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Başarılı bir 2019 için  
gereken ortamı 
oluşturmak 

Güvenlik Haftasına yönelik taahhüdümüzle gösterdiğimiz üzere, Güvenlik Mauser 

Packaging Solutions için bir numaralı öncelik olmaya devam edecektir. Güvenlik, 

İnsanlara, Müşterilere (ürün ve hizmetler) ve Sürdürülebilir Başarıya odaklanan 

Sürdürülebilirlik girişimimizin temel parçalarından biridir. 

Ayrıca, Şirketimiz oldukça büyüdü; sürekli olarak Şirket için çalışmaya devam etmeye 

motive ederek çalışanlarımızı elde tutmak için çok çalışmamız gerekiyor. Bu, Güvenlik, 

Eğitim ve Gelişim ve İletişime odaklanan İnsan Merkezli girişimimizin bir parçasıdır.

2019’a baktığımızda, Liderlik Ekibi olarak bizler işimizin hemen her yönünü kapsayan altı Kritik Başarı Faktörüne (CSF) 

odaklanıyoruz. Önümüzdeki dönemde, CSF’ler ve bu faktörlerin başarısına katkıda bulunmak için oynayacağınız 

rol hakkında daha fazla bilgi alacaksınız. Bu yıl 170 milyon dolarlık bir sermayeyi tekrar şirketimize yatırıyoruz, ancak 

Şirket adına “kayda değer bir gelişim sağlamak” için yardımınıza ihtiyacımız var. Çağrıma yanıt verip bu zorlukla başa 

çıkacağınızı biliyorum. 

Güvenlik Haftası boyunca yaptığım 

12 fabrika ziyareti, Mauser 

Packaging Solutions’ın sektördeki 

en iyi çalışanlara sahip olduğu 

yönündeki inancımı pekiştirdi 

ve böylesine zeki, odaklanmış ve 

adanmış bir Ekibi yönetmekten 

onur duyuyorum.

Şirketimizi büyütmek için yaptığınız 

her şey için tekrar teşekkür ederim.
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KÜÇÜK AMBALAJ 
GÜVENLİĞİ KUTLAMAK 

Küçük Ambalaj işletmemiz, 18 Kasım 2018’de Mauser Packaging 
Solutions-Indianapolis plastik tesisinin kayda değer bir kaza olmadan 
beş yıla ulaştığını duyurmaktan gurur duyuyor. 

Son beş yıl içerisinde, yaklaşık 100 çalışanımız Indianapolis’deki üretim 
operasyonlarını yönetti ve sıkmalı kalıplama sıkı kapaklı kap üretimi için 
yaklaşık 1 milyon çalışma saati kaydetti. 

Mauser Packaging Solutions-Indianapolis tesisindeki çalışanlarımız, 
güvenlik konusundaki kararlılıklarını göstermeye ve güvenlik sistemlerini 
iyileştirmeye yönelik fırsatları keşfetmeye devam ediyor. Tesis, 2013’den 
bu yana aşağıdaki yatırımları gerçekleştirdi:

• makine bileşenleriyle sürekli etkileşimin engellenmesine yönelik 
bir B18 Çember makinesi;

• ağır ahşap dok kapılarının daha hafif ve güvenli kapılarla 
değiştirilmesi;

• yalnızca çalışanların konforu ve güvenliği için yerleştirilen 
havalandırma ve büyük fanlar;

• personeli yoğun forklift trafiği yaşanan alanlardan uzak tutmak için 
çalışan girişlerinin yeniden yönlendirilmesi;

• üçüncü bir tarafça bakım ekiplerine ek hidrolik, robot ekipman ve 
elektrik eğitimi sağlanması;

• tüm güvenlik alt komitesi üyeleri için kaza soruşturma eğitimi.

Bu başarıyı kutlamak için, 21 Aralık 2018’de Mauser Packaging Solutions-
Indianapolis çalışanları için bir öğle yemeği tertip edildi. Başkan ve CEO 
Ken Roessler, İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Bruno 
Couteille, Küçük Ambalaj-Plastikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Greg 
Hutchison, Küçük Ambalaj-Plastik Operasyonları Direktörü Stephan 
Dechert, ve Küçük Ambalaj ÇSG Direktörü Allen Coppolo, kutlamaya 
katılmak ve takdirlerini göstermek için hazır bulundu.  
 

Allen Coppolo, konuyla ilgili olarak, “Sıfır yaralanma ve sıfır zarar 
hedefine bir günde ulaşamazsınız. Bunun için uzun vadeli bir taahhüt 
gerekir. İyi bir güvenlik performansına sahip olan tesisler, hem pratik 
hem de alışılmışın dışında düşünebilen tesislerdir. Indianapolis de bu 
başarıya ulaşmak için çok çalıştı” yorumunda bulundu.

FİNANS 
GÜVENLİĞİ YENİDEN TANIMLAMAK - 
SERMAYE İYİLEŞTİRMESİNE ODAKLANMAK 
TOM DE WEERDT, CFO

“Güvenliği Yeniden Tanımlamak”, söylemesi kolay bir şey ve hatta bir 
yeni yıl kararı gibi gelebilir. Mauser Packaging Solutions’da bu ifade 
yalnızca sözde kalmaz. Bu, somut, kaçınılmaz ve herkese karşı verilen 
bir taahhüttür. Şirket olarak başarılı olmak istiyorsak, çalışanlarımızın 
güvenliğini ciddiye almamız gerekir. 

2018’de güvenlik konusunda söylediklerimizi gerçekten uygulamaya 
başladık. Mauser Packaging Solutions, bir yıl içerisinde çalışanlarımızın 
güvenliğini iyileştirmek için daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir 
sermaye harcaması gerçekleştirdi. Çoğunuz, bu yatırımları tesislerinizde 
gördünüz: makinelerin uygun şekilde korunmasını sağlayan yeni çitler, 
kızılötesi kilit sistemleri, üretim bölümlerindeki işaretlerin iyileştirilmesi 
ve çok daha fazlası.

Bu çabalar, 2019’da devam etmekle kalmayacak, daha da artarak 
dünya çapındaki tüm işletme birimlerimizde güvenlikle ilgili yatırımlar 
açısından yeni bir rekor kıracak. Güvenliği yeniden tanımlamaya 
odaklanırken, çalışanlarımız 2019’da aşağıdakiler dahil güvenlikle ilgili 
pek çok yatırım görecek:

• araçlarımızın, ekipmanın, makinelerin, binaların ve genel olarak 
çalışma ortamının güvenliğini iyileştirmeye devam edecek 
sermaye yatırımları;

• organizasyonun farklı bölümlerine güvenlik uzmanlarının 
eklenmesi;

• organizasyon çapında verilen eğitimlerin devam etmesi ve daha 
da geliştirilmesi;

• güvenlik, ramak kala atlatılan kazalar, gerçekleşen kazalar ve 
kazaların önlenmesi konusunda daha sık iletişim.

Kurum olarak yapabileceğimiz tüm yatırımlara rağmen, daha güvenli 
bir çalışma ortamı oluşturmak için en kritik faktörlerden biri her 
birimizin güvenlik konusundaki kararlılığı ve taahhüdüdür. “Bir şey 
gördüğünüzde, bir şey söyleyin” sloganı kritik öneme sahiptir. Güvensiz 
bir çalışma ortamı, süreç veya bir iş arkadaşımızın güvensiz davranışları 
dahil herhangi bir güvenlik sorununu gördüğümüzde sesimizi 
yükseltmek ve birbirimizi korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur. 

Mauser Packaging Solutions, güvenliği bir öncelik olarak kabul etmekte 
ve her birimiz için daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için büyük 
yatırımlar yapmaktadır. Güvenlik, her birimizin ortak sorumluluğudur. 
Bu konuda hiçbir istisna olamaz. Hiçbir şey, güvenliğinizden daha 
önemli değildir. 



ULUSLARARASI AMBALAJ 
2018’İ DEĞERLENDİRMEK VE 2019’A BAKMAK
MICHAEL STEUBING, BAŞKAN, ULUSLARARASI AMBALAJ 

2019 ULUSLARARASI AMBALAJ HEDEFLERİ VE BU 
HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN BAŞLATILAN GİRİŞİMLER.
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2018’de tüketicilerden 
gelen ambalaj atıklarından 

elde edilen %100 geri 
dönüştürülmüş plastik 
kullanılarak üretilen ilk 

tıbbi atık kaplarını piyasaya 
sürdük. En yeni Mauser 

Machinery üflemeli kalıplama 
teknolojilerine yaptığımız pek 

çok yeni yatırım sayesinde, 
çok daha küçük bir karbon 

ayak izi ile ambalaj ürünleri 
sunmaya devam edebileceğiz.

2019 için hedefimiz, 
verimliliğimizi artıracak 

bir girişimle yüksek 
performans ruhunu 
ateşlemek ve yeni 

ve iyileştirilmiş yalın 
süreçleri uygulamaya 

koymaktır. 2018’de yedi 
ve 2019’da beş Avrupa 

fabrikasında verimliliğimizi 
artırmak ve yeni ve 

iyileştirilmiş yalın süreçleri 
uygulamaya koymak için 

danışmanlık şirketi BeST ile 
birlikte çalıştık. 

2018’de TEK şirket ruhuna 
büyük bir vurgu yaptık. 

Marka elçileri programımız, 
kurumun tüm seviyelerinin 

şirket vizyonunun temel 
taşlarından haberdar 

olmasını sağlarken, TEK 
şirket etkinliklerimiz 

de Uluslararası Ambalaj 
birimindeki tüm çalışanların 

katılımını sağladı. 2019’da 
çalışma ortamlarını 

iyileştirmeye ve takdir 
ve ödül programlarını 
uygulamaya daha da 
fazla odaklanacağız.

“Sürdürülebilirliği Yeniden Tanımlamak” 

vizyonumuzdan hareket ederek, odaklanmamıza, 

dikkatimize ve kaynaklarımıza yön veren 

temel sütunları inşa ettik. Güvenlik 

taahhüdümüz, organizasyonel çabalarımız, 

operasyonlarımızdaki iyileştirme ve yatırımlar, 

hedeflerimize ulaşmamızı ve gelecek için 

büyüme sağlamamızı mümkün kılıyor. Hepsinden 

önemlisi de, çalışanlarımızın en değerli varlığımız 

olması. Dolayısıyla, onların güvenliğine yönelik 

bir taahhüt, yaptığımız her şeyin temeli olmalı.

Uluslararası Ambalaj işletme birimi, 2018’de 

güvenlik adına ciddi ilerlemeler kaydetti ve 

2019’da da mesleki sağlık ve güvenliğe odaklanan 

bir güvenlik kampanyasıyla bu ilerlemeyi devam 

ettirecek. 2019 kampanyası, Küresel Güvenlik 

Haftasıyla başladı ve yıl boyunca farkındalık 

oluşturacak güvenlik konuları, iyileştirmeyi 

teşvik eden faaliyetler, posterler, sunumlar, ekip 

egzersizleri, güvenlik testleri ve çalışanların 

katılımına yönelik ödüllerle desteklenecek. 

Güvenlik taahhüdümüz, organizasyonel 

çabalarımız, operasyonlarımızdaki iyileştirme ve 

yatırımlar, hedeflerimize ulaşmamızı ve gelecek 

için büyüme sağlamamızı mümkün kılacak. 

Çalışanlarımız, şirketimiz ve müşterilerimize 

harika ürün ve hizmetler sağlamak konusunda 

çok tutkulu.



BÜYÜK AMBALAJ
GÜVENLİK İÇİN HAREKETE GEÇMEK

“Söz konusu güvenlik olduğunda, 
‘yeterince iyi’ diye bir şey olamaz... 
Çabalarımız sürekli, tutarlı ve kendi 
kendine sürdürülebilir nitelikte olmalı.”
 - John Dergentis  
Kuzey Amerika Elyaf Bölümü Başkan Yardımcısı ve Büyük 
Ambalaj güvenlik ekibi üyesi

Büyük Ambalaj güvenlik ekibi, güvenliğin işlerimizin tam 

merkezinde yer almaya devam etmesini, uygulanabilir ve 

sürdürülebilir olmasını ve herkesin bu sürece dahil olmasını 

sağlayan en önemli faktörlerden biri. 

Büyük Ambalaj İşletmesi Mevzuat İşleri Grubu, Çevre, 

Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Direktörü Nick Sheets, “Güvenliğe 

odaklanmamız, şirketimiz, sizler ve birbirimiz açısından kritik 

önem taşıyor” diyor. 

Her şey, insanlar ve bir planla başlıyor. Büyük Ambalaj 

grubu başkanı Glenn Frommer’ın desteğiyle, Nick ve 

deneyimli güvenlik profesyonellerinden oluşan ekibi, süreç 

ve uygulamaları belirleyen, güvenlik konusunda bir enerji 

oluşmasını sağlayan ve şirketin ortak güvenlik misyonunu 

hızlandıran bir çevre, sağlık ve güvenlik yol haritası oluşturdu. 

Büyük Ambalaj güvenlik ekibinin yol haritası, üç temel alana 

odaklanıyor:

1. Çalışma Ortamı

Nick’e göre, çalışanların korunabilmesi için ilk olarak çalışma 

ortamına ve fiziksel tehlikelerin ortadan kaldırılmasına 

odaklanmak gerekiyor. 

2. Yönetim Sistemleri

Kapsamlı bir güvenlik planının uygulanması için sistematik bir 

yaklaşım ve sorumluluk gerekli. 

3. Beceri ve Bilgi Birikimi

Eğitim

Sürekli eğitim, güvenlik ekibinin planının temel 

bileşenlerinden biri. 2019 boyunca ekip 30 saatlik OSHA 

sertifika kurslarına sponsorluk yapacak. 

İletişim

Güvenlik ekibi, iletişimin güvenlik hedeflerine ulaşılması 

açısından taşıdığı önemi vurguluyor. Her vardiyanın 

başında gerçekleştirilen günlük çalışan iletişimleri, güvenlik 

konusundaki farkındalığı artırıp güvenli davranışlar hakkında 

eğitimler sağlarken, haftalık güvenlik konferansları da Büyük 

Ambalaj güvenlik ekibinin, işletme liderlerinin ve fabrika 

yönetim ekiplerinin katıldığı bir açık diyalog ortamı sağlıyor. 

Ekip, planın başarılı olup olmadığını nasıl anlayacak? 

Kuzey Amerika Elyaf Bölümü Başkan Yardımcısı ve Büyük 

Ambalaj güvenlik ekibi üyesi John Dergentis, “Söz konusu 

güvenlik olduğunda, ‘yeterince iyi’ diye bir şey yoktur” diyor. 

“Güvenlik konusundaki çabalarımızı endüstri standartlarını 

ve hesaplamalarını kullanarak ölçebilsek de çalışanlarımız 

için en iyi olanı yapmaya ve sürecimizi mükemmelleştirmeye 

çalışmaya devam etmeliyiz. Çabalarımız sürekli, tutarlı ve 

kendi kendine sürdürülebilir nitelikte olmalı.” 



İNSAN KAYNAKLARI 
İNSANLAR ÜZERİNDEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
YENİDEN TANIMLAMAK 
BRUNO COUTEILLE, EVP İNSAN KAYNAKLARI

Mauser Packaging Solutions olarak, nitelikli iş gücümüzü sürdürüp büyüterek, 

sürdürülebilirliği eyleme geçiriyoruz. 

Dijital devrim, üretim alanına ulaştıkça, üretim bölümü için gereken beceriler 

de hızla değişiyor ve şirket sıklıkla gelişmiş üretim tesisleri için nitelikli işçiler 

bulmakta zorlanıyor. Dünya çapında üretim bölümlerinde çalışan yaklaşık 7.000 

çalışanımızla, yeni endüstriyel beceriler kazanma veya çıraklık programı adı 

verdiğimiz girişimle üretim iş gücümüzü yeniden canlandırmaya kararlıyız. 

Çalışanlarımız, büyük bir bilgi birikimi ve deneyime sahip. Bu deneyim, bir 

sonraki çalışan nesli için hayati önem taşısa da yeni çalışanların makul bir süre 

içerisinde tam donanımlı bakım işçileri veya teknisyenleri haline gelebilmesini 

sağlayacak eğitimin sunulabilmesi için titiz ve yapılandırılmış bir gelişim 

programı gerekiyor. 

Küresel Mauser Packaging Solutions çıraklık programının 2019’da devreye 

alınmasıyla birlikte, bakım ve süreç teknisyenlerini geliştirmek üzere bir sonraki 

nesli eğitmek için mevcut çalışanlarımızın deneyimlerinden faydalanacağız. 

Program, mevcut çalışanların yanı sıra programa ve şirkete yönelik uzun vadeli 

taahhütte bulunmaya hazır olan yeni çalışanlara da açık olacak. Yeni programa 

katılan çıraklar, sınıf eğitimi alacak, pratik uygulamalara katılacak ve iş üzerinde 

eğitim alacak. Mezunlar, nitelikli teknisyenler, elektrikçiler ve araç üreticileri ve 

kalıpçılar olarak mevcut iş gücü taleplerimizi karşılamaya tamamen hazır olacak.

 “Mauser Packaging Solutions’ın başarısının anahtarı”, yüksek beceri düzeyine 

sahip bir üretim ekibine sahip olmaktan geçiyor. İnsan Kaynaklarından 

Sorumlu Başkan Yardımcısı Bruno Couteille, konuyla ilgili olarak, “Mauser, 

şirket çapında Alman tarzı çıraklık modelini benimseyerek, sektöre değer 

katan, aileleri ve toplulukları güçlendiren ve ekonomiyi destekleyen yeni 

becerilerin oluşturulmasına yönelik başarısı kanıtlanmış bir yaklaşım sergiliyor” 

ifadesini kullanıyor.

Önümüzdeki aylarda bu programla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşacağız ve 

programın mevcut ve gelecekteki çalışanların seçilen alanlarda mükemmele 

ulaşmasını nasıl sağlayacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.

İnsanlar Ürünler ve 
Hizmetler

Uzun Vadeli Mali 
İstikrar

Çıraklık

ÇIRAKLIK PROGRAMI 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR İŞ 
GÜCÜ OLUŞTURACAK

Mauser’in başarısı, çalışanlarımızın, ürün 

ve hizmetlerimizin ve uzun vadeli mali 

istikrarımızın birbirine bağlı gücüne 

dayanmaktadır. Çıraklık programına  

yapılan yatırım, çalışanlarımıza yapılmış  

bir yatırımdır. 

 Çıraklık programları, nitelikli zanaatkârların mesleki becerilerini bir sonraki 
nesle öğrettiği Orta Çağlarda başladı. Ardından, bu uygulama Endüstri Devrimi 
sırasında endüstriyel mesleklerde de kullanıldı.



1515 W 22nd Street | Suite 1100 | Oak Brook, IL 60523

mauserpackaging.com

GÜVENLİĞİ YENİDEN TANIMLAMAK 
Güvenlik Haftası 2019

Güvenlik, hepimizin sorumluluğudur. Mauser Packaging Solutions, bu 
sorumluluğun önemini göstermek üzere 2019 için güvenliğe önceliklerimiz 
arasında daha fazla odaklanıyor. 

2019 “Güvenliği Yeniden Tanımlamak” kampanyamızı başlatmak için, tüm 
tesislerdeki çalışanlarımız 14 Ocak Pazartesi Günü Küresel Güvenlik Arası ile 
günlük faaliyetlerine ara verdi. Bu ara, belirli bir olaya verilen bir yanıt değil, 
yeni bir yıla girerken güvenlik konusundaki ortak odağımızı proaktif bir şekilde 
ortaya koymamız için bir fırsattı. Çalışanlar, haftanın geri kalanı boyunca da 
güvenlikle ilgili diğer faaliyetlere katıldı. 

Güvenlik taahhüdümüz, en değerli varlığımız olan çalışanlarımızın 
korunmasını sağlıyor. Şirket olarak başarımız, çalışanlarımıza bağlı ve en 
büyük sorumluluğumuz da her çalışanımızın gün sonunda eve sağ salim 
gitmesini sağlamak. 

Çalışanlarımız, en değerli varlığımızdır ve onların güvenliğinden 
daha önemli hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey. 


