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 EDİTÖRÜN KALEMİNDEN  /  EDITORIAL  

Merhaba,
Soyut bir kavramın bu denli 
güçlü bir anlamı olması 
tesadüf değil; nitekim biraz 
detaylı düşündüğümüzde, 
hem özel hayatımızda hem 
de iş hayatımızda, bizi ileri 
taşıyan veya geri çeken her 
başarının ve başarısızlığın 
başrolünde, zaman var...

Sizce de öyle değil mi?

Tam da burada, siz 
düşünürken bir alıntı yapmak 
istiyorum: Bir konuda 
çalışmak için bir zaman 
dilimini beklemek, kendinizde 
de sıkça görebileceğiniz bir 
reaksiyondur. 

‘İki saat zamanım olsa 
çalışacağım’ veya ‘İki 
saat sonra çalışmaya 
başlayacağım‘ gibi cümlelerle 
ifade edebileceğimiz bu 
durumu, sadece bir kaçış 
olarak değerlendirmek yanlış.

İki saat kesintisiz bir zaman 
dilimi beklemek veya belli bir 
saate kendimizi ayarlamak 
yerine, sadece 15 dakikanız 
bile varsa, bu on beş dakikada 
yapabileceğiniz bir şeyler 
mutlaka vardır.

Kısa zamanları 
kullanmazsak 
eğer uzun 
bir zaman 
dilimi hiç 
gelmeyebilir. 
Alışkanlığın 
konforu gibisi 
olmasa da 
değişim bizde 
başlıyor, bunu 
unutmayalım 
lütfen.

Zamanı en iyi şekilde 
kullanmak bizlerin elinde… 

Tolstoy’un da dediği 
gibi zaman en kuvvetli 
savaşçıymış. Bugünün ve 
yaşadığımız her anın değerini 
bilmek gerekiyor. 

Çünkü mutluluğun ve 
mutsuzluğun, başarının 
ve başarısızlığın 
belirleyicilerinden biridir, 
zamana verdiğimiz değer…

Maysan Mando Yaşam’ın 
sayfaları, 2017 yılının ilk 
sayısında konuklarımız ve 
konuk olduklarımızla yine 
dopdolu. 

Keyifli okumalar dilerim.

Banu Doğu KEÇE

Hello, 
It is not a 
coincidence 
for an abstract 
term to have 
such a strong 
meaning. As a 
matter of fact, 
when we think 
in a detailed 
manner, the 
leading actor of 
each success 

and failure which takes us 
forward and draws us back 
in both our private lives and 
business lives is time...
Is not it so, in your opinion? 
At this point, I want to make 
a quotation while you are 
thinking: Waiting for a time 
frame for working on a field 
is a reaction which you may 
frequently observe in yourself. 
It is wrong to assess this 
situation which we could 
exemplify with sentences 
such as “I would work if I have 
two hours” or “I would start 
working two hours later” only  
escaping.
If you have only 15 minutes, 
there is certainly something 
which you could perform 

within these fifteen minutes 
instead of waiting for an 
uninterrupted period of two 
hours or setting a certain 
hour for ourselves. 

If we do not make use of short 
times, the long period may 
never arise. Please let’s not 
forget that the change starts 
inside us though comfort of a 
habit is irreplaceable.  

It depends on us to use the 
time in the best way...

As said by Tolstoy, time is the 
most powerful warrior. We 
must appreciate the value of 
today and each moment we 
are living. 

That is because the value we 
assign to time is one of the 
determinants for happiness 
and unhappiness, and 
success and failure.

In its first issue of 2017, 
pages of Maysan Mando 
Yaşam journal are once again 
full of our guests and those 
hosted us. 

I wish you moments of 
pleasure.

Banu Doğu KEÇE

DEĞİŞİM BİZDE 
BAŞLIYOR

CHANGE STARTS 
WITH US
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 BAKIŞ AÇISI / PERSPECTIVE 

Merhaba Değerli Okurlar,
Türkiye’nin ilk ve en büyük 
amortisör üreticisi olan 
şirketimiz; sürdürülebilir 
gelişim, verimlilik ve %100 
müşteri memnuniyeti ilkesi 
doğrultusunda, devreye 
aldığı yeni projelerle 
birlikte, geleceğe  doğru 
emin adımlarla yürümeyi 
sürdürüyor.
Şirketimiz üretmeye devam 
ederek; hem ülkemize, 
hem de küresel ekonomiye 
katma değer sağlamayı 
öncelik edinmektedir. Geride 
bıraktığımız 2016 yılında, 
global düzeyde yaşanan tüm 
olumsuzluklara rağmen 
stratejik ve operasyonel 
yönden belirlediğimiz 
hedefleri yakalamayı 
başardık.
Kuşkusuz yakaladığımız 
bu başarılarda, birbirine 
inanarak ‘ekip ruhu’ ile 
hareket eden ve aynı hedefe 
kilitlenmiş çalışanlarımızın, 
büyük emekleri ve gayretleri 
bulunuyor. 
Bu anlamda tüm çalışma 
arkadaşlarıma ayrı ayrı 
teşekkür etmek istiyorum. 
Birlik ve beraberlik içerisinde, 
çok güzel işlere imza atmaya 
devam edeceğiz.
Öte yandan, şirket olarak 
2017 yılını “DETAY’larda 
Çalışma Yılı” olarak belirledik. 
Geçmişte olduğu gibi bu yıl 
da yine çok çalışmaya devam 

edeceğiz. 
Küresel 
düzeydeki 
pazar talepleri 
doğrultusunda 
da kalite 
öncelikli ürün 
geliştirme, 
tasarım, katma 
değerli üretim 
ve proses 
gelişimine 
ağırlık vermeyi 
hedefliyoruz.
Bunlara ek olarak, 
Endüstri 4.0’a yönelik 
hamlelerimiz doğultusunda 
da, teknoloji ve dönüşüm 
odaklı çalışmalarımızı 
hızlandıracağız. Bu sayede, 
rekabetin üst düzeyde 
yaşandığı küresel piyasa 
koşullarında, değişken 
müşteri taleplerine en hızlı 
ve etkin çözümleri sunmayı 
amaçlıyoruz.
Toparlayacak olursak; Maysan 
Mando olarak geleceğe 
dönük yüksek hedeflerimiz 
doğrultusunda 2017 yılından 
beklentimiz oldukça yüksek… 
Bu hedeflerimize ulaşma 
noktasında da tüm 
çalışanlarımıza olan 
inancımı ve güvenimi bir kez 
daha önemle vurgulamak 
istiyorum. 
Saygılarımla,

Anıl YÜCETÜRK 
Maysan Mando  
Genel Müdürü

Dear Esteemed 
Readers,  
Our company, 
which is the 
first and the 
largest shock 
absorber 
manufacturer 
of Turkey, 
continues 
taking firm 
steps toward 
the future along 

with its new projects that have 
been put into use in line with 
the principles of sustainable 
development, productivity and 
full customer satisfaction. 
Our company continues 
manufacturing and gives 
priority to providing added-
value to both our country 
and the global economy. In 
the last year, namely 2016, 
we achieved to attain our 
strategic and operational 
objectives in spite of all 
problems experienced at the 
global level. 
It is beyond doubt that such 
successes attained by our 
company were thanks to great 
efforts and endeavours of our 
employees who are acting 
with “team spirit” by believing 
in each other and staying on 
the same target. 
In this respect, I convey my 
thanks individually to all 
my colleagues. We would 
continue accomplishing 
admirable works in unity. 

On the other hand, we, as 
Maysan Mando, qualified 2017 
as the “Year of Performing 
Activities in Details”. As in 
the past, we would continue 
working hard in this year. 
We aim at giving weight to 
quality prioritized product 
development, design, value-
added manufacturing and 
process development in line 
with market demands at the 
global level.  

In addition, we would 
accelerate our technology 
and transformation-oriented 
activities in line with our 
moves toward Industry 4.0. 
Thereby, we aim at providing 
the quickest and the most 
efficient solutions for 
changing customer demands 
under the global market 
conditions where competition 
is experienced at the high 
level. 

To sum up, Maysan Mando’s 
expectation from 2017 is very 
high in line with our forward-
looking high targets...

I would like to emphasize 
once again my belief and 
confidence in all of our 
employees for attaining our 
targets. 

Respectfully yours,

Anıl YÜCETÜRK 
Maysan Mando  

General Manager

BÜYÜMEYE VE GELİŞMEYE 
DEVAM EDİYORUZ

WE ARE CONTINUING TO 
GROW AND IMPROVE 
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 BAKIŞ AÇISI / PERSPECTIVE 

Herkese merhaba,
Maysan Mando olarak, 
kurulduğumuz günden 
bu yana çalışanlarımız, 
müşterilerimiz ve 
paydaşlarımıza yönelik ‘değer 
yaratma’ öncelikli güçlü 
ilişkiler geliştiriyoruz. Bu 
sayede de şirketimizi hep 
birlikte büyüterek, geleceğe 
taşımaktayız.

Otomotiv sanayinin global 
tedarikçilerinden biri olan 
şirketimiz, yüksek kalite 
ve memnuniyete dayanan 
üretim altyapısıyla, yeniliği 
ve dönüşümü esas alarak 
çalışmalarını sürdürüyor. 

Maysan Mando’nun Türkiye’de 
ve uluslararası düzeyde 
ortaya koyduğu ayrıcalıklı 
ve fark yaratan çalışmaları, 
daima ön plana çıkarmayı 
amaçlıyoruz.

Bu yıl ayrıca, iç ve dış iletişim 
faaliyetlerimizin gelişimi 
adına da önemli atılımlara 
imza atıyoruz. Bu kapsamda, 
şirketimizin ilk iç gazetesi 
olan ‘Habertisör’ isimli 
gazeteyi hayata geçirdik. 

Bunun dışında, 
Maysan 
Mando olarak 
yeni proje 
çalışmalarımız 
da tüm hızıyla 
sürüyor. 2017 
yılıyla birlikte 
devreye 
aldığımız 
projeler 
sonucunda, 
Maysan 
Mando’nun büyüme ivmesi 
artarak devam edecektir.
Gelinen noktada Maysan 
Mando’nun, çağın 
gerekliliklerine uygun modern 
altyapısı, yenilikçi bakış 
açısı, ve müşteri taleplerine 
karşı hızlı aksiyon alabilme 
tecrübesi söz konusu… 

Bu avantajlarımız sayesinde, 
bugüne kadar olduğu gibi 
gelecekte de küresel düzeyde 
örnek başarılara imza 
atmaya devam edeceğimize 
inanıyorum.
Sevgi ve saygılarımla,

Young Jun Jee 
Maysan Mando  

Genel Müdür Yardımcısı

Dear readers, 
As Maysan 
Mando, we have 
been developing 
strong relations 
prioritizing 
“value creation” 
for our 
employees, 
customers and 
shareholders 
since our 

establishment. By this means, 
we all together expand our 
company and bring it to 
future.  
Our company, which is one 
of the global suppliers of 
the automotive industry, 
maintains its activities 
thanks to its manufacturing 
infrastructure based on 
high quality and satisfaction 
by taking innovation and 
transformation as a basis. 
We are aiming at bringing 
Maysan Mando’s privileged 
and distinctive activities 
performed in Turkey and at 
international level into the 
forefront. 
Moreover, in this year we 
are making significant 

progresses for improvement 
of our internal and external 
communication activities.  In 
this scope, we published the 
journal “Habertisör” which is 
the first internal daily of our 
company. 
Apart from that, our new 
project studies are continuing 
at full steam. As a result of 
the projects put into use in 
2017, growth acceleration 
of Maysan Mando would 
increasingly continue. 
At this point, Maysan Mando 
has modern infrastructure 
complying with the 
necessities of the time, 
innovative point of view and 
experience of taking speedy 
actions in respect of the 
customer demands. 
Thanks to such advantages, 
I believe that we would 
continue succeeding, which 
would set a precedent, at the 
global level in the future as it 
has been until today. 
My sincere regards,

Young Jun Jee 
Maysan Mando 

Deputy General Manager 

‘DETAY’LARLA FARKLILAŞMAYA 
DEVAM EDİYORUZ

WE ARE CONTINUING TO  
CHANGE WITH “DETAILS” 
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 İÇİMİZDEN / ABOUT US 

Gerçekleştirilen organizasyona; 
Çukurova Holding Yönetim Kurulu 
üyeleri ile birlikte, Mando Co. 
Yönetim Kurulu üyeleri ve Maysan 
Mando üst yönetimi tam kadro 
katıldı.
Organizasyon kapsamında; uzun 
vadede tüm müşterilerde en iyi 
olma, maliyet merkezli yönetim 
ve nakit akışı, tüm proseslerin 
güçlendirilmesi 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.

The members of the Board of 
Directors of Mando Co., top 
management of Maysan Mando as 
well as the members of the Board of 
Directors of Çukurova participated in 
the organization which was held. 
Within the scope of the organization, 
an assessment as to the year of 2016 
and targets of 2017 were discussed 
under fundamental headings such 
as having the best relations with all 
customers in the long term, cost-
based management and cash flow, 
reinforcement of all processes, 
quality awareness and creation of 
dedicated employees.  
During the visit where manufacturing 
defects in Maysan 1 and Maysan 2 
were examined in detail, the final 
situation of the projects, budget 
performance and business actions 
were reviewed. Negotiations were 
also held on the improved fields. 

41. BOD 
(YÖNETİM KURULU) 

TOPLANTISI 
VERİMLİ GEÇTİ

THE 41st BOARD 
OF DIRECTORS 
MEETING WAS 

EFFECTIVE
Maysan Mando   şirket   kültürünün 
önemli değerlerinden biri olan 
ve bu yıl 41’incisi düzenlenen 
‘BOD Meeting Bursa’ oldukça 
verimli geçti.

“The Meeting of Board of 
Directors – Bursa” which is one 
of the most important values of 
the corporate culture of Maysan 
Mando and which was organized 
for the 41st time in this year was 
so efficient. 
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 İÇİMİZDEN / ABOUT US 

Maysan Mando, yenilikçi ve dönüşüm odaklı yapısı 
sayesinde, çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarca 
ödüllendirilmeye devam ediyor.
Maysan Mando, 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 görülerek, bu alanda yapmış olduğu sürdürülebilir 
çalışmaların meyvesini alma başarısı gösterdi.
Bursa’da, 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.

MAYSAN MANDO, ‘İNOVASYON’ 
İLE EKONOMİYE DEĞER KATTI

Maysan Mando, yenilikçi ve dönüşüm odaklı yapısı sayesinde, çeşitli  
ulusal ve uluslararası platformlarca ödüllendirilmeye devam ediyor.



11

Maysan Mando, which is the first 
shock absorber manufacturer 
in Turkey, renders service to 
tens of world brands in the 
OEM, the original equipment 
channel and incorporates strong 
communication into its advanced 
dealership network and strong 
manufacturing, continues being 
awarded by various national and 
international platforms thanks to 
its innovative and transformation-
focused structure.  

 İÇİMİZDEN 

MAYSAN MANDO ADDED VALUE TO 
THE ECONOMY WITH ‘INNOVATION’
Maysan Mando was honoured with an 
award in the ‘Innovation’ category of 
the ‘Adding Value to the Economy – 
2016’ awards, which is an organization 
held by the Bursa Chamber of 
Commerce and Industry (“the BTSO”) 
for the 43rd time in this year and in 
which 71 companies were granted 
awards in 8 different categories. 
Maysan Mando thereby accomplished 
to receive the fruits of its productive 

studies in this field.

In the award ceremony which was held 
in the Merinos Atatürk Congress and 
Culture Centre located in Bursa, on 
behalf of Maysan Mando,; Cem Güneri 
(R&D Section Manager), Figen Sırlı 
Taka (Financial Affairs Department 
Manager) and Tuğba Demirsu Yücetürk 
(Human Resources Section Manager) 
attended the organization.  
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 İÇİMİZDEN / ABOUT US 

Maysan Mando; 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.
Hyundai’nin 5 Star denetim puanı kapsamında 
firmalar; yeni ürün geliştirme, kalite hedefleri ve 
iş değerlendirmeleri, üretim prosesinin kontrolü, 
ölçümler ve deneyler, düzeltici/önleyici 
faaliyetler ve satın alınan ürünün kontrolü 
konularında hem sistem çalışmaları hem de 
saha çalışmalarında denetime tabi tutulurken, 
Maysan Mando 2006 yılından bu yana denetim 
puanını sürekli olarak yükseltmeyi başardı.

Üretimde Sıfır Hata 
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’nin tedarikçilerini, ürettikleri ürünün nihai müşteriden 
dönen oranlarına göre değerlendirdiği bir başka kategori olan 
garanti iade oranına (parçanın saha performansı) değinen Öztürk, 
Maysan Mando’nun bu süreçte de üstün başarı elde ettiğini 
söyledi.

Hyundai’nin 5 Star değerlendirme kategorilerini bütünsel 
olarak ele alan Ahmet Öztürk, bu denetimler kapsamında, 
firmanın kalite yönetim sistemleri, ileri kalite tekniklerinde 
yaptığı çalışmalar, yurtiçi-yurtdışı eğitim, fuar vb. katılım ile 
birlikte, müşteri ile iletişimi gibi süreçlerin dikkate alındığını 
belirtti. Öztürk son olarak, 4 farklı kategoride yapılan bu 
değerlendirmeler sonucu, 100 üzerinden 85 puanın üzerinde alan 
firmaların 5 Star derecesi ile ödüllendirildiğini söyledi.

MAYSAN MANDO’NUN ‘5 STAR’ GURURU
Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi olan Maysan 
Mando, sektör arenasında gerçekleştirdiği etkin ve sonuç 
odaklı faaliyetler neticesinde, önemli başarılar elde etmeye 
devam ediyor.

Maysan Mando had been awarded the degree of “Five-Star” 
which is currently acquired by only 3 firms in Turkey thanks 
to its outstanding service quality within the scope of the 
Five-Star evaluation system which is applied by Hyundai for 

its suppliers and where the evaluations are conducted in 4 
main categories such as inspection grade, rate of returned 

parts (PPM), rate of returns under warranty and 
quality management grade. Moreover, Maysan 
Mando reached the same success in 2016. 
Within the scope of the Five-Star inspection grade 
of Hyundai, the firms are subject to inspections 
with respect to their system activities and the 
on-site activities on the matters of new product 
development, quality objectives and performance 

ratings, inspection of the manufacturing process, 
measurements and tests, corrective / preventive 

activities and inspection of the purchased product. 
In this respect, Maysan Mando has accomplished to 

continuously increase its inspection grade since 2006. 

Zero-Defect in Manufacturing 
Quality Department Manager Ahmet Öztürk provided information 
concerning the relevant evaluation categories, indicated “Firms 
are evaluated according to the quality level of the products 
delivered to the mounting line of Hyundai on the basis of the ratio 
of returned parts. We as Maysan Mando experienced the pride of 
attaining the target of “0 PPM in quality of products” we provided 
for Hyundai in 2017.”
Having mentioned of the ratio of returns under warranty (on-
site performance of parts), which is another category by which 
Hyundai evaluates its suppliers according to the ratio of return 
of the manufactured products by the final customers, Mr. Öztürk 
noted that Maysan Mando had also obtained outstanding success 
in this process. 
Dealing with the Five-Star evaluation categories of Hyundai as a 
whole, Ahmet Öztürk stated that within the scope  scope of these 
Maysan Mando awarded with 5 Star rating

MAYSAN MANDO’S ‘FIVE-STAR’ PRIDE
Maysan Mando, the first shock absorber manufacturer of 
Turkey and rendering services to tens of world’s brands in 
the channel of Original Equipment Manufacturer, continues 
obtaining significant successes thanks to its effective and 
result-oriented activities in the sector. 
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Türkiye’de Sadece  
3 Firma Bu Dereceye Sahip 
Hyundai tarafından 5 Star derecesiyle 
ödüllendirilmekten dolayı büyük mutluluk 
duyduklarını kaydeden Maysan Mando 
Genel Müdürü Anıl Yücetürk, hedeflerinin 
bu başarıyı sürdürülebilir kılmak 
olduğunun altını çizerken, AR-GE odaklı 
çalışmalar neticesinde tüm üretimsel 
ve operasyonel süreçlerde verimliliği ve 
kaliteyi esas aldıklarını belirtti.

Hyundai’nin tedarikçilerine yönelik 
gerçekleştirdiği zorlu değerlendirme 
süreci kapsamında, Türkiye’de 
sadece 3 firmanın 5 Star derecesi ile 
ödüllendirildiğine dikkat çeken Yücetürk, 
Maysan Mando olarak 2010 yılından 
itibaren bu derece ile ödüllendirilmenin 
gururunu yaşadıklarını belirterek, bu 
başarıyı daha da artırmanın azmi ve 
kararlılığı içinde olduklarını sözlerine 
ekledi. 

Only 3 Firms in Turkey Have 
This Degree 
Expressing their happiness for being 
grated with the degree of “Five-Star” 
by Hyundai, the Director General of 
Maysan Mando Anıl Yücetürk underlined 
that their objective was to render this 
achievement sustainable and stated that 
they took productivity and quality as a 
basis in all productive and operational 
processes as a result of R&D-oriented 
activities. 
Within the scope of evaluation process 
carried out by Hyundai with respect to its 
suppliers, Yücetürk drew the attention to 
the fact that only 3 firms were granted 
with the degree of “Five-Star” in Turkey 
and stated that they experienced the 
pride of being rewarded with this degree 
as from 2010. He also added that they 
were determined and decisive to further 
increase this achievement.  

Maysan Mando’s quality was certified with
“Five-Star Award” by Hyundai.
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Maysan Mando, 
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 gösterdiği 
başarıdan dolayı ödüle layık 
görüldü.
Türkiye’nin en prestijli insan 
kaynakları ödülleri arasında 
gösterilen ve İstanbul’da, 
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleştirilen 
ödül gecesine, Maysan Mando 
adına İnsan Kaynakları Kısım 
Müdürü Tuğba Demirsu 
Yücetürk ile İnsan Kaynakları 
Asistanı Tuğçe Dereli katıldı.

Daima İnsan Odaklı 
Hareket Etmeye 
Devam Edeceğiz
Kariyer.Net tarafından, 22. 
İnsan Kaynakları Zirvesi 
kapsamında düzenlenen 
ve insan kaynaklarında 
dijitalleşme trendlerinin 
konuşulduğu 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.
Kariyer.Net’in düzenlediği 
organizasyonda, tüm 
Türkiye’deki meslektaşlarıyla 
bir arada olmaktan dolayı da 
memnuniyet duyduğunu aktaran 
Yücetürk, “Maysan Mando 
olarak iş başvurusunda bulunan 
adaylarla güçlü bir iletişim 
içerisinde olmaya büyük özen 
gösteriyoruz. Her bir aday bizim 
için çok kıymetli… Şirket olarak 
amacımız, geçmişte olduğu 
gibi gelecekte de insana verilen 
değeri güçlü kılarak, örnek 
şirket olabilmektir. Bu anlamlı 
ödülü bize layık gören herkese 
teşekkür ediyoruz” şeklinde 
konuştu.

Maysan Mando was honoured 
with an award in the ‘Awards 
of Respect for Human’, which 
has been organized by Kariyer.
Net for 16 years and by which 
firms receiving maximum 
applications and creating 
maximum employment 
opportunity as well as the 
firms replying job applications 
in the swiftest manner 
and in the highest ratio 
for its achievements in the 
management of all of these 
above-cited processes. 
On behalf of Maysan Mando 
Tuğba Demirsu Yücetürk 
(Human Resources Section 
Manager) and Tuğçe Dereli 
(Human Resources Assistant) 
attended the award ceremony 
which is deemed to be one of 
the most prestigious human 
resources awards and held in 
the Lütfi Kırdar Congress and 
Exhibition Hall in İstanbul. 

We would always 
continue acting with 
human-oriented 
understanding 
Tuğba Demirsu Yücetürk 
expressed in the organization 
which was held by Kariyer.Net 
within the scope of the 22nd 
Human Resources Summit and 
where digitalization trends in 
the field of human resources 
were discussed that they were 
experiencing the pride of 
being granted with the award 

of ‘Respect for Human’. She 
also added that Maysan Mando 
would maintain prioritizing 
the studies that are dignifying 
humanity. 
In the organization held by 
Kariyer.Net, Mrs. Yücetürk 
expressed her satisfaction 
for meeting with her 
colleagues all across Turkey 
and stated “We, as Maysan 
Mando, are paying strict 
attention to establish a 
strong communication with 
candidates applying for a job. 
Each candidate is of great 
value for us… Our objective 
is to strengthen the value 
attached on humanity and 
become a model company. 
We thank everyone who has 
deemed us worth of receiving 
this significant award. 

MAYSAN MANDO’YA 
‘İNSANA SAYGI’ ÖDÜLÜ

MAYSAN MANDO RECEIVES “RESPECT 
FOR THE HUMAN” AWARD

Maysan Mando, şirketin temel önceliklerinden biri 
olan ‘insan odaklı’ yaklaşımlarının meyvelerini almaya 
devam ediyor.

Maysan Mando’s main priority is human-oriented approaches 
which are one of the fundamental priorities of the company. 
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Yarınlara daha yaşanabilir 
alanlar bırakılması 
konusuna büyük önem veren 
Maysan Mando, BOSİAD 
tarafından Bursa’daki 
tüm sanayi bölgelerini 
kapsayacak biçimde 
organize edilen ve çevre 
altyapısını oluşturmuş, çevre 
mevzuatı ve sürdürülebilir 
çevre ilkeleri çerçevesinde 
faaliyet gösteren firmaların 
ödüllendirildiği, ‘Çevreye 
Duyarlı Sanayi Tesisi’ 
yarışmasında ödüle layık 
görüldü.
Çevre üzerinde büyük rol 
oynayan sanayileşmenin, 
çevreye verilecek zararları 
minimize ederek, ya 
da ortadan kaldırarak 
sürdürülebilir olması için 
sanayicilerimize büyük 
sorumluluk düştüğü 
gerçeğinden hareketle, 
geçtiğimiz yıl “Çevreci 
Üretim, Temiz Gelecek” 
sloganıyla ilk kez 
düzenlenen yarışmanın 
bu yılki ödül töreninde, 
Maysan Mando’ya da 
gerçekleştirdiği etkin 
faaliyetlerle adından başarıyla 
söz ettirdi.
Dünya Çevre Haftası 
kapsamında, Hilton Otel’de 

gerçekleştirilen organizasyona; 
Maysan Mando adına Kalite Çevre 
Müdürü Ahmet Öztürk ile birlikte, 
Kalite Sistemi ve Çevre Mühendisi 
Ahmet Ersin Eren katıldı.

BOSİAD’DAN MAYSAN MANDO’YA 
‘ÇEVREYE DUYARLI SANAYİ 

TESİSİ’ ÖDÜLÜ

MAYSAN MANDO HONOURED WITH 
‘ENVIRONMENT-FRIENDLY INDUSTRIAL 

PLANT’ AWARD BY BOSIAD

Maysan Mando attaching great 
importance to the issue of 
transferring much inhabitable 
environments for the future was 
honoured with an award in the 
competition which is organized 

by BOSİAD in a manner 
which would cover the entire 
industrial zones in Bursa and in 
which firms establishing their 
environmental infrastructures 
and operating within the 
framework of the environmental 
legislation and sustainable 
environmental principles are 
granted an award.  
In this year’s award ceremony 
which was for the first time 
organized last year with the 
slogan of “Environmentalist 
Manufacturing, Clean Future” 
by considering the fact that our 
industrialists undertake great 
responsibilities in order to 
render industrialization, which 
plays an important role on 
the environment, sustainable 
by means of minimizing or 
eliminating damages to the 
environment, Maysan Mando 
also made a distinguished 
name for itself thanks to its 
efficient activities.
Ahmet Öztürk (Quality 
Department Manager) and 
Ahmet Ersin Eren (Quality 
System and Enviroment 
Engineer) attended the 
organization which was held in 
Hilton Hotel within the scope of 
the World Environment Week. 

Üretim faaliyetlerinde verimlilik ve çevreci yaklaşımları esas 
alarak, bu alanlarda sürdürülebilir çalışmalara imza atan 
Maysan Mando, çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen 
organizasyonlar kapsamında, başarılı faaliyetlerinin 
meyvesini almaya devam ediyor.

Maysan Mando, which takes productivity and environmentalist 
approaches as a basis in its manufacturing activities and has 
performed sustainable works in these fields, continues receiving 
the fruits of its successful activities within the scope of the 
organizations held by various institutions and organizations. 
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7 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen toplantı 
kapsamında, diğer lokasyonlar için de tedarik 
süreci görüşülürken, toplantı oldukça verimli 
geçti.
Ziyarette; Mercedes Aksaray fabrikasında 
ve Almanya Wörth fabrikasında üretilen 
Yeni Actros aracının, (SFTP projesi) Aksaray 
araçlarının Maysan Mando’nun seri üretim 
tedarikçisi olduğu şasi amortisörlerinin 

haricinde, teklif çalışması tamamlanan kabin 
amortisör ile ilgili de nominasyon bilgisi 
verildi.

Ayrıca, ziyaret süresince Almanya Wörth 
fabrikası ihtiyaçlarının da Maysan Mando 
tarafından tedarik edilmesi için stratejik 
görüşmeler yapıldı.

Ziyarette Mercedes adına; Kamyon Yan sanayi 

Geliştirme Kısım Müdürü Nuh Çamurdan, 
Almanya Kamyon Yan sanayi Geliştirme 
Sorumlusu Manuel Thomas Supplier, Kamyon 
Yansanayi Geliştirme Takım Müdürü Bahadır 
Hakan Akyüz, Kamyon Geliştirme Şasi 
Kısım Müdürü Metin Kırdağlı, Kamyon Ürün 
Geliştirme Sorumluları Arda Nalbant, Koray 
Kılıçaslan ve Hasan Akyıl ile birlikte, Kamyon 
Satınalma Sorumlusu’  Mert Yavuz katıldı.

Within the scope of the meeting held on 7 
December 2016, the supply process for the 
other locations was discussed. The meeting 
was highly productive. 

During the visit, nomination information was 
provided concerning cabin shock absorbers 
of which bidding stage was completed 
except for the chassis shock absorbers 
for which Maysan Mando is the mass 

production supplier - of the New Actros 
vehicle manufactured at the Aksaray and 
Germany Wörth factories, Aksaray vehicles 
(SFTP project). 

Moreover, strategic negotiations were held 
during the visit for supply of the needs of 
Germany Wörth factory by Maysan Mando.  

On behalf of Mercedes; Truck Subsidiary 

Industry Development Section ManagerNuh 
Çamurdan, Germany Truck Subsidiary 
Industry Development Official Manuel 
Thomas Supplier, Truck Subsidiary Industry 
Development Team Manager Bahadır Hakan 
Akyüz, Truck Development Chassis Section 
ManagerMetin Kırdağlı, Truck Product 
Development Officials Arda Nalbant, Koray 
Kılıçaslan and Hasan Akyıl and Purchasing 
Official Mert Yavuz attended the visit. 

MERCEDES İLE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

IMPORTANT NEGOTIATIONS WERE HELD WITH MERCEDES

Maysan Mando, otomotiv devi Mercedes ile uzun yıllardır süren işbirliği çerçevesinde, Aksaray ve Wörth fabrikaları ile olan 
işbirliğinin artırılması hedefiyle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Within the framework of its long-standing cooperation with automotive giant Mercedes, Maysan Mando held various High 
Level Meetings with a view to increasing cooperation with Aksaray and Wörth factories. 
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Yapılan toplantıda, 
Hyundai’nin tedarikçileri 
içerisindeki iş yapış 
biçimlerinden sosyal 
haklarına, motivasyonel 
faaliyetlerinden ücret ve 
yan haklarına kadar, tüm 
uygulama alanlarında belirli 
bir standardize sağlanması ile 
ilgili çalışma hedefleri ortaya 
konurken, bu çerçevede 
çalışan memnuniyetinin de 
üst seviyede sağlanması 
hedeflendi.

Hyundai’nin Koreli 
üst yönetiminden IK 
yöneticilerinin de yer aldığı toplantıya, Maysan Mando adına 
İnsan Kaynakları Kısım Müdürü Tuğba Demirsu Yücetürk 
katılırken, organizasyon tüm katılımcılar açısından oldukça 
verimli geçti.

At the meeting organized, the 
effect of business volume to 
increase within the scope of HAOS 
3.0 project of Hyundai on the 
processes of human resources 
was emphasized, and the aim of 
ensuring standardization among 
the suppliers along with the 
increase in business volume was 
also discussed.  
At the meeting where good 
practices were exemplified, it 
was also aimed that employee 
satisfaction must be ensured at 
high level by all suppliers.  
On behalf of Maysan Mando, 

Tuğba Demirsu Yücetürk Human Resources Section Manager, 
participated in the meeting Y. K. Kim (Admin Director) and T. H. 
Kim (Er Coordinator), who are among the Korean directors of 
Hyundai, also attended. The organization was very productive in 
respect of all participants. 

HYUNDAI TEDARİKÇİLERİ 
BİR ARAYA GELDİ

HYUNDAI SUPPLIERS  
CONVENED 

OEM üreticileri ile güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler ortaya 
koyan Maysan Mando, Hyundai’ye bağlı tüm tedarikçilerin 
bir araya geldiği ‘Hyundai Tedarikçi Geliştirme Programı’na 
katıldı.

Maysan Mando maintaining strong and sustainable relations 
with the OEM (Original Equipment Manufacturers) participated 
in the ‘Hyundai Subsidiary Industry Communication Meeting’ 
where all suppliers affiliated to Hyundai convened. 
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Dünyanın birçok yerinde etkin şekilde faaliyet gösteren firma 
temsilcileriyle yapılan toplantı süresince; fizibilite çalışması, 
proses akış şeması, tedarikçi denetimi, tedarikçi finansmanı durum 
değerlendirmesi, proje yönetimi, mühendislik değişiklikleri ve risk 
yönetimi gibi önemli konu başlıkları masaya yatırıldı.

Yapılan Çalışmalar Takdir Topladı
BPW Grubu’ndan gelen heyet, Maysan Mando’nun sektör 
arenasında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan övgüyle 
bahsederken, yapılan görüşmelerde karşılıklı ticari ilişkilerin 
geliştirilmesi adına da önemli adımlar atıldı.

MAYSAN MANDO, 
BPW GRUBU 

YETKİLİLERİNİ AĞIRLADI
Maysan Mando, römork ve yarı römorklarla ilgili dişli sistemi 
üretiminde dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olan 
BPW Grubu yetkililerini, Bursa’daki üretim tesislerinde 
misafir etti.

During the meeting held with representatives from the firms 
actively operating in several places of the world, important 
headings such as feasibility studies, process flow diagram, 
supplier’s inspection, status evaluation of supplier’s financing, 
project management, engineering changes and risk management 
were discussed. 

Activities Performed were Appreciated 
The committee from BPW Group appreciated the successful 
activities performed by Maysan Mando in the sector. During the 
negotiations held, important steps were taken for improving the 
mutual commercial relations. 

MAYSAN MANDO 
HOSTED OFFICIALS OF 

BPW GROUP
Maysan Mando hosted the officials of BPW Group, which is 
one of the leading manufacturers of the world manufacturing 
gear system with respect to trailers and semi-trailers, in 
its manufacturing facilities located in Bursa. 
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Maysan Mando, Trailer üreticisi olan York Transport 
firmasından bir heyeti Bursa’daki üretim tesislerinde ağırladı. 
15 Aralık 2016 tarihinde yapılan görüşmelerde Hindistan, Çin, 
Avustralya ve Singapur’da bulunan treyler üretimlerindeki 
amortisör ihtiyaçlarının, Maysan Mando tarafından tedarik 
edilmesi için stratejik görüşmeler yapıldı
Ziyarette Maysan Mando adına; Maysan Mando adına Satış ve 
Pazarlama Departman Müdürü Sevinç Bilgin Bozyaka, Satış & 
Pazarlama OEM – Aftermarket Kısım Müdürü Artun Baran ve 
İhracat Bölge Satış Temsilcisi Resul Kahraman yer aldı.

Maysan Mando hosted a delegation from York Transport, which 
is a firm manufacturing trailers, in its manufacturing facilities 
located in Bursa. 
During the visits on 15 December 2016, strategic negotiations 
were held for supply of shock absorbers needed for the 
manufacturing of trailers in India, China, Australia and 
Singapore by Maysan Mando. 
Albertus Van Der Poel, who is Thailand Regional Manager 
of York Transport, J. Antony Ravikumar, who is the Regional 
Manager of South Africa, Turkey and the Middle East, and Nefii 
Varol Tarman, who is the Regional Manager of Turkey, attended 
the visit. Sevinç Bilgin Bozyaka, who is the Manager of the Sales 
& Marketing Department, Artun Baran, who is the Manager of 
the Sales & Marketing Division, and Resul Kahraman, who is 
the Export Regional Sales Representative, attended the visit on 
behalf of Maysan Mando. 

YORK TRANSPORT İLE 
STRATEJİK GÖRÜŞME

Maysan Mando, otomotiv ana sanayi ve yan sanayi 
endüstrisinin önemli isimlerini misafir etmeyi sürdürüyor.

STRATEGIC MEETING 
WITH YORK TRANSPORT 
Maysan Mando, which is the first and the largest shock 
absorber manufacturer in Turkey, continues hosting 
significant actors of the key and subsidiary automotive 
industries. 
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Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör 
üreticisi olan Maysan Mando, 
sektörün dünya ölçeğindeki en 
büyük organizasyonlarından biri olan 
Automechanika İstanbul Fuarı’nda 
adından başarıyla söz ettirdi.

MAYSAN MANDO, AUTOMECHANIKA İSTANBUL 
FUARI’NDA ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT ALDI
MAYSAN MANDO GOT FULL MARKS FROM THE 

VISITORS IN THE AUTOMECHANIKA ISTANBUL FAIR

Automechanika Istanbul Fuarı’na katılan 
Maysan Mando, ileri teknolojiyle geliştirdiği 
yenilikçi ve inovatif ürünlerini sergilerken, 
fuar boyunca ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

6-9 Nisan 2017 tarihlerinde, TÜYAP 
İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen 
Automechanika Istanbul 2017 Uluslararası 
Otomotiv Yan Sanayi ve Yedek Parça 
Fuarı’nda Maysan Mando, kendisine ayrılan 
Salon 2, A165 no’lu stantta misafirlerini 
ağırladı.

Maysan Mando participating in 
Automechanika Istanbul Fair attracted 
considerable attention of the visitors 
throughout the fair with its progressive 
and innovative products developed with 
advanced technology. 
At the Automechanika Istanbul 2017, the 
International Automotive Supply Industry 
and Spare Part Fair, which was held by the 
TUYAP Istanbul on 6-9 April 2017, Maysan 
Mando hosted its visitors at the Hall 2, Booth 
A165 which was allocated for it. 

Maysan Mando, the first and the greatest 
shock absorber manufacturer of Turkey, 
made an indelible impression in the 
Automechanika Istanbul Fair which is 
one of the greatest organizations all 
over the world. 
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Verimli Görüşmelere İmza Attı
Bölgenin en kapsamlı fuarında Maysan Mando, 4 gün boyunca 
hem mevcut müşterileri, hem de potansiyel müşteri adaylarıyla 
oldukça verimli görüşmelere imza attı.
Automechanika Istanbul Fuarı’nın Maysan Mando adına oldukça 
başarılı geçtiğini belirten Maysan Mando Satış ve Pazarlama 
Departman Müdürü Sevinç Bilgin Bozyaka, her yıl katıldıkları fuar 
kapsamında, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sonucu geliştirdikleri 
nitelikli ve çağın gerekliliklerine uygun ürün gruplarına, 
ziyaretçilerin ilgisinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. 

Sürekli Gelişim Odaklı  
Çalışmaya Devam Edeceğiz
Organizasyon boyunca ülkemizi en iyi şekilde temsil etme 
gayretinde olduklarını kaydeden Bozyaka, bilgi ve teknolojiyle 
entegre olmuş geniş yelpazedeki ürün ve hizmetleriyle, küresel 
rekabette fark yaratan çalışmaları öncelik haline getirdiklerine 
vurgu yaparken, toplam kalite yönetimi çerçevesinde de sürekli 
gelişim odaklı çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini 
sözlerine ekledi.

Çalışmalarımız Daha da Hızlanacak
Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maysan Mando Satış 
& Pazarlama OEM – Aftermarket Kısım Müdürü Artun Baran 
ise, “Müşterilerimizde her geçen yıl bir artış var. Automechanika 
Fuarı, önceki yıllarda olduğu gibi hem mevcut müşterilerimizle, 
hem de potansiyel müşteri adaylarımızla yaptığımız görüşmeler 
açısından bizim adımıza oldukça verimli geçti. Başarılı geçen 
2015 ve 2016 yılının ardından, 2017 yılının ilk çeyrek sonuçları 
da hedeflerimiz doğrultusunda geldi. Fuar sonrasında 
özellikle ihracat anlamında çalışmaların daha da hızlanacağını 
düşünüyorum” diye konuştu.

Efficient Negotiations were Held 
At the most extensive fair of the region, Maysan Mando held so 
efficient negotiations with both its current customers and its 
potential customers throughout the four days. 
Noting that the Automechanika Istanbul Fair was a very successful 
organization for Maysan Mando, Ms. Sevinç Bilgin Bozyaka, the 
Manager of the Sales and Marketing Department, also stated that 
modern product groups of good quality, which have been developed 
as a result of the R & D and innovation studies, attracted a great 
deal of attention of the visitors, which was pleasing to Maysan 
Mando. 

We would Continue Working by Focusing on 
Continuous Development 
Ms. Bozyaka indicated that they showed the maximum effort to 
represent Turkey in the best way throughout the organization and 
also emphasized that they prioritized studies making a difference 
in the global competition with the broad spectrum of products and 
services which are integrated with information and technology. She 
also added that they would continue performing actions focusing 
on continuous development within the framework of total quality 
management. 

Our Studies Would Gain Further Momentum 
Artun Baran, Maysan Mando Sales & Marketing OEM – After 
Market Division Manager, made assessments on the fair and noted 
“There is an increase in our customers every passing year. As in 
the previous years, the Automechanika Fair was highly efficient 
for us in respect of the negotiations we held with our current 
customers and the potential ones. Following the successful years 
of 2015 and 2016, the results pertaining to the first quarter of 
2017 reached the target. I think our activities would gain further 
momentum especially in the field of export after the fair. 
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14 Mart - 16 Mart 2017 tarihleri arasında, 
St Petersburg kentinin ev sahipliğini yaptığı 
organizasyona; Maysan Mando adına Satış 
& Pazarlama OEM - Aftermarket Kısım 
Müdürü Artun Baran ile birlikte, Export 
Müşteri Sorumlusu Elvan Eren katıldı.
Almanya merkezli Messe Frankfurt’un 
organize ettiği ve uluslararası düzeydeki 
otomotiv profesyonellerine ideal ticaret 
ve bilgi platformu sunabilmeyi amaçlayan 
Automechanika St Petersburg Fuarı’nda 
Maysan Mando, mevcut müşteriler ve 
potansiyel müşteri adaylarıyla verimli 
toplantılara imza attı.

Rusya Pazarına Önem 
Veriyoruz
Automechanika St Petersburg Fuarı’nda 
Maysan Mando, mevcut müşteriler ve 
potansiyel müşteri adaylarıyla verimli 
toplantılara imza attı.

Between 14 March and 16 March 2017, 
Sales & Marketing OEM – Aftermarket 
Section ManagerArtun Baran and Export 
Customer Service Representative Elvan 
Eren attended, on behalf of Maysan Mando, 
the organization which was held in St. 
Petersburg. 
In the Automechanika St Petersburg Fair 
which was organized by Germany-based 
Messe Frankfurt and aims to provide 
automotive sector professionals at 
international level with ideal commerce and 
information platform, Maysan Mando held 
fruitful meetings with its current customers 
and potential candidate-customers. 

We are attach importance to the 
Russian Market 
In the Automechanika St Petersburg Fair 
Maysan Mando, held efficient meetings 
with its current customers and potential 
customers.

MAYSAN MANDO, AUTOMECHANIKA 
ST. PETERSBURG FUARI’NDA  

SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

MAYSAN MANDO MET WITH SECTOR 
REPRESENTATIVES IN THE  

AUTOMECHANIKA ST. PETERSBURG FAIR 
Maysan Mando, sektörün uluslararası arenadaki en büyük 
buluşmalarından biri olan otomobil yan sanayi fuarı 
Automechanika’nın Rusya ayağında, sektör temsilcileriyle 
bir araya geldi.

Maysan Mando met with the sector representatives in the 
Russian stage of the automobile sub-industry fair which is 
one of the greatest meetings of the sector in the international 
arena. 
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Maysan Mando amortisörünüz varsa yol şartlarından
kaynaklanan sarsıntıları hissetmezsiniz.

Gelin siz de güvenli ve konforlu yolculuklar için, işin uzmanını seçin.

O kahve bizimle güvende!
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Tüm üretim ve hizmet süreçlerinde, önce kalite ve müşteri 
prensibiyle hareket eden Maysan Mando, IATF (International 
Automotive Task Force) bağımsız kuruluşu tarafından 
gerçekleştirilen denetimi de başarıyla tamamlayarak, 3 yıl 
geçerliliği olan ISO/TS 16949 belgesini yenileme hakkı kazandı.

Belge Kontrolü ve Denetimin  
Ardından Saha Gezisi Yapıldı
Maysan Mando’nun Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde 
gerçekleşen denetime, Maysan Mando Genel Müdürü Anıl 
Yücetürk’ün yanı sıra; departman müdürleri, TÜV NORD firmasından 
Baş Denetçi Aziz Kurşunlu ve Denetçiler Ayşegül Durmaz Gökçöl ile 
Sibel Börekçi 
katıldı.

Denetim süreci, 
Maysan Mando 
yönetim toplantı 
odasındaki açılış 
toplantısı ile 
başlarken, Kalite 
Yönetim Sistemi 
belge kontrolü 
ve departman 
denetimlerinin 
ardından, 
Maysan 
Mando üretim 
tesislerindeki 
tüm vardiyalarda 
gerçekleştirilen 
saha gezisi 
ve kapanış 
toplantısı ile 
tamamlandı.

During all manufacturing and service processes, Maysan Mando 
acting in accordance with the principle of what is primary is 
quality and customer also successfully completed the inspection 
performed by the independent institution, IATF (International 
Automotive Task Force) and deserved to renew its certificate of 
ISO/TS 16949 which is valid for 3 years. 

Document Control, Supervısıon and visit to field
As well as General Manager Anıl Yücetürk, the department 
managers, TÜV NORD Chief Inspector Aziz Kurşunlu and the 
Auditors Ayşegül Durmaz Gökçöl and Sibel Börekçi were present 
during the inspection carried out in Maysan Mando’s facilities 
located in the Bursa Industrial Zone. 

After the 
openning, 
document 
checks and 
department 
inspections 
carried out 
with respect 
to the Quality 
Management 
System, the 
process was 
completed 
upon field visits 
performed 
in respect 
of all shifts 
of Maysan 
Mando’s 
manufacturing 
facilities and 
upon the final 
sitting.

MAYSAN MANDO’NUN ‘KALİTE YÖNETİM 
SİSTEMİ’ DENETİMİNE TAM NOT

FULL MARKS TO MAYSAN MANDO’S 
‘QUALITY MANAGEMENT SYSTEM’  

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar açısından, 
OEM müşterileri ile ticari faaliyette bulunabilmek için kaliteyi 
garanti altına aldıklarının önemli bir göstergesi olarak kabul 
edilen  ‘ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi’ denetimine 
giren Maysan Mando, bu süreçten başarıyla geçti.

Being subject to “ISO/TS 16949 Quality Management System” 
considered to be a significant indicator, in respect of firms 
operating in the field of automotive sector, that they have 
ensured quality for performing commercial activities with OEM 
customers, Maysan Mando successfully passed this process. 
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IFS tarafından 29 Mart 2017 tarihinde, Bursa Hilton Otel’de 
gerçekleştirilen organizasyona, Maysan Mando adına Üst Düzey 
Yönetici Asistanı Banu Keçe ve Malzeme Planlama Mühendisi 
Sibel Kurlu katıldı.
Gün boyu süren organizasyonda, yoğun rekabet, yüksek 
kalite beklentileri, düşük kar marjları, uluslararası üst düzey 
standartlar ve ana sanayi baskısı ile her geçen gün daha kontrollü 
ve verimli üretim yapmak zorunda olan otomotiv sektörü için 
geliştirilen ‘IFS ERP Otomotiv Çözümleri’ anlatıldı.

MAYSAN MANDO 
‘OTOMOTİV GÜNÜ’ 
ETKİNLİĞİNDE…

MAYSAN MANDO ATTENDED 
TO THE IFS ORGANIZATION

İşletmelerdeki verimliliği artırmaya yönelik olarak, global 
yazılım şirketi IFS tarafından geliştirilen ERP sistemlerini, 
Türkiye’de tercih eden firmalardan biri olan Maysan Mando, 
otomotiv sektörü için ERP çözümlerinin anlatıldığı ‘Otomotiv 
Günü’ etkinliğinde yer aldı.

On behalf of Maysan Mando, the Executive Assistant, Ms. Banu 
Keçe, and the Material Planning Engineer, Ms. Sibel Kurlu, 
attended the organization held by IFS on 29 March 2017 in Bursa 
Hilton Hotel. 
In the organization lasting for all day; such issues were 
discussed: intense competition, high quality expectation, low 
profit margins, international high level standards and “IFS ERP 
Automotive Solutions” developed for the automotive sector 
which has to make more controlled and efficient production each 
passing day owing to the pressures from the key industry. 

Maysan Mando, which is one of the firms in Turkey preferring 
ERP systems developed by IFS, the global software company, 
with a view to increasing the efficiency of enterprises, 
attended the organization called “Automotive Day” where 
the ERP solutions for the automotive sector were explained. 
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Hizmet verdiği sektörde 
ortaya koyduğu başarılı 
performans kadar, 
içerisinde yaşadığı toplumla 
bütünleşmeyi amaçlayan 
sosyal sorumluluk 
faaliyetlerini de kararlı bir 
şekilde sürdüren Maysan 
Mando, bu alanda önemli 
çalışmalara imza atmaya 
devam ediyor.
Maysan Mando; mesleki 
eğitimin desteklenmesi 
ve sanayiye daha kalifiye 
personel yetiştirilmesi 
amacıyla, 2013 yılında 
başlatılan Atma 
Değerlendir, Meslek 
Okullarını Güçlendir 
(ADMOG) projesine, ilk 
günden bu yana tam destek 
veriyor.
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri 
Derneği (TAYSAD) tarafından, 
projeye olan desteklerinden 
dolayı Maysan Mando’ya, 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Alper Kanca ve ADMOG Proje 
Lideri A. Naci Faydasıçok’un 
imzasıyla teşekkür belgesi 
verildi.
TAYSAD tarafından, meslek 
okullarındaki atölyelerin ölçü 
araç ve gereçlerini yenilemeyi 
hedefleyen projeye katkı 
sağlayan Maysan Mando, 
aydınlık geleceğimiz olan 
öğrencilerin eğitim kalitesinin 
daha da yükseltilmesi adına, bu 
tür anlamlı projelere desteğinin 
de süreceğini açıkladı.

Decisively maintaining 
its social responsibility 
activities aiming integration 
with society in which it lives 
as well as its successful 
performance in the sector 
it renders service, Maysan 
Mando continues performing 
significant activities in this 
field.   
Since the beginning, Maysan 
Mando has been providing 
full support to the ADMOG 
(Don’t throw it away. Donate 
it. Help vocational schools 
get stronger) initiated in 2013 
in order to support vocational 
training and to raise more 
qualified personnel for the 
industry. 
For its supports provided for 
the project, Maysan Mando 

was granted by the TAYSAD (the 
Association of Automotive Parts 
and Components Manufacturers) 
a certificate of participation 
signed by Alper Kanca, the 
chairman of its Board of 
Directors and A. Naci Faydasıçok, 
the ADMOG Project Leader. 
Making contributions to the 
project aiming at renewing the 
measurement equipment in the 
workshops of the vocational 
schools, Maysan Mando noted 
that it would continue providing 
support for such significant 
projects with a view to improving 
the quality of training provided 
for the students who are our 
promising future. 

MAYSAN MANDO’NUN MESLEK  
LİSELERİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ’NE 

(ADMOG) DESTEĞİ SÜRÜYOR

MAYSAN MANDO CONTINUES PROVIDE 
SUPPORT FOR THE VOCATIONAL HIGH 

SCHOOL STRENGTHENING PROJECT (ADMOG)
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MAYSAN MANDO, 5. AR-GE 
MERKEZLERİ ZİRVESİ’NDE 

ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
Özel sektör Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirilen projeler 
sonucunda ortaya çıkan yeni teknoloji ve çalışmaların, kamuoyu ile 
paylaşılması amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
düzenlenen, “5.Özel Sektör AR-GE Merkezleri Zirvesi”, 27-28 Eylül 
2016 tarihlerinde Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 
gerçekleştirildi. 
Maysan Mando Ar-Ge Merkezi’ni temsilen, Maysan Mando 
yetkililerinin de yer aldığı zirvede, geçen yılki zirveden bugüne kadar 
ilk kez Ar-Ge Merkezi belgesi alan firmalara belge takdimi yapıldı.  
Organizasyon kapsamında ayrıca, Ar-Ge Merkezleri Performans 
Endeksi 2015 yılı sonuçları da paylaşılarak, başarılı Ar-Ge merkezleri 
için ödül töreni düzenlendi. 
Ödül töreninin ardından, ATO Congresium’da 2 gün boyunca Ar-Ge 
Merkezlerinin karşılaştığı önemli sorunların tartışıldığı paneller de 
düzenlenirken, açılan stantlarda Ar-Ge Merkezleri yenilikçi projelerini 
sergileme imkânı buldu.

“The 5th Private Sector R & D Centres Summit” arranged by 
the Ministry of Science, Industry and Technology with a view to 
publicizing new technologies and studies emerging at the end 
of the projects carried out at private sector R & D centres was 
organized at the Presidential Complex located in Ankara on 27-28 
September 2016.  
At the summit in which Maysan Mando’s officials participated on 
behalf of the R & D Centre of Maysan Mando, the firms deserving 
to receive R & D Centre certificates for the first time until today 
from the summit of last year were presented with their certificates.   
Within the scope of the organization, the results of R & D Centres 
Performance Index for the year of 2015 were also made public, and 
award ceremony was organized for the successful R & D centres. 
Following the award ceremony, panels in which significant 
problems experienced by the R & D Centres were discussed were 
held for two days in the ATO Congresium. During these panels, R & 
D centres found the opportunity to exhibit their innovative projects 
at the stands opened. 

MAYSAN MANDO MADE AN 
IMPRESSION AT THE 5TH  R & D 

CENTRES SUMMIT 



28

Yapılan görüşmede, mevcut devam eden projelerin yanı 
sıra; 2017 yılı içerisinde devreye girecek olan yeni projelerin 
detayları da Halla Stackpole yetkilileri ile paylaşılırken, 
geleceğe dair hedefler de ortaya kondu.

Verimli Geçti
Maysan Mando Genel Müdür Yardımcısı Young Jun Jee’nin 
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Deniz Yılmaz 
(Satınalma Departmanı Müdürü) ve Tolga Özmen (Satınalma 
Şefi)de katıldı. Her iki taraf için de oldukça verimli geçerken, 
2017 yılı ve sonraki yıllara ait ticari ve teknik detaylar üzerinde 
de mutabakata varıldı.

HALLA STACKPOLE 
İLE 2017 YILI İŞ PLANI 

GÖRÜŞÜLDÜ
Maysan Mando bünyesinde, Halla Stackpole şirketi 
yetkilileri Francesco Moon (Satış Direktörü) ve Henry 
Shin (Satış Takım Lideri) ile birlikte, 2017 yılı iş planı 
görüşmesi geçekleştirildi.

During the meeting held, detailed information pertaining 
to new projects to be materialized within 2017 was shared 
with the officials of Halla Stackpole as well as the current 
ongoing projects, and targets of the future were set. 

It was efficient
Deniz Yılmaz (Purchasing Department Manager), Tolga 
Özmen (Purchasing Supervisor) also attended the meeting 
which was held under the chairmanship of Young Jun Jee, 
the Deputy Director General of Maysan Mando. The meeting 
was very fruitful for both parties. During the meeting, the 
parties agreed on the commercial and technical details 
pertaining to 2017 and the subsequent years. 

2017 BUSINESS PLAN 
NEGOTATIONS DISCUSSED 
WITH HALLA STACKPOLE 

Business plan of 2017 was discussed with Francesco Moon 
(the Sales Directors) and Henry Shin (the Sales Team Leader), 
who are the officials of Halla Stackpole company, in the 
premises of Maysan Mando. 

 İŞ ORTAKLARI & İŞ BİRLİKLERİ / BUSINESS PARTNERS 
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During the visit by Germany-based Freudenberg which is in direct 
or indirect cooperation with many leading paimutual relations 
with the firm and Maysan Mando and increasing the current 
investments to be made in Bursa. 
Potential projects were discussed during the visit which was 
of great importance for future plans and reputation of Maysan 
Mando. The negotiations held were favourable for both parties. 

Otomotiv ana sanayi ve yan sanayinin önde gelen birçok firması ile 
direkt veya dolaylı yoldan işbirliği içerisinde olan Alman merkezli 
Freudenberg tarafından gerçekleştirilen ziyarette, firmanın Maysan 
Mando ile karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve Bursa’ya yönelik 
mevcut yatırımlarının artırılması yönünde önemli adımlar atıldı. 
Maysan Mando’nun gelecek planlamaları ve şirket itibarı açısından da 
büyük önem taşıyan ziyarette, potansiyel projeler masaya yatırılırken, 
yapılan görüşmeler her iki taraf açısından da olumlu geçti.

MAYSAN MANDO, 
FREUDENBERG İLE 

İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRİYOR
Sızdırmazlık elemanları pazarının önde gelen firmalarından biri 
olan Freudenberg firmasının CEO’su Mr. Claus Möhlenkamp ve 
beraberindeki üst düzey yöneticiler, Maysan Mando’yu ziyaret etti.

MAYSAN MANDO 
DEVELOPS ITS RELATIONS 

WITH FREUDENBERG 
Mr. Claus Möhlenkamp, the CEO of Freudenberg firm which is 
one of the leading firms in the sealing components market, 
and senior managers accompanying visit to Maysan Mando. 



30

 İŞ ORTAKLARI & İŞ BİRLİKLERİ / BUSINESS PARTNERS 

During the visit by Yunus Değirmenci, the 
Chairman of the Union, the Chairman of 
Bursa Branch, the union managers and 
representatives, the guests were hosted 
by Anıl Yücetürk (General Manager) The 
Director General, Mr. Yücetürk, expressed 
his satisfaction for being with the 
representatives of the union. 

We are trying to create a happy 
environment in Maysan Mando 
Emphasizing the significance of unions 
during the visit, Mr. Yücetürk said: “The 
more Çelik-İş is important for us, the more 

Maysan Mando must be of importance for 
Çelik-İş. We are trying to create a happy 
environment in Maysan Mando. We are 
struggling to manage our business within a 
family culture regardless of blue-collar and 
white-collar employees”. 
The Chairman of the Çelik-İş Union, Yunus 
Değirmenci, noted during the visit: “We 
are here to dignify our members and 
Maysan Mando to the fullest extent they 
deserve. We are proceeding on our ways by 
means of learning from our mistakes and 
deficiencies. We would frequently pay such 
visits”. 

Sendikanın Genel Başkanı Yunus 
Değirmenci ve sendika yöneticileri ile 
temsilcilerin yer aldığı ziyarette konuklar, 
Maysan Mando Genel Müdürü Anıl 
Yücetürk ile de görüşürken,  yapılan 
görüşmede Genel Müdür Yücetürk, sendika 
temsilcileriyle bir arada olmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Burada Mutlu Bir Ortam 
Oluşturmaya Çalışıyoruz
Ziyarette sendikanın önemine değinen 
Yücetürk, “Çelik-İş bizim için ne kadar 

önemliyse, Maysan Mando da Çelik-İş için o 
kadar önemli olmalı. Burada mutlu bir ortam 
oluşturmaya çalışıyoruz. Mavi yaka-beyaz 
yaka ayırt etmeksizin, bir aile kültürü içinde 
burayı yönetme gayretindeyiz” ifadelerini 
kullandı.
Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci ise 
ziyarette yaptığı açıklamada, “Üyelerimize 
ve Maysan Mando’ya hak ettiği değeri 
vermek için buradayız. Eksikliklerimizden 
ve hatalarımızdan ders çıkararak yolumuza 
devam ediyoruz. Bu tür görüşmeleri de sık 
sık tekrarlayacağız” diye konuştu.

ÇELİK- İŞ SENDİKASI’NDAN 
MAYSAN MANDO’YA ZİYARET

Türkiye’de, demir çelik sektörünün en önemli sendikalarından biri olan Çelik-İş 
Sendikası yöneticileri, Maysan Mando’yu ziyaret etti.

IMPORTANT VISIT BY ÇELİK-İŞ 
UNION TO MAYSAN MANDO

The directors of the Çelik-İş Union, which is one of the most important 
unions in the iron and steel sector in Turkey, visited Maysan Mando.
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Maysan Mando selected as one of the pilot enterprises hosted, 
within the scope of the MIDS Revision Project, the technical 
teams including the supervisors of the Metal Industrialists Union 
of Turkey (the MESS) and the Industrial Engineering Department 
of the ITU in its manufacturing facilities located in Bursa. 
Assistant Professor Erhan Bozdağ (ITU), Teaching Assistant Dr. 
Murat Engin Ünal (ITU) and Emre Mercan (MESS) participated in 
the visit by the project team to Maysan Mando. 

Efficient Meeting
During the visit which was highly efficient, conformity of 
methodology within the enterprise was reviewed; information 
was provided concerning the business family and business 
unit model included in the MIDS Revision Project; and the 
manufacturing site was visit. 
At the meeting where officials having experience in the relevant 
field attended on behalf of Maysan Mando, steps that must be 
taken for replying the questions likely to arise with respect to the 
matching in a swift manner and if required, for getting access to 
more detailed information were discussed in detail. 

Studies concerning the MIDS Revision Project which has 
been conducted under the coordination of the MESS and 
by the technical teams including supervisors of the KF 
Hay Group and Industrial Engineering Department of the 
İstanbul Technical University (the ITU) have been conducted 
at full steam while visits for on-site activities concerning 
the pilot workplaces. 

DETAILS OF THE MIDS REVISION 
PROJECT DISCUSSED 

MİDS REVİZYON PROJESİ’NİN  
DETAYLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Pilot işletmelerden biri olarak seçilen Maysan Mando, MİDS 
Revizyon Projesi kapsamında Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 
(MESS) ve İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümü danışmanlarından 
oluşan teknik ekipleri, Bursa’daki üretim tesislerinde misafir etti.

Proje ekibinin Maysan Mando ziyaretine; Yrd. Doç. Dr. Erhan 
Bozdağ (İTÜ), Öğretim Gör. Dr. Murat Engin Ünal (İTÜ) ve Emre 
Mercan (MESS) katıldı.

Verimli Geçti
Oldukça verimli geçen ziyarette; metodolojinin işletme içerisindeki 
uygunluğu gözden geçirilirken, MİDS Revizyon Projesi’nde yer 
alan iş ailesi ve iş birimi modeli hakkında bilgi paylaşımı yapıldı ve 
üretim sahası gezildi.

Maysan Mando adına ilgili alandaki deneyimli yetkililerin de 
katıldığı toplantıda, eşleştirmelerle ilgili ortaya çıkabilecek 
soruların hızlı bir şekilde cevaplandırılması ve gerektiğinde, daha 
detaylı bilgilere ulaşılması noktasında atılması gereken adımlar 
masaya yatırıldı.

MESS koordinasyonunda, KF Hay Group ve İTÜ Endüstri 
Mühendisliği bölümü danışmanlarından oluşan teknik 
ekipleriyle birlikte yürütülen MİDS Revizyon Projesi’ne dair 
çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, pilot işyerlerine 
yönelik saha çalışmaları için ziyaretler de sürüyor.
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MAYSAN MANDO’DAN KIZILAY’IN KAN 
BAĞIŞI KAMPANYASINA TAM DESTEK

Ülkemize ve sektöre katma değer katacak çalışmalarını 
sürdüren Maysan Mando, büyük önem verdiği sosyal 
sorumluluk faaliyetlerinde de hız kesmiyor.

FULL SUPPORT BY MAYSAN MANDO TO 
THE BLOOD DONATION CAMPAIGN

Maysan Mando maintaining its activities which would add 
value to our country and the sector does not decelerate also 
with respect to its social responsibility activities to which 
it has attached great importance.  
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Maysan Mando, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 
önemli bir adım atarak, Kızılay’ın başlatmış olduğu “Kan Acil 
Değil Sürekli İhtiyaçtır” kampanyasına destek vermek amacıyla, 
bünyesinde kan bağışı organizasyonuna imza attı.
Maysan Mando’nun Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim 
tesislerinde gerçekleşen organizasyona, çalışanlar da yoğun ilgi 
gösterirken, kampanya kapsamında çalışanlar, kan bağışının yanı 
sıra; kök hücre bağışı için de numune verdi.

Her An Herkesin İhtiyacı Olabilir
Maysan Mando olarak, salt ekonomik ve ticari başarılara 
odaklanmadan; içerisinde yaşadıkları topluma değer katacak 
ve toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalara da büyük önem 
verdiklerini vurgulayarak, sosyal sorumluluk çalışmalarının 
önemine değinen Maysan Mando Genel Müdürü Anıl Yücetürk, 
sağlıklı bir toplum yetişmesi noktasında kan bağışının faydalarına 
dikkat çekti.

Toplum Genelinde Farkındalık Artırılmalı
Ülkemizde her yıl 2 milyona yakın kan ihtiyacı olduğu gerçeğinden 
hareketle, kan bağışı konusunda toplum genelinde bir farkındalık 
oluşturulması gerektiğini kaydeden Yücetürk, kan ve kök 
hücre bağışında bulunan tüm Maysan Mando çalışanlarına da 
kampanyaya desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

 İÇİMİZDEN / ABOUT US 

Maysan Mando took a significant step within the scope of the social 
responsibility activities and held an organization for blood donation 
in order to provide support for the campaign of “Blood is not an 
urgent but a continuous need” initiated by the Red Crescent. 
Employees devoted extensive attention to the organization which 
was held in Maysan Mando’s manufacturing facilities located in 
the Bursa Industrial Site. Within the scope of the campaign, the 
employees did not only donate blood but also provided samples for 
stem cells donation. 

Everyone may need blood at any time 
Mr. Anıl Yücetürk (General Manager) emphasized that as Maysan 
Mando, they attached great importance to the studies which would 
add value to the society in which they live and increase social 
awareness by not only focusing on economic and commercial 
achievements and mentioned of the importance of social 
responsibility activities. In this respect, he drew the attention to 
benefits of blood donation for raising a healthy society. 

Awareness must be increased among whole 
community 
Given the fact that the annual blood need of our country is about 
2 million, Mr. Yücetürk noted that awareness must be created 
with respect to blood donation among the whole community 
and conveyed his thanks to all Maysan Mando’s employees, who 
had donated blood and stem cells, for providing support for the 
campaign. 



34

 İÇİMİZDEN / ABOUT US 

Gerçekleştirilen söyleşide, şirket yöneticilerinin tamamı 
hazır bulunurken; ‘Zihniyet Değişikliği’ başlıklı 
eğitimde, yönetimi başarılı ve sürdürülebilir 
kılmanın püf noktaları, insanı tanıyıp doğru 
değerlendirmek ve bireylerdeki potansiyeli ortaya 
çıkarmak konusunda, yöneticilerin yapması 
gerekenlere dair dikkat çekici bilgiler paylaşıldı.

“Duyguları yönetmek,  
insanları yönetmektir”
Oldukça verimli geçen söyleşide 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.
Öte yandan, hayata geçirilen proje kapsamında, düzenli olarak 
verilecek eğitimlerin yanı sıra; izleme çalıştayları, workshop ve 
bireysel koçluk çalışmaları da gerçekleştirilecek. 

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

LEADER IMPROVEMENT PROJECT INITIATED WITH 
LAUNCHING OF PROF. DR. ACAR BALTAŞ 

Maysan Mando, yöneticilere yönelik başlatmış olduğu Lider Geliştirme Projesi’nin 
lansmanında, endüstri ve örgüt psikolojisinin uygulanmasındaki öncülerden 
biri olan ünlü Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş’ı, düzenlenen söyleşi kapsamında 
Bursa’da ağırladı.

In the launching of the Leader Improvement Project initiated for the managers, 
Maysan Mando hosted the reputable psychologist Prof. Dr. Acar Baltaş, who 
is one of the pioneers in implementation of industrial and organizational 
psychology, in Bursa within the scope of the seminar organized. 

All managers of the company were present during the 
interview. In the training entitled “Change in Mentality”, 

tricks for rendering the management successful and 
sustainable and remarkable information as to the 
actions required to be taken by the managers for 
recognizing and assessing the persons in a right 
manner and unearthing the potential inherit in 
individuals were discussed. 

“Managing emotions means 
managing persons”

During the interview which was quietly fruitful, Prof. 
Dr. Acar Baltaş noted: “Potential inherit in individuals 

unearths under pressure. In life where no difficulty is 
encountered, the potential does not also reveal. Performance 
emerges thanks to combination of inclination and motivation. A 
great part of problems deemed to be a communication problem is 
in fact those experienced in the relation. We are living in a world 
where we cannot be successful by means of repeating what we 
did yesterday. The notion of leadership is to impress, to establish 
relation. To be curious and to open to learning and change, 
commitment, to take right decisions with limited information under 
pressure and not to be afraid of in case of failure and to struggle 
are among the key factors which ensure revealing of potential”.   
On the other hand, monitoring seminars, workshops and individual 
coaching activities will be held as well as trainings to be regularly 
provided within the scope of the project which was materialized. 
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ÇETİN ELEKTRİK ÇETİN ELEKTRİK
Firmanızdan  
bahsedebilir misiniz?
1979 yılında kurulan Çetin Elektrik A.Ş. Bursa 
ve çevresinde özellikle mühendislik ve satış 
sonrası teknik hizmet anlamında en önemli 
taahhüt şirketi konumundadır.
Faaliyet alanlarımız; elektrik mühendislik 
projeleri – danışmanlık hizmetleri, anahtar 
teslimi eletrik işleri taahüt kontratları, 
endüstri tesisleri için orta ve alçak gerilim 
bakım hizmetleri, alçak gerilim elektrik 
pano imalatları, elektrik malzeme satışı, 
enerji sistemleri için anahtar teslimi proje 
hizmetleri, güneş enerjisinden elektrik 
üretimi, biogaz tesisleri, kojenerasyon & trijenerasyon tesisleri, enerji 
tüketim analizleri ve verimlilik projeleridir.
Toplamda 9.000 m2 kapalı alanı bulunan şirketimiz bünyesinde, 116 
kişi istihdam edilmektedir.
*Çetin Elektrik, Tofaş tarafından “En İyi Tedarikçi”, BUSİAD tarafından 
“Meslekte Başarı” ve Bursa Rotary Kulübü tarafından da “Çevreye 
Katkı” ödüllerine layık görülmüştür.

Maysan Mando’nun hangi  
alanlarda çözüm ortağısınız?
•Mühendislik, Taahhüt, Bakım ve Satış Hizmetleri
• TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yüksek Gerilim Tesisleri    
   İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmesi
• Elektrik Tesisatı Arıza ve Bakım Hiz.
• Alçak Gerilim ve Yüksek Gerilim Taahhüt İşleri
• Zayıf Akım ve Bilgi İşlem Tesisat Hiz.
Maysan Mando ile işbirliğiniz  
ne zamandır sürüyor?
Firmamız, Maysan Mando ile ticari ilişkilerine 2008 yılında başlamış 
olup, bu ilişkilerini her geçen yıl daha da geliştirmektedir.
3 Kelime ile Maysan Mando’yu anlatır mısınız?
Kurumsal, Araştırmacı, Güvenilir.
Maysan Mando’ya mesajınız?
Bursa’da otomotiv sektörünün öncü firmalarından olan siz 
değerli çözüm ortağımıza, her geçen gün gelişen Türkiye 
ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı, tüm Çetin Elektrik A.Ş 
ailesi olarak teşekkür ederiz.
Bu başarılarınızın ve işbirliğimizin her geçen gün gelişerek 
devamını dileriz.

Could you mention  
about your company? 
Çetin Elektrik A.Ş. established in 1979. It is 
the most important contracting company 
about engineering and after sales technical 
serviceses in and around the Bursa.
Our Activity Areas are; electrical 
engineering projects - consultancy services, 
turnkey electrical contracting agreements, 
medium and low voltage maintenance 
services for industrial facilities, low voltage 
electrical panel board manufacturing, 
sales of electrical equipment, turnkey 

project services for energy systems, electricity generation from 
solar energy, biogas, cogeneration & trigeneration plants, energy 
consumption analysis and efficiency projects.
Çetin Elektrik A.Ş. which has the total of  9.000 m2 closed area,  
employs 116 people.

In which fields you are  
solution partner of Maysan Mando?
• Engineering, Contracting, Maintenance and Sales Services
• The Union of Turkish Engineers and Architects (TMMOB)  
   Chamber of Electrical Engineers High Voltage Facilities      
   Operation Responsibility Service Contract
• Electrical Installation Fault and Maintenance Services
• Low Voltage and High Voltage Contracting Works
• Weak Current and Data Processing Installation Services
How long your collaboration with  
Maysan Mando has been maintained?
Our company has started commercial relations with Maysan 
Mando in 2008 and develops these relations every year.

Could you express us  
Maysan Mando with three words?
Institutive, Researcher, Reliable.
What is your message to the Maysan Mando?
As whole Çetin Elektrik A.Ş Family, we would like to thank you, our 
valuable solution partner, for contributions  made to the Turkish 
economy which has been growing each passing day as one of the 
leading companies in the automotive sector in Bursa.
We hope that your successes and our collaboration will continue 
to evolve with each passing day.

Ziya KAHRAMAN  
Çetin Elektrik AŞ.  

Genel Müdürü
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Maysan Mando, Dünya Kadınlar Günü ile 
ilgili tüm kadın çalışanların katılımıyla 
seramik biçimlendirme etkinliği 
gerçekleştirdi.
Gerçekleşen organizasyon kapsamında 
çalışanlar, Mimari Seramik Atölyesi 
sanatçılarıyla birlikte kişiye özel olarak 
hazırlanan seramiklere, tek tek el izlerini 
bıraktı. 
Bu sayede kadın çalışanlar, kendi el 
izlerinden oluşacak bir dünya haritasını 
ortaya çıkarma sürecinde de güzel bir 
sanatı deneyimlemenin keyfini yaşadı.
Etkinliğin sonunda ise Maysan Mando’nun 
kadın çalışanları, hep birlikte özçekim 
yapmayı ihmal etmedi.

MAYSAN MANDO’NUN KADIN 
ÇALIŞANLARINDAN ‘8 MART’TA 

RENKLİ PROJE

               SIGNIFICANT 
   “MARCH 8” MESSAGE 
BY MAYSAN MANDO’S WOMEN

Özel gün ve haftalardaki duyarlı kimliğiyle ön plana çıkan 
Maysan Mando, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında da 
önemli bir organizasyona daha imza attı.

Maysan Mando organized an activity 
of ceramic formation in which all of its 
female employees participated for the 
International Women’s Day. 
Within the scope of the organization 
held, the employees individually left their 
handprints on personal ceramics together 
with artisans of the Architectural Ceramic 
Workshop.  
By this means, female employees enjoyed 
experiencing a fine art also during the 
period of creating a world map to comprise 
of their own handprints.  
At the end of the activity, Maysan Mando’s 
female employees did not ignore taking a 
selfie all together. 

Maysan Mando coming into prominence with its sensitive approach 
in special days and weeks also held a significant organization 
within the scope of the International Women’s Day (March 8). 
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Her yeni yıl, yeni başlangıçları, yeni umutları 
ve hedefleri beraberinde getirir… Maysan 
Mando Ailesi olarak, 2017 yılını şirketimizde 
hazırladığımız ‘Yılbaşı Sokağı’ ile karşıladık. 
Özenle hazırladığımız sokakta, yılbaşı 
ağacı ve ve çeşitli aksesuarlar yer alırken, 
sokağımız bizleri ‘Hoş geldin 2017’ yazısıyla 
karşıladı. 
Maysan Mando çalışanları, Yılbaşı 
Sokağı’nda bol bol fotoğraf çektirmeyi de 
ihmal etmedi. Keyifli anların yaşandığı 
sokağımızda, çok güzel ve eğlenceli 
görüntüler ortaya çıktı. 

MAYSAN MANDO AİLESİ 
OLARAK YENİ YIL COŞKUSUNU 

DOYASIYA YAŞADIK

YEAR’S EVE EXCITEMENT
Each new year brings along fresh starts, 
new hopes and targets. We, as the Maysan 
Mando family, welcomed the year of 2017 
on the “New Year’s Street” we established 
in our company. 
Christmas Street welcomed us with varios 
accessories and christmas tree. 
Maysan Mando’s employees did not forget 
to take several photos on the “New Year’s 
Street”. On our street where moments of 
pleasure were experienced, there appeared 
admirable and amusing scenes.  
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Iki dost ülke arasında 1957 yılında başlayan diplomatik ilişkiler, 
Türk ve Kore halkları açısından birbirlerine güçlü bir sevgi ve 
dostluk bağı ile her geçen yıl daha da güçlenirken, 60. yıldönümü 
olan 8 Mart 2017 tarihi de bu anlamda ayrı bir öneme sahip…
Aradaki uzak mesafelere rağmen tüm Türk vatandaşlarının 
gönlünde Kore’nin çok ayrı bir yeri vardır. Aynı şekilde Kore 
vatandaşlarının gönlünde de Türkiye’nin…
‘Türkiye-Kore Kültür Yılı’ kapsamında, ülkemizde Kore 
kültürüyle, Güney Kore’de de Türk kültürüyle ilgili, yıl boyunca 
gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle, bu güzel dostluğun daha 
da pekiştirilmesi hedefleniyor.
Köklü Türkiye- Güney Kore dostluğunun, yeni nesillerin de 
katkısıyla güçlenerek sürmesi, herkesin ortak temennisi. 
Türkiye- Kore Cumhuriyeti ilişkilerinin 60. yıldönümü kutlu olsun! 

Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasında 
diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 
60. yıldönümü dolayısıyla, 2017 yılı 
karşılıklı olarak ‘Türkiye-Kore Kültür 
Yılı’ ilan edildi.

Diplomatic relations starting between two friendly nations in 1957 
have been gaining more strength every passing year thanks to 
the strong sympathy and companionship between the Turkish 
and the Korean nations. In this respect, 8 March 2017, the 60th 
anniversary of this relation, has a particular importance...
Despite of long distance between these two countries, the Turkish 
people enshrine Korea in their heart. In the same vein, Turkey is 
the same for the Korean nations
Within the scope of the “Cultural Year of Turkey and Korea”, it 
is aimed to reinforce pleasant companionship through several 
activities to be performed during the year concerning the Korean 
culture in our country and the Turkish culture in Korean.
The common wish of everyone is that the well-established 
companionship between Turkey and Korean continue by getting  
stronger thanks to the contribution of new generations. Happy 
the 60th anniversary of the relationship between Turkey and the 
Republic of Korea! 

Year of 2017 was mutually announced 
to be “the Cultural Year of Turkey and 
Korea” as it is the 60th anniversary 
of the establishment of diplomatic 
relations between Turkey and the 
Republic of Korea. 

“TÜRKİYE - KORE 
CUMHURİYETİ KÜLTÜR 

YILI” KUTLU OLSUN

HAPPY “CULTURAL YEAR 
OF TURKEY – REPUBLIC 

OF KOREA” 
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Yolların çukuru, tümseği ve virajı varsa
sizi sevdiklerinize sımsıkı bağlayan Maysan Mando var.

Gelin siz de güvenli ve konforlu yolculuklar için, işin uzmanını seçin.

Yola sımsıkı tutunun.


