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NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2017

MAYSAN MANDO
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

TİM tarafından açıklanan veriler ışığında, gurur dolu anlar yaşadıklarını kaydeden Genel Müdürümüz Anıl Yücetürk, bu 
başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımızı yürekten kutladığını belirtti.

HEP BİRLİKTE ŞİRKETİMİZE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ
TİM tarafından açıklanan verilerin, Maysan Mando’nun geleceğe dönük hedeflerine ulaşma sürecinde, çok önemli bir adım 
olduğunu aktaran Yücetürk, “Bu başarı tüm çalışma arkadaşlarımızın. Özveriyle ve üstün gayretlerle Maysan Mando’ya katkı 
sağlayan tüm çalışanlarımızla gurur duyuyorum. Hep birlikte çok çalışmaya devam ederek, Maysan Mando’yu emin adımlarla 
geleceğe taşıyacağız” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin son açıkladığı verilere göre, ‘En Büyük İhracatçı 
Firmalar’ listesinde, bir önceki yıla göre 123 basamak birden yükselerek, 2016 
yılını  519. sırada tamamlama başarısı gösterdik.
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Değerli Maysan Mando çalışanları,

Sizlere bu sayımızda, üstünde en 
çok düşünmeye başladığımız ‘yıkıcı 
inovasyon’dan bahsetmek istiyorum. 
Gelişmelerin çok uzağınızda 
gerçekleştiğini düşünmeyin; bu 
gelişmelerin her biri, yakın zamanda 
sizin de kapınızı çalacak ve güvenli 
olduğunu sandığınız yerleri işgal etmeye 
başlayacak. Bu nedenle, geleceğe 
hazırlanmak büyük önem taşıyor. 

“Dünya geleceğe hazır olmayanların 
başına yıkılacaktır” sözü, kesinlikle her 
yandan haklı bulduğum bir varsayımdır. 

Ürünlerimizin tasarımında, üretim-
kullanım döngüsü ve geri kazanıma 
kadar, bütün aşamalardaki çevresel 
etkiyi son senelerde dikkatle inceliyoruz. 
Bunun sonucu olarak, iş süreçlerimizde 
de aynı yaklaşımla, daha verimli kaynak 
kullanımına odaklanıyoruz. Böylelikle 
hem ürünlerin, hem de iş süreçlerimizin 
maliyetlerini azaltarak, rekabet avantajı 
sağlıyoruz.

Kurulduğu günden bu yana, önce 
‘insan’ ve ‘çevre’ bilinciyle hareket eden 

şirketimiz, sürdürülebilir bir geleceğe 
katkı koymak adına doğayla uyumlu 
şekilde çalışmalarına devam ederek, 
‘çevreci’ bir yaklaşım benimsemiştir.

Daha da önemlisi ise daha az enerji 
ve su kullanımıyla, çevresel etkileri 
azaltılmış, daha cazip ürünler ortaya 
çıkararak, kullanıcı açısından önemli 
bir fark yaratıyoruz. Bu noktada 
sizlerden beklentim; çevremize katkı 
sağlayan bir şirket olabilme iddiamızı 
daha fazla artırabilmek için iki 
fabrikamız arasındaki tecrübenin ve 
en iyi uygulamaların, en etkin şekilde 
birbirimizle paylaşımını desteklemektir. 

Çünkü iş dünyasının her kademesinin 
trendlerini takip etmek ve onları pazara 
uygun hale getirmek konusunda, 
oldukça başarılı olduğumuzu 
düşünüyorum. 

Önümüzdeki dönemde trendlerin daha 
hızlı sürelerde değişim göstereceğine 
inanıyorum. Çünkü tarihin hiçbir 
döneminde olmadığı kadar hızlı bir 
şekilde, yeni platform ve ürünler 
piyasaya sürülüyor. Geleceğin 
şirketlerinden biri olarak tek doğru 
yolumuz, değişimin hızını yavaşlatmaya 
çalışmak yerine, hızlı süreci en iyi 
şekilde algılamaya odaklanabilmek 
olmalıdır. Ancak o zaman 
başarılarımızın devam edebileceğine 
kalpten inanıyorum. 

Böylece, içerisinde yaşadığı toplumla 
bütünleşmeyi kendine ilke edinen 
Maysan Mando, gelecek kuşaklara daha 
yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre 
bırakmak düşüncesiyle, üzerine düşen 
tüm sorumlulukları yerine getirmeye 
devam edecektir.

Saygılarımla,

Anıl YÜCETÜRK 
Maysan Mando Genel Müdürü

Değerli çalışma arkadaşlarım,

Doğal çevrenin korunması ve çevresel 
sorunlar, günümüzde hemen her ülkenin 
tartıştığı en önemli konuların başında 
gelmektedir. 

Küresel ısınmaya ve iklim 
değişikliklerine neden olan birçok faktör, 
dünyada yaşayan tüm canlıların yaşam 
kalitesinin düşmesine neden olarak, 
insanlığın geleceğini de ciddi derecede 
tehdit etmektedir.

Bu yüzden, bireysel olarak sorumlu 
olduğumuz gibi özellikle işletmeler 
açısından süreci ele alırsak, ekonomik 
sistemlerde sürekliliği sağlarken, 

çevre konusunda da azami duyarlılık 
sergilenmesi büyük önem taşıyor.

Yaşadığı topluma ve çevreye değer 
katma hedefiyle çalışmalarını sürdüren 
Maysan Mando, doğal çevrenin korunup 
geliştirilmesi noktasında gerekli 
tüm tedbirleri alarak, adımlarını bu 
doğrultuda atmaktadır.

Öyle ki sürdürülebilir bir gelecek 
için gerek atık yönetimi, gerekse de 
enerji verimliliği ve çevre yönetim 
uygulamalarıyla Maysan Mando, titizlikle 
yürüttüğü bu konulardaki yüksek 
hassasiyetini, en iyi şekilde gözler önüne 
sermiştir.

Böylece Maysan Mando’nun, hepimizin 
geleceğini ilgilendiren doğal çevrenin 
korunup geliştirilmesi noktasında, 
üzerine düşen tüm sorumlulukları 
kararlı bir şekilde yerine getirdiğini 
söyleyebilirim.

Bu bağlamda, çevre konusunda herkesin 
taşın altına elini koyması gerektiğini asla 
unutmayarak, çocuklarımızın geleceğine 
daha yeşil bir dünya bırakmak için 
doğal çevreye elimizden gelen katkıyı 
sağlamalıyız.

Saygı ve sevgilerimle,

Young Jun Jee 
Maysan Mando Genel Müdür Yardımcısı

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK 
İNŞA EDİYORUZ

YAŞADIĞIMIZ ÇEVREYE DEĞER 
KATMA HEDEFİNDEYİZ

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,

Gazetemizin 2. sayısı ile karşınızda olmak büyük mutluluk… 

Habertisör’ün, şirketimiz için bir ilk olması ve ilk sayıdan itibaren 
sizlerin ilgisini çekebilme endişesi, şimdilerde yerini pozitif 
duygulara bıraktı.

Çalışmamızın vücut bulmasından sonra, sizlerden gelen övgü 
dolu dönüşler, tüm ekip arkadaşlarım adına bizleri daha da çok 
şevklendirdi diyebilirim. 

… Ve bu yeni sayımız, bizim için tatlı bir telaşa sebep oldu.

Bu gazete hepimizin; tüm Maysan Mando Ailesinin… Bir sonraki 
sayımızda sizleri de aramızda görmek istiyoruz. 

Sizlerden gelecek katkılarla birlikte, Habertisör’ü çok daha iyi 

noktalara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.

Gazetemizin bu sayısında temamızı, 5 Haziran Dünya Çevre 
Günü’nden de ilham alarak hazırladık.

Pırıl pırıl bir bahardan, keyifli bir yaz dönemine girdik; önümüzde 
dinlenme imkânı bulacağımız harika bir tatil dönemi bizleri 
bekliyor…

Çok yoğun bir temponun ardından, tatil sürecinde bol bol 
dinlenip; kaldığımız yerden, yeni yepyeni başarılara kucak 
açmaya devam edeceğiz.

Hepinize keyifli okumalar diliyorum,

Tuğba Demirsu YÜCETÜRK 
Maysan Mando İnsan Kaynakları Kısım Müdürü

KEYİF DOLU BİR YAZ DÖNEMİNDEN HEPİNİZE MERHABA
Editörden...

Maysan Mando çatısı altında 
hayata geçirdiğimiz kurumsal 
gazetemiz Habertisör’ün, ilk sayısını 
çalışanlarımızla buluştururken, küçük 
bir sürpriz yaptık.

Fabrikamızda misafir ettiğimiz minik 
gazeteci dostumuzu, ilk heyecanını 
yaşadığımız gazetenin dağıtımında 
görevlendirdik. 

Minik gazetecimiz, gazeteleri her 
iki fabrikamızda da çalışanlarımıza 
dağıtırken, “Yazıyor yazıyor, Maysan 
Mando’nun Gazetesi yazıyor” şeklindeki 
bağırışlarıyla da tüm çalışanlarımızın 
sempatisini kazanmayı başardı.

GAZETECİ MİSAFİRİMİZ İLK HABERTİSÖRÜ ÇALIŞANLARIMIZA DAĞITTI
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AR-GE MERKEZİ TEŞVİK 
SİSTEMİ İLE ÇALIŞANLARIMIZI 

ÖDÜLLENDİRİYORUZ

Sivil Toplum kuruluşlarıyla 
olan işbirliklerimiz 
ve sosyal sorumluluk 
çalışmalarımız tam 
gaz devam ediyor. İnsan 
Kaynakları Kısım Müdürü 
Tuğba Demirsu Yücetürk, ‘Gönüllük 
Hareketi’ tarafından, öğrencilerin 
kariyer planlamalarında doğru tercihler 
yapmalarını sağlamayı hedefleyen, “Benim 
Adım Gelecek” isimli kariyer mentörlüğü 
projesi kapsamında yürütülen Round-Table 
toplantısında, genç yeteneklerle buluştuk.

Temeli, Usta-Çırak ilişkisine dayalı proje ile 
genç yeteneklere şirketimizi tanıttık. İnsan 
zihninde kişiyi engelleyen ve kısıtlayan 

noktalara vurgu yaparken, 
öğrencilerle birlikte çeşitli 
oyunlar ve uygulamalar 

gerçekleştirdik. Bu 
uygulamalarda, konfor 

alanlarımızla birlikte, çevresel 
faktörler nedeniyle şekillenen zihin 
kalıpları üzerine paylaşımlar yaptık.

 “Benim Adım Gelecek Projesi” ile 
üniversitelerin ikinci ve üçüncü sınıflardaki 
öğrencileri hedeflenmektedir. Çeşitli 
mülakat ve ön elemelerden geçmiş 
üniversite öğrencilerinin kariyer 
planlamalarında ne istediklerini 
bilerek doğru tercihler yapabilmeleri 
amaçlanmaktadır. 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KARİYER 
YOLCULUKLARI ÖNCESİ ALTIN ÖĞÜTLER

26 yıldır, Personel ve 
İdari İşler Kısım Müdürü 
olarak görev yapmakta 
olan ‘İsmail Abimiz’, 
emekli olarak aramızdan 
ayrıldı. 

Büyük Ailemizin önemli 
bir değeri olan İsmail 
(Çıkık) Abimiz, görev 
süresi boyunca Maysan 
Mando’ya sağladığı 
katkılarla gönüllerimizde 
yer etti. 

Cana yakın kişiliğiyle 
ve herkesin sevgisini 
kazanmasıyla, o 

gerçekten de Maysan 
Mando’nun ”İsmail 
Abi”siymiş…

1991 yılında başladığı ve 
birbirinden güzel anılar 
biriktirdiği Maysan Mando 
yolculuğuna, 2017 yılı 
itibariyle son verdi.

Her son, aslında yeni bir 
başlangıçtır…

Kendisine, bundan 
sonraki yaşamında, 
sevdikleriyle birlikte nice 
mutlu ve sağlıklı yıllar 
diliyoruz.

ARAMIZDAN BİR EFSANE AYRILDI

‘En değerli kaynağımız’ olarak 
gördüğümüz çalışanlarımızın, 
AR-GE faaliyetlerinde daha aktif 
bir şekilde rol üstlenmeleri adına 
hayata geçirdiğimiz AR-GE Merkezi 
Teşvik Sistemi kapsamında, başarılı 
sonuçlar almaya devam ediyoruz.

Büyük önem verdiğimiz AR-GE 
faaliyetleri çerçevesinde; proje 
sunumu ve poster sunumu yapan, 
patent alımı gerçekleştiren ve 

çalıştığı süre zarfında yüksek lisans 
ve doktorasını tamamlayan AR-GE 
Merkezi çalışanlarımızı teşvik etmek 
amacıyla hayata geçirdiğimiz bu 
sistemden, bugüne dek verimli geri 
dönüşler elde etmeyi başardık.

AR-GE Merkezi Teşvik Sistemimiz 
kapsamında ödüllendirilen 
çalışanlarımız; 

Yüksek Lisans 
Ders Dönemi 

başarısı 
gösteren ayrıca 

Uluslararası 
Akdeniz Bilim 

ve Mühendislik 
Kongresi’nde 
(IMSEC 2016) 

bildiri sunumu 
yapan  

Serdar Güney

Makine 
Mühendisliği 

Yüksek Lisans  
Bitirme Başarısı 
gösteren ayrıca 

Uluslararası 
Akdeniz Bilim 

ve Mühendislik 
Kongresi’nde 
(IMSEC 2016) 

bildiri sunumu 
yapan  

Mustafa Tüfekçi

Uluslararası 
Akdeniz Bilim 

ve Mühendislik 
Kongresi’nde 
(IMSEC 2016) 

Bildiri Sunumu 
yapan  

Hüseyin Çetin

Uluslararası 
Akdeniz Bilim 

ve Mühendislik 
Kongresi’nde 
(IMSEC 2016) 

Bildiri Sunumu 
yapan  

Orhan Kurtuluş
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Ülkemizde her yıl, 4-10 Mayıs 
tarihleri arasında kutlanan İş 
Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nı 
da içine alan bu dönemde, 
çocuklarımıza iş güvenliğiyle 
ilgili neler bildiklerini sorduk ve 
eğlenceli cevaplar aldık. 

Ailelerinin de destekleriyle, 
birbirinden güzel videoların 
çekildiği yarışmanın 
kazananlarına da fabrikamızda 
düzenlediğimiz törenle 
ödüllerini verdik.

23 NİSAN VİDEO YARIŞMASINDA  
RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kapsamında çalışanlarımızın çocuklarının katılımıyla, 
eğlenceli bir video yarışması düzenledik. 

ÖDÜL ALAN ÇOCUKLARIMIZ
Himmet Çıbık – Kızı Eylül Nisa (3 yaş)
Oğuz Narin – Oğlu Arif (5 yaş)
İlker Gülensoy – Oğlu Tuna (6 yaş)
Kadir Kaptan – Oğlu Samet Ali (6 yaş)
Ufuk Solak – Kızı İrem (7 yaş)
Oğuz Narin – Oğlu Murat (7 yaş)
Mesut Türk – Oğlu Yiğit (10 yaş)
Fikret Esengiller – Oğlu Arda (10 yaş)
Yıldıray Saruhan – Oğlu Arda (11 yaş)
Fuat Sinop – Kızı Sude Nisa (12 yaş)
Ufuk Solak – Kızı Sudenur (12 yaş)
Oğuz Narin – Oğlu Mehmet (14 yaş)
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‘Toplumdan aldığını topluma verme’ 
anlayışı çerçevesinde hareket etmeye 
devam ediyoruz. 

23 Nisan çalışmalarımız kapsamında, 
Yıldırım İlçesi’nde bulunan 
Mustafa Dörtçelik İlköğretim Okulu 
öğrencileriyle, birer ‘gönül köprüsü’ 
inşa ettik. Etkinliğe şirketimiz adına 
İnsan Kaynakları ekibimizden Elfide 
Çelik, Fuat Bayraktar, Hülya Sulu ve 
Banu Keçe katıldı. 

Gerçekleşen buluşmada öğrencilerin 
gözlerindeki tarifsiz mutluluk 
görülmeye değerdi. 

MİNİK YÜREKLERE DOKUNDUK



R Ö P O R T A J 

7

ESAT ÖZTAŞ’I TANIYALIM
Merhaba; öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize kısaca 
kendinizden bahseder misiniz? 
 
Adınız: Esat ÖZTAŞ 
Yaşınız: 57 
Doğum Yeri: Balıkesir, Reşadiye 
Öğrenim Derecesi:  Teknik Lise 
İş Tanımı: Prototip uzmanı olarak çalışıyorum. 
Burcunuz: İkizler 
Tuttuğunuz takım: Fenerbahçe  
En sevdiğiniz renk: Mavi (bana her zaman huzur ve 
güven verir). 
Ne tür müzikler dinlersiniz? Türk sanat müziği ve özgün 
müzik dinlemeyi severim.

Ne kadar zamandır Maysan Mando‘da çalışıyorsunuz? 
Bize biraz iş hayatınızdan da bahseder misiniz? 
 
1980-1982 yılları arasında 2 yıl ve 1884 ten günümüze 
yaklaşık 33 yıl olmak üzere; toplamda 35 yıldır Maysan 
Mando’da çalışmaktayım. İlk yıllarda Kalite Kontrolcü 
olarak başladığım görevime, 1984 yılından sonra ARGE 
Teknisyeni olarak devam etmekteyim. Asli görevimin 
%70’ini, Tunning çalışmaları teşkil etmektedir. Bu 
çalışmalarımın da yaklaşık 4-5 ay kadar kısmı, 
yurtdışında geçmektedir.  

Maysan Mando’da “ benim başarımdır” dediğiniz bir 
hikâyeniz var mı? 
 
Elbette, 35 yıllık Maysan Mando çalışma hayatımda 
birçok başarıda yer alma imkânım oldu. Fakat çalışma 
hayatımdaki başarının ekip işi olduğunu düşünüyorum 
ve sürekli bu doğrultuda çalıştım.

İş hayatımın yarıdan fazlası yurt dışında tunning 
çalışmaları ile geçiyor. 35 yıllık MM hayatımda İngiltere, 
Çin, Özbekistan, İran, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, 
Fransa, Lüksemburg, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde 
bulundum. Buralarda 2 veya 3 yıl sonra çıkacak 
yeni model araçların Tunning dediğimiz – amortisör 
performans ayarları yapılmakta.  

Çalışma yaptığımız test merkezlerinde çok gizli know-
how çalışmaları yapıldığı için test pistine girdiğimizde 
telefonlarımız poşet içerisine hapsedilmekte, aynı 
zamanda da notebooklarımızın kamerası da hologramla 
kapatılmaktadır.  

Tunning kamyonumuzun içini atölye olarak kullanıyoruz. 
Günümüzün hemen hemen tamamı onun içinde geçiyor, 
uygulamalarımızı bunun içinde gerçekleştiriyoruz.

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

Tam bir doğa aşığıyımdır. Dağ, tepe bayır gezmeyi çok 
severim. Köy çocuğu olduğumdan dolayı toprak ve doğa 

sevgisi bende her zaman 
en üst seviyededir. Ağaçla, 
çiçekle, toprakla uğraşırken 
çok fazla enerji harcarsınız 
ama sinirden stresten 
kurtulursunuz. Temiz hava 
alıp rahatlarsınız. Kafanızı 
rahatsız eden pek çok sorunu 
unutup ferahlarsınız. 
Teknolojik yayınları okumayı 
ve araştırma yapmayı 
da severim. Spor araba 
kullanmayı da... 
Hep ileri sürüş teknikleri 
eğitimi almak istedim, bu da 
içimde kalan bir konudur. 

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

Başka bir meslek seçmek isteseydim, sporla ilgili 
olurdu; kesinlikle spor adamı olmak isterdim. Bir 
enstrümanı da profesyonel olarak çalmayı ve söylemeyi 
de isterdim. İçimde enstrüman çalmak bir uhdedir. 

Hayatınızda hiç pişmanlık duyduğunuz bir olay 
yaşadınız mı? 

70’li yılların sonlarında günde 40-50 kişinin hayatını 
kaybettiği kaos ve anarşinin tavan yaptığı dönemde 
lise öğrencisiydim. Silahlarla birkaç defa tarandık. Bu 
kaos dönemin hep böyle gideceğini düşünüp korkudan 
üniversite okumadım. Pişmanlıklarımdan birisidir.
Bir de lise yıllarımda futbol oynuyordum. Benden iyi 
bir futbolcu olurdu. Ailemin evlen baskısı ile hayatımın 
çizgisi değişti. Futbola devam edemedim.
Kore’ye gidemedim mesela, bu da içimde kalmıştır. 

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

Süspansiyon ve amortisörün mucitleri olarak kabul 
edilen Earle S-MacPherson ve Guido Fornaca ile 
tanışmak isterdim. 

Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ile tanışmak paha biçilmez 
olurdu.

Hiç kimsenin göremediği bir özelliğiniz var mı?  
 
Şeffaf bir insan olduğum için çevremdeki insanlar 
beni tanıyabilirler, görülmez bir özelliğimin olduğunu 
düşünmüyorum aslında.

Tunning pistlerinde aracı kullanan test sürücülerine 
“Altın Popolu Adam” deniliyor, bunlar yüksek meblağlı 
sigortalarla koruma altına alınan ve meslekleri ile 
değerli çalışanlardır. Tunning pistinde adamlar aracı 
alır ve pistte deneme sürüşleri yaparlar. Normal 
kullanım şartlarında yaşanabilecek her türlü olaya 
karşı aracın denemelerini yaparlar. Sonra gelip 
amortisörle ilgili beklentilerini ifade ederler. Ona göre 
ben de amortisörü söker ve tekrar değiştiririm.

Amortisörü takmadan önce elimle çalıştırırım. Bu 
Korelilerin de dikkatini çekiyor. Ben bağlamadan önce 
elimle çalıştırarak, olası bir hatayı anlıyorum. Birçok 
kez amortisörü takmadan hatalı topladığımı anlarım. 
Bu tip öngörülerim vardır. Bu zamanla oluşan kulak, 
öngörü ve amortisörden beklentidir. Amortisör ısrarla 
beklentimi karşılamıyorsa, gider çay içer gelirim yine 
denerim. Hızlı aksiyon almak isterim… Çalıştığım 
ortamdaki kişiler benim gibi hızlı hareket etmiyor ve 
hızlı cevap vermiyorlarsa kızarım. 

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

Planlarımın zamanında ve istediğim şekilde 
gerçekleşmemiş olması beni kızdırabilir. Fakat daima, 
‘daha iyisini yapabilirim’ parolasıyla ilerlediğim için 
motivasyonumu kaybetmem.

En sevdiğiniz şarkıcı/müzisyen/oyuncu/sporcular 
kimdir? 

En sevdiğim şarkıcılar; Müzeyyen Senar, John Lenon, 
Erol Evgin, Selda Bağcan.
En sevdiğim oyuncular; Russel Crowe, Tom Hanks, 
Şener Şen, Haluk Bilginer, Temuçin Esen
En sevdiğim sporcu; Naim Süleymanoğlu 

Bir film yapmaya karar verseniz adı ve konusu ne 
olurdu?

Hiç şüphesiz ki konusu 35 yıllık Maysan Mando 
serüvenim ve bu serüvende yaşadığım anlar olurdu. 
Filmin adı ise “Bir Ömür Emek” olurdu. 

Hayvanlarla aranız nasıldır, hiç evcil hayvan 
beslediniz mi? 
 
Hayvanlarla aram müthiştir, son derece saygılıyımdır. 
Hayvanlarla dost olamayan birisi ile dost olunabileceğini 
düşünmüyorum.

Hayatınızın bir dönüm noktası var mı, varsa nedir?

Hayatımdaki dönüm noktası çocuklarımın dünyaya 
gelmesiyle olmuştur. Çocuklarım olduktan sonra 
bambaşka bir hayat başladı. 2 kızım var. Biri 
üniversiteye hazırlanıyor, 18 yaşında, diğeri ise 30 
yaşında… 

Hayattaki vazgeçilmezleriniz nelerdir?

Disiplin, kararlılık ve elbette ailemdir.

Eklemek İstedikleriniz.

Kriz dönemlerinde bile AR-GE de iş tempomuz hiç 
azalmadı. Bu 35 yıl, dolu dolu geçti.
Bana, “Gözü kapalı amortisör yaparsın” diyorlar. Zor 
bir şey değil diyorum. Bu, yılların getirdiği bir tecrübe… 
‘Ben başladığımda Karagöz-Hacivat sağdı’ diye 
takılıyorum herkese J 
Maysan Mando ilk kurulduğunda kriko üretiyordu. 
Ben başladığımda firmanın adı Maysan idi… ilk 
düşündüğümde, “Herhalde bunlar yağ üretimi 
yapıyorlardır” diye düşünmüştüm.
İşe ilk başladığım yıllarda, 90-100 çalışanımız vardı. 
Ayda 60.000 adet amortisör üretimi vardı.
Bir dönem fren sistemi, kabin kaldırma silindiri, singer 
dikiş makinelerine yedek parça ürettik. Çoğu kişi bilmez 
bunu.
Çamaşır makinesi amortisörü üretiyorduk. Çamaşır 
makinesinin üzerine sigara koyup, titreşimini 
ölçüyorduk. Bir gün yurtdışından misafirlerimiz 
geldi, içine amortisör koymamışız… Makine bir anda 
yürümeye başladı, zor tuttuk. J Arçelik’e o yıllarda 
günde 15.000 amortisör gidiyordu. Ramazan ayında 
60.000 ürettik diye baklava dağıtmıştık.  Şimdilerde ne 
kadar küçük geliyor bu adetler…



Tuning çalışması, açılır-kapanır amortisör ile araç 
konfor ve performans ayarlarının yapılmasıdır. 
Maysan Mando ve müşteri tuning ekibi, bu geliştirme 
çalışmasını ortak olarak yürütmektedir. Tuning, 
müşterinin yapacak olduğu çalışmanın niteliğine uygun 
olarak seçtiği bir test pistinde yapılmaktadır. 

2016-2017 yıllarında tuning çalışması yapılan test 
pistleri;

Bu özel olarak tasarlanmış olan test pistlerinde, araç 
geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulabilecek olan farklı 

tipte yollar bulunmaktadır. 
Müşteri, geliştirilecek 
olan araç ile çalışmaya 
katılmaktadır. İlk tuning 
çalışmaları prototip araçlar 

üzerinde yapılırken, son çalışmalar seri üretim hattında 
toplanmış araçlar ile yapılmaktadır. Amortisör ayarları, 
Maysan Mando tuning kamyonunda yapılmaktadır. 

MAYSAN MANDO TUNİNG KAMYONU 

Tuning kamyonu, amortisör ayar ve montajının yapıldığı 
bir iş alanı, bir adet toplantı odası ve bir güç ünite odası 
olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır.
Tuning kamyonu iş alanında temel olarak;
Matkap; amortisör ayar ve montaj üniteleri; kompresör; 
amortisör ölçüm test makinesi bulunmaktadır.
Test makinesi özellikleri:

Dijital kontrollü Servo Hidrolik ölçüm makinası.
Maksimum yük kapasitesi: 10kN
Maksimum hız: 1,2m/s
Maksimum strok: 150mm

Yapılan sürüşler sonrasında, amortisör valf grupları 
üzerinde müşteri beklentilerine uygun olarak farklı valf 
grubu revizyonları yapılmaktadır.
               
Çalışması yapılan araçta uygun konfor ve yol tutuş 
dinamikleri yakalandığında çalışma tamamlanır. Bu 
belirlenen yeni valf grupları, ürün teknik resim ve genel 
formlarına aktarılır. Amortisör valf grubu geliştirme 
süreci tamamlanarak, seri üretime hazır hale gelmiş 
olur.

Adem ÖZTÜRK
ARGE Proje Lideri
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EĞİTİM 
ÇALIŞMALARIMIZ 

TÜM HIZIYLA 
SÜRÜYOR

Çalışanlarımızın 
mesleki ve kişisel 

gelişimlerine 
büyük önem 

veriyoruz.
Bu doğrultuda, 
şirketimiz bünyesinde 
gerçekleştirdiğimiz eğitim 
faaliyetleri de ara vermeden 
sürüyor. 

Teorik ve pratik adımlarla 
gerçekleşen eğitim 
faaliyetlerimiz kapsamında, 
hem çalışanlarımız hem 
de şirketimiz adına faydalı 
sonuçlar elde etmeyi 
hedefliyoruz.

Adem ÖZTÜRK

TUNING ÇALIŞMASI NEDİR? 
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Her yıl Ramazan ayı vesilesiyle düzenlediğimiz iftar organizasyonumuzu, bu yıl da 
hep birlikte gerçekleştirdik. Bolluk ve bereket içinde geçen iftar programımızda tüm 
çalışanlarımızla birlikte aile sıcaklığında iftar yapmanın mutluluğunu doyasıya yaşadık. 

İftar programımız kapsamında aramızda bulunan, Ney üstadı Osman Kenarda ve ekibi, 
gönüllere dokunan ritimleriyle gecemize ayrı bir değer katarken, semazen gösterisini de 
tüm çalışanlarımız ilgiyle takip etti.

GELENEKSEL İFTAR ORGANİZASYONUMUZDA BİR ARAYA GELDİK
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Merhaba, 

İsmim Murat Durmuş. 1979 Bursa 
doğumluyum. Maysan Mando bünyesinde, 
Piston kolu hattında Operatör olarak görev 
yapıyorum. 11 yıldır Maysan Mando’da 
çalışıyorum.

Düzenli olarak 5 yıldır atletizm yapıyorum. En 
çok atletizm sporuyla ilgileniyorum çünkü bu 
sporu seviyorum. Diğer spor alanlarım ise 
yüzme, fitness ve dağcılık.

Spor yapmaya 2012 yılında başladım. Haftada en az 3, en 
fazla 4 gün antrenman yapıyorum. İlk başladığım yıllarda 
belirli bir program dâhilinde yapıyordum. İlk 3 yıl yaptığım 
antrenmanları ajandama not alıyordum. Yazmamın 
nedeni kendimi gözlemliyordum ve yapmak istediğim 
programa uymaya çalışıyordum.

Soğanlı Botanik Parkı, Dikkaldırım Mihraplı Parkı, 
Güzelyalı-Altınkum arası ve Uludağ koşu yaptığım 
güzergâhlar…

Atletizme başlamak kendi kararım, küçüklüğümden beri 
içimde vardı. Bu zamana kadar yapmamamın sebebi, 
koşmak çok zor geliyordu; başaracağıma inanmıyordum. 
2012 yılında 93,65 kiloydum ve zayıflamaya karar 
vermiştim. Arkadaşlarım vardı bu işe gerçekten 
gönül vermişler ve severek yapıyorlardı. Uzun mesafe 
koşabilmemde arkadaşlarımın çok büyük etkisi oldu.

Spor benim için her şeydir. Özgürlük, yaşam kaynağı 
adına ne derseniz deyin; hepsini kapsar. Kısacası hayatın 
renkli yüzünü görebilmektir. Hayatı sağlıklı yaşamaktır.

MARATON KOŞMAK ZOR DEĞİL
Yeni başlamak isteyenler işi bilen kişilerle konuşup 
onların vereceği programa uyarlarsa çok yakın zamanda 
(yaklaşık 3 hafta içinde) atletizmi sevmeye başlarlar. 
Onlara tavsiyem maraton koşmak zor değil, gözlerinde 
büyütmesinler. Yeter ki kararın kesin olsun. Her şey öyle 
değil mi? Adım adım ilerleyeceksin.

Beslenme konusuna değinirsek; sağlıklı bir insan neler 
yiyorsa ben de aynı şekilde besleniyorum. Eğer kişi kilolu 
veya zayıf ise iyi bir diyetisyene gidilmeli. Ne zaman 
ne kadar yememiz gerektiğini bilirsek, bütün sıkıntılar 
ortadan kalkar. 

Yarışlara fırsat buldukça katılıyorum.  Bu zamana dek 
katıldığım yarışlar şu şekilde;

İstanbul (yarı maraton) 21 km – 3 kez, İzmir (yarı 
maraton) 21 km, Kocaeli (yarı maraton) 21 km, Bursa 
Tarihi Kent Koşusu 15 km – 5 kez, Balıkesir (yarı maraton) 
21 km, Karacabey Longoz Koşusu 15 km – 2 kez, Antalya 
– Runtalya Maratonu- 42 km, Bursa Uludağ Dağ Koşusu- 
12 km – 2 kez ve Bursa Kazancı – 9 km ile 2 km…

5 yıldır ferdî olarak koşuyorum. 2017 
Kasım ayında Bursa Masterler Atletizm 
Spor Kulübü’ne üyeliğim gerçekleşecek 
ve bundan sonraki koşacağım yarışlarda 
lisanslı koşacağım. 

İyilik Peşinde Koş – Adım Adım Bursa – 
Bursa Masterler – Bursa Akut Spor gibi sivil 
toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalarımız 
bulunuyor.

Spor yapmak isteyenlere tavsiyem; sağlık 
muayenesinden geçerlerse daha iyi olur. Bir türlü 
başlayamayanlara tavsiyem, 40 gün disiplinli yapacağına 
söz vermeli. Eğer bunu yaparsa sporu bırakacağına 
inanmıyorum.

Daima Gülümseyin ve Pozitif Olun

Beni motive eden sözler var hayatımda… Bunları da 
paylaşmak isterim; 

Daha fazla gülümseyin ve pozitif olmaya çalışın. Aynı 
fikirde olmasak da anlaşın.

Her tartışmayı kazanmak durumunda değilsiniz. 
Geçmişinizle barış yapın ki şimdiki zamanı bozmasın. 
Hiçbir şeyi içinize atmayın. İbadet ve doğa için zaman 
ayırın. 

Hayat, birisine kin duyarak zamanı boşa harcamak için 
çok kısa; kimseden nefret etmeyin.

Hayatı çok da ciddiye almayın, fani olduğunuzu 
unutmayın. Bir gün elbet burayı terk edeceksiniz.

Her gün birilerine iyi bir şeyler verin; gülümseme, 
teşekkür, iltifat, yardım, destek vs.

Saygılarımla,

Murat DURMUŞ  
Piston Kolu Hattı Operatörü

SPOR; HAYATIN RENKLİ YÜZÜNÜ GÖREBİLMEKTİR

Murat DURMUŞ
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TÜM ZAMANLARIN AFTERMARKET  
SATIŞ REKORUNU KIRDIK

Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi olan şirketimiz, sektör arenasında 
gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların meyvelerini almaya devam ediyor.

Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz 
135 bin 181 adetlik satış 
performansıyla, kurulduğumuz 
günden bu yana tüm zamanların 
yurt içi aftermarket satış rekoruna 
ulaştık.

Geleceğe yönelik kararlı 
adımlarını sürdüren şirketimiz,  
tasarım öncelikli ürün 
geliştirmeye ağırlık verirken, 
verimlilik esaslı ve uzun ömürlü 
ürünleriyle de dünya pazarlarında 

ciddi rağbet görmeye devam ediyor.

BU BAŞARI TÜM ÇALIŞANLARIMIZIN…
Geçtiğimiz Haziran ayında yakalanan yüksek satış 
performansının, şirketin geleceği adına önemli bir veri 
olduğunun altını çizen Maysan Mando Satış & Pazarlama Kısım 
Müdürü Artun Baran, sürdürülebilir büyüme odaklı gelişim 
stratejilerinin karşılığını almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, ülkemize ve sektöre katma değer sağlayacak 
çalışmalara tüm hızıyla devam edeceklerini söyledi. 

Artun BARAN

TÜRKİYE’NİN TEK AFTERMARKET 
KONFERANSINA ANA SPONSOR OLDUK

2010 yılından bu 
yana sektörün ilgili 
profesyonellerini bir araya 
getiren ve TAYSAD’ın ev 
sahipliğinde bu yıl 8’incisi 
düzenlenen, VIII. Aftermarket 
Konferansı’nın, ana 
sponsorluğunu üstlendik.

Organizasyonda şirketimizi 
Genel Müdürümüz Anıl 
Yücetürk ve Satış & 
Pazarlama ekibini temsilen 
Artun Baran, Emre 
Yeşilkavak ve Volkan Keser 
temsil etti. Ayrıca açmış 
olduğumuz stantta da 
misafirlerimizi ağırladık.
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Maysan Mando bünyesinde her yıl, geleneksel olarak 
gerçekleştirdiğimiz Tavla Turnuvamız sonuçlandı.

Büyük bir çekişmenin yaşandığı turnuvaya bu yıl 36 
çalışanımız katılırken, sedef tavla ödüllü turnuvamızda 
birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Turnuvanın final maçı, Tedarik Ambar Operatörümüz 
Uğur Okan Kale ve ARGE Proje Mühendisimiz Orhan 
Kurtuluş arasında gerçekleşti.

Birinciliği Orhan Kurtuluş elde ederken, finale kalma 
başarısı gösteren her iki çalışanımızı da tebrik 
ediyoruz.

Takım çalışmasının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. 

Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz aktiviteler zincirine de yeni 
bir halka daha ekledik. 

Speedcity Formula 1 yarışıyla hem keyifli vakit geçirdik, hem 
de takım çalışmasının önemini bir kez daha pekiştirdik. 

Gerçek F1 kurallarının uygulandığı simülatör ortamında, 
çekişme ve heyecan bir an olsun eksilmedi.

        HIZ LİMİTLERİNİ ZORLADIK

TAVLA TURNUVAMIZ SONUÇLANDI
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2010 yılında Maysan Mando da Lojistik  
departmanında  işe başladım.  2013 yılında 
yaşadığım beyin kanaması, hayatımda 
önemli bir dönüm noktası oldu 
diyebilirim.

Yaşadığım bu zorlu süreçten sonra, 
bu hayatta en önemli şeyin, 
hayattayken sevdiğin insanlara 
değer vermek olduğunu 
anladım. 

Sağlığım düzelince, ‘neden 
bir sporla uğraşmıyorum’ 
diyerek, yüzmenin benim için 
uygun olduğunu düşündüm. 

Doktorum bana yıllar önce 
bel fıtığı nedeniyle yüzmeyi 
tavsiye etmişti, buradan 
da hareketle ikisine de 
fayda edeceğini düşünerek, 
bir hobi olarak yüzme 
ile tanıştım. 1 yıl kadar 
tekniğimi oturtmaya çalıştım.

Profesyonel yüzücü bir 
arkadaşla tanıştım. Yüzmemi 
gördü ve bana ‘bu teknikle 
40 dakika yüzebilirsin’ dedi. 
Tabi buna çok şaşırdım – 
yapamayacağımı düşündüm; 
farkındalığım da o zaman gelişti.

İlk yarış olarak, Yüzme 
Federasyonunun her yıl düzenlediği 
‘Masterlar Yüzme Yarışları’na katıldım. 

“Yarışta neler yapılır”, 
“atlama stilleri nasıldır” 

gibi konuları tecrübe 
etmem açısından bu tip 

yarışlar benim için büyük bir 
adımdı. 

Hafta da 4 gün yüzüyorum. Yüzme 
sporuna 35 yaşımda başladım. Aslında bu 

spora  başlama yaşı 7’dir.

Yüzme sabır ve disiplin sporudur; nefes kontrolünü 
belirli disiplinlere göre yapmanız gerekiyor. Bu disiplin, 
insanda normal yaşantıya da etki ediyor. Hayata bakışınız 
değişiyor. Daha dikkatli olmaya başlıyorsunuz. Daha 
cesaretli oluyorsunuz, güçleniyorsunuz. Fiziken de zihnen 
de güçlendiğimi hissediyorum. Spora başladıktan sonra 
17 sene içtiğim sigarayı da bıraktım.

Bu spor vasıtasıyla tanıştığım kişiler, hep aynı amaçta 
oldukları için bana sosyal olarak da katkı sağlıyor. 
Ailelerimizle piknikler, buluşmalar yapıyoruz.  Bunun 
dışında, zaman zaman yardımlar topluyoruz. Örneğin 
lösemili çocuklar için para topladık. Bu da beni ayrı 
motive ediyor...

Toparlayacak olursak, bu spora başlamayı düşünen 
kişilere tavsiyelerim; profesyonel bir kurs ile başlanması 
bu sporu doğru yapabilmek için önemli. Çünkü 
sakatlanma riskini ortadan kaldırmak için bu gerekiyor. 

Düzenli olarak yüzme sporuna 
vakit ayırmaları, ilerlemeleri için 
de çok önemli olacaktır. Çünkü 
emek vermek gereken bir spor; peşini bırakmamaları 
gerekiyor. Çevrelerinde de bu sporla ilgilenen kişiler 
olursa, daha da motive olurlar. Bisiklet kullanmak gibi; 4 
tekerlekli bisiklette, yandaki yardımcı tekerleklerin nasıl 
kalktığını anlamadan bisikleti kullanırsınız ya, onun gibi 
bir şey…

Hiç sakatlanma riski yaşamadım ama bilinçsizce 
yapıldığında çeşitli sıkıntılar olabiliyor. Rahat ve cesaretli 
olmak en büyük katma değer.

Ek olarak, denizde yüzmenin motivasyonu havuzda 
yüzmekten apayrı. Denizde yüzerken havuzdaki gibi 
dibi görmüyorsunuz. Karanlık bir ortam… Sonsuzluk ve 
kendiniz; korku-endişe, hepsi iç içe... 

Bunun üstesinden gelip sakinliğini koruyabilmek de 
apayrı konsantre ve cesaret gerektiriyor. Bu durum da 
yüzme sporunun bendeki cazibesini artırıyor diyebilirim.

Sağlıcakla ve sporla kalın,

Saygılarımla…

Özer İSEN 
Lojistik Teknisyeni

YÜZMEK HER ŞEYİM

Özer İSEN
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         KİTAP ÖNERİSİ

MARTI 
JONATHAN LIVINGSON

Richard Bach mutluluğu 
yakalamanın hedeflerimizi 
gerçekleştirdiğimizde mümkün 
olduğunu anlatmıştır. Başarıyla 
sonuçlanmış her hedeften 
sonra daha yüksek hedeflere 
tutunmamız gerektiğini ustalıkla 
satırlarına işlemiştir. Bir 
martının kanadında özgürlüğün 
dışında umuda, yılmamaya, 

azme, mücadeleye tanıklık 
ederken; umutsuzca boşa 
harcanmış bir yaşamın hazin 
sonunu da okuyacaksınız. 
Fotoğraflarla süslenerek 
okumayı daha da zevkli hale 
getiren,  akıcı dile sahip bu 
kitapta, her okuyucu mutlaka 
payına düşeni alacaktır. John 
Locke ‘nin ‘’ Doğada anlamsız 

veya yararsız hiçbir şey yoktur. 
‘’ sözünü bize Richard Bach bu 
hikayesinde yaşatıyor. Sizin de  
Martı Jonathan ile tanıştıktan 
sonra hayatta var olan her 
şeyden ilham almanız dileğiyle, 
keyifli okumalar…

Merve Deniz DELİBAŞ 
Üretim Planlama Mühendisi

Merve Deniz DELİBAŞ

Oluştuğu yerde yanma ve çatlaklara neden olmaktadır. 
Ayrıca ayak kokusunu da beraberinde getirmektedir.

Daha sonrasında ise geniş bir alana yayılarak, diğer 
ayağa geçebilir. Nemli, sıcağı seven ve bu şartlarda da 
hızlıca üreyen mantar, bu hastalığa sahip başka biriyle 
ortak kullanılan çorap, terlik, ayakkabı yoluyla veya 
banyo zamanında bulaşabilir.

Ayak mantarından korunma konusunda, kişisel hijyen 
oldukça önem taşımaktadır. Başkaları ile kullanmak 
zorunda olduğunuz ortak alanlar ve ortak kullanıma 

ait eşyalar, mantar hastalığının bulaşması için önemli 
neden teşkil etmektedir. 

Havuz ve plaj gibi alanların kullanımından sonra, 
mutlaka ayaklar iyice yıkanmalı ve kurulanmalıdır. 
Ailede mantar hastalığı geçiren kişiler varsa, kişisel 
eşyalar mutlaka ayrılmalıdır. 

Mantar tanısı konulduktan sonra da hemen tedavi 
sağlanmalıdır. 

Ayak temiz, serin ve kuru tutulmalıdır. Pamuklu yün 

veya bunlar gibi emici maddelerden yapılmış çoraplar 
giyilmelidir. Yıkanan çoraplar mümkünse, ütülendikten 
sonra giyilmelidir. Ayakkabılar ayağa tam olmalı, 
böylece ayağa ve tırnaklara bası azaltılmalıdır. 

Dar burunlu ayakkabılar, yüksek topuklu ayakkabılar ve 
başkasının ayakkabısı kesinlikle giyilmemelidir.

Sağlıklı günler dileriz,

Dr. Yeşim Bozbey SERT  
Hemşire Hülya SULU / Sağlık Birimi

AYAK MANTARI OLUŞUMUNA KARŞI KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT EDİLMELİ
Ayak mantarı, parmak aralarında kepeklenme ve kaşıntıyla ortaya çıkan, bulaşıcı bir deri hastalığıdır. 

Hemşire Hülya SULUDr. Yeşim Bozbey SERT 



SELİN ERKAN
FİNANS VE GENEL 

MUHASEBE UZMANI

CELAL HATİPOĞLU
ENDÜSTRİ İLİŞKİLER VE 

İDARİ İŞLER KISIM MÜDÜRÜ

İNCİ AYDEMİR
PROJE ÜRÜN 

AĞACI UZMANI

CİHAT ÜNER
TEKNİK EĞİTİM UZMANI

BÜNYAMİN ARI
ÜRETİM PLANLAMA 

MÜHENDİSİ

Soner ERYILMAZ 
Ambar Operatörü

Fatih KURNAZ 
Ambar Operatörü

Hüseyin KUZUCU 
Montaj Operatörü

UMUT MÜDÜROĞLU
MALZEME PLANLAMA 

MÜHENDİSİ

Özcan ÖZBAY 
Bakım Operatörü

İsrail ÇAKMAK 
Montaj Operatörü

HARUN ANAÇ
ARGE PROJE MÜHENDİSİ

Mete KÜÇÜKGÖL 
Montaj Operatörü

M A Y S A N  M A N D O ’ D A  N E L E R  O L D U ?  
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BEYAZ YAKA İŞE 
BAŞLAYANLAR

MAVİ YAKA İŞE 
BAŞLAYANLAR

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ OLAN 
ÇALIŞANLARIMIZ

YENİ EVLENENLER

Hüseyin ÇİMEN 
Cemile ÇİMEN 
30.04.2017

Tolga ÖZMEN
Aslı ÖZMEN
14.05.2017

Dursun AYDIN  
Burçin AYDIN  
15.04.2017

Resul ACAR
Yasemin ACAR
11.05.2017

Hayrullah KARGIN  
Elif KARGIN  
25.04.2017

Emin MUTLU
Merve MUTLU
25.06.2017

ÇALIŞAN 
EŞİ
ÇOCUK
DOĞUM T.

ÇALIŞAN
EŞİ
ÇOCUK
DOĞUM T.

ÇALIŞAN 
EŞİ
ÇOCUK
DOĞUM T.

ÇALIŞAN
EŞİ
ÇOCUK
DOĞUM T.

ÇALIŞAN 
EŞİ
ÇOCUK
DOĞUM T.

ÇALIŞAN
EŞİ
ÇOCUK
DOĞUM T.

ÇALIŞAN 
EŞİ
ÇOCUK
DOĞUM T.

ÇALIŞAN
EŞİ
ÇOCUK
DOĞUM T.

ÇALIŞAN 
EŞİ
ÇOCUK
DOĞUM T.

ÇALIŞAN
EŞİ
ÇOCUK
DOĞUM T.

ÇALIŞAN 
EŞİ
ÇOCUK
DOĞUM T.

ÇALIŞAN
EŞİ
ÇOCUK
DOĞUM T.

Mehmet CESUR 
Şennur CESUR 
Havva CESUR 
9.05.2017 

Sefacan YALMAN 
Aslıhan YALMAN 
Ebrar Amine YALMAN 
3.06.2017 

Erdi DEMİR  
Alev DEMİR  
Erva Alya DEMİR 
11.04.2017 

Osman TAŞ  
Kevser TAŞ  
Ümmüş TAŞ  
20.05.2017 

Ersel KURT  
Kadriye KURT 
Berat Osman KURT
10.05.2017 

Rasim ERBEK  
Yeliz ERBEK  
Ali Göktuğ ERBEK  
18.04.2017 

Murat SÖNMEZ 
Ayşe SÖNMEZ 
Ali Yekta SÖNMEZ 
24.05.2017 

Yusuf YILMAZ 
Özlem YILMAZ 
Zeynep YILMAZ 
29.04.2017 

Murat AYHAN 
Ceylan AYHAN 
Ali Kemal AYHAN 
11.06.2017 

Turgay KORKMAZ 
Meryem KORKMAZ 
Sefa Berat KORKMAZ 
8.06.2017 

Murat AVCI  
Meral AVCI  
Sefa Ayaz AVCI 
 

Merve KÖKSAL 
Fırat KÖKSAL 
Sarp KÖKSAL 
21.06.2017 

NİSAN - MAYIS - HAZİRAN  2017 
BEBEĞİ OLAN ÇALIŞANLARIMIZ
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Çalışanların, işveren tarafından 
verilen eğitimler ve talimatlar 
doğrultusunda yükümlülükleri 
şunlardır: Kendilerine sağlanan 
kişisel koruyucu donanımı, doğru 
kullanmak ve korumak.

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR 
 
Solunum Koruma 
El Koruma 
İşitmenin Korunması
Ayak Koruma 
Göz Koruma 
İşitmenin Korunması
Baş Koruma 
Diğer Koruma Türleri 

SOLUNUM KORUMA 
 
Tam Yüz Maskesi Kullanımı
 
Fabrikada Krom, Kataforez, Boyahane 
banyo bölümlerinde cilde ve göze 
zararlı kimyasalların kullanılması 
sırasında tam yüz maskesi kullanılması zorunluluktur.

Yarım Yüz Maske Kullanımı 
 
Fabrikada Krom, Kataforez, Boyahane 
banyo bölümlerinde tam yüz maskesi 
kullanılması zorunluluktur. 

Toz Maskesi Kullanımı
 
Polisaj bölümünde, Bakım çalışmalarında 
toz çıkartılan istasyonlarda kullanılması 
zorunludur. 

EL KORUMA 
 
Fiziksel, kimyasal, elektrik, 
mekanik, mikrobiyal 
durumlarda elleri koruyan 
güvenlik donanımların, kişisel 
koruyucu donanım matrisine 
göre bölümlerin özelliklerine 
uygun takım liderlerine verilip, personelin çalışma 
alanına göre takım liderleri tarafından dağıtılması 
sağlanır. Takım liderleri tarafından verilen eldivenlerin 
kullanılması zorunludur. 

İŞİTMENİN KORUNMASI 

KULAK TIKAÇLARI: Gürültünün 
80 DB üzerinde olduğu 
durumlarda kullanılır.

• Üretimin tüm 
operasyonlarında kullanılması 
zorunludur. 
 

AYAK KORUMASI     
 
Fabrikanın her bölümünde 
iş ayakkabısı kullanılması 
zorunludur. 

GÖZ KORUMASI 

GÖZLÜK 

Kimyasal işlemlerin olduğu, Darbe uçan parçacıklar, 
metal talaşı… Kimyasal işleri, krom, boyama, kataforez 

aşındırıcı kimyasallar, Kaynak işlemleri, bakım 
çalışmalarının bulunduğu ortamlarda kullanılması 
zorunludur. 

BAŞ KORUMA 

BARET 

Fabrikada mil indirme – yükleme proseslerinde baret 
kullanılması zorunludur.

DİĞER KORUMA TÜRLERİ
PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ 
 
Yüksekte çalışma adım 
atarak çıkamayacağınız 
yerler olarak tanımlanabilir. 
Bir insanın denge noktası 
ikinci bel omurudur. Yani 
ikinci bel omurunu geçen 
yerler yüksek olarak kabul 
edilir. İkinci bel omurunu 
geçen noktalarda çalışma 
yapılacağı zaman, paraşüt 
tipi emniyet kemeri 
kullanılması zorunludur. 

                   KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMI   

Uğur KILIÇ

Dünyada her yıl 
milyonlarca ton 
kullanılmış bitkisel 
yağ, çeşitli yollarla 
çevreyi kirletmektedir.

Ülkemizde de her yıl, 
yaklaşık olarak 1,5 
milyon ton bitkisel 
yağ tüketilmektedir. 
Özellikle kızartma 
işlemlerinden sonra, 
350 bin ton civarında 
kızartmalık atık bitkisel yağ oluştuğu 
tahmin edilmektedir. 

Ortalama kişi başı içme ve kullanma 
suyu miktarı günde 220 litredir. 1 
litre yağ, bir kişinin 12 yıllık suyunu 
kirletmektedir. 

Bugün Türkiye’de oluşan bitkisel atık 
yağların sadece %1’i geri kazanılıyor. 
%99’luk kısmı ise su ve toprağı 
kirletmeye devam ediyor.

Bitkisel atık yağların kalorileri çok 
yüksek olduğu için bu yağlar suya 
ve kanalizasyona karıştığında su 
yüzeyini kaplayarak, su sistemine 
zarar vermekte, güneş ışığını 
engellemekte ve suya geçen oksijeni 
önlemektedir. 

Dolayısıyla, 
zaman 
içinde 
sudaki 
oksijen 
miktarının 
azalmasıyla 
birlikte 
de suda 
yaşayan 
canlı 
türlerinin 
zarar 

görmesine neden 
olmaktadır.

Ayrıca bitkisel atık 
yağlar, atık su toplama 
sistemlerinin daralmasına ve 
tıkanmasına da yol açmaktadır. 

Bu noktada çözüm ise geri 
dönüşümdür… 

Atık yağları 
geri dönüşüme 
kazandırmak için gerek 
bireysel tedbirlerle, 
gerekse de bu konuda 
yapılan çalışmalara 
destek vererek, 
üzerimize düşen 
sorumlulukları yerine 
getirebiliriz.

Gelinen noktada şunu 
asla unutmayalım; 
yaşadığımız çevre 
en önemli zenginlik 
kaynağımız ve gelecek 
nesillere bırakacağımız 
en değerli mirastır. 

Çevremize hep birlikte sahip çıkmalı 
ve yarınlarımız için bu en değerli 
hazineyi korumalıyız.

Olgan SÜZEN 
ISG ve Çevre Uzmanı

BİTKİSEL ATIKYAĞ GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Olgan SÜZEN

İNDİRİM UYGULAYAN FİRMALAR
Kurum İndirim Oranı

Detay Diş Kliniği Çeşitli Oranlarda

Dentaplan Diş Kliniği Çeşitli Oranlarda

Burfaş Sosyal kart sahiplerine %15 Parapuan

Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek lisans programlarına %50 İndirim

Uğur Okulları Özel fiyatlandırma

DEMO 10%


