Çukurova Holding Yönetim Kurulu adına Mehmet Ali 
Karamehmet, Fikri Şadi Gücüm ve Süleyman Serdar Çaloğlu, Mando 

Co. Yönetim Kurulu adına Mr. ll Mo Sung, Mr. Kyeong Sun Choi ve Mr. 
Seong Hyeon Cho ile birlikte, şirketimizin üst yönetimi tam kadro katıldı.

Organizasyon kapsamında; uzun vadede tüm müşterilerde en iyi olma, 
maliyet merkezli yönetim ve nakit akışı, tüm proseslerin güçlendi-
rilmesi ve kalite bilinci ile adanmış çalışanların oluşturulması gibi 
temel başlıklar üzerinden, 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 hedefleri 
masaya yatırıldı.

Maysan 1 ve Maysan 2’deki üretim hatlarının da detaylıca incelendiği 
ziyarette;  projelerde gelinen son durum, bütçe performansı ve iş 
aksiyonları gözden geçirildi. İyileştirme yapılan alanlar üzerine de 
istişareler yapıldı.

41. BOD (YÖNETİM KURULU) 
TOPLANTISI VERİMLİ GEÇTİ

Şirket kültürümüzün önemli değerlerin-
den biri olan ve bu yıl 41’incisi düzenle-

nen ‘BOD Meeting Bursa’, her birimiz için 
oldukça verimli geçti.


