
YÖNETICI MESAJI 
KEN ROESSLER, BAŞKAN & CEO, MAUSER PACKAGING SOLUTIONS
2019 sona ererken kaçırılmış fırsat duygusundan kurtulamıyorum. Küresel sanayideki yavaşlamanın 
olumsuz etkisi 2019 sonuçlarımız üzerinde güçlü bir etki yarattı ve hedeflerimizin çok altında kaldı. 
2019’da küresel hacimlerin nispeten zayıf olan 2018’e kıyasla yaklaşık %4 düştüğünü gördük. Tarifelerin, 
ekonomik belirsizliğin, hava koşulları yüzünden ortaya çıkan olumsuz tarımsal ortamın ve daha yüksek 
düzeydeki jeopolitik riskin etkisi hep birlikte gözle görülür biçimde daha zayıf bir endüstriyel talebe yol 
açtı. Yine de, hacimlerdeki tüm olumsuzluklara rağmen, kazancımızı arttırabildik ve Şirketin uzun vadeli 
başarısı için iyi olan bir takım önemli hedefler gerçekleştirebildik. Şunları yapabildik: 

• yönetim ekibimizi güçlendirmek;

• eski işletmelerimizin entegrasyonuna devam etmek;

• müşterimizin “One Mauser” talebine yanıt vermek üzere Kuzey Amerika Yenileme ve Büyük Ambalaj 
iş birimlerinin yanı sıra EMEA Yenileme ve Uluslararası iş birimlerini başarı ile konsolide ettik;

• önümüzdeki uzun yıllar boyunca bizim için temel bir farklılaştırıcı olacağına inandığımız Mauser 
Platform Optimizasyonu (MPO) Programını geliştirdik.

Uzun vadeli başarı için güçlü bir temel oluşturduk.  Stratejik planlama uygulamalarımız, doğru 
pazarlarda yer aldığımız ve geniş kapsamlı ürün ve hizmet tekliflerimiz sayesinde rekabet avantajına 
sahip olduğumuza dair inancımızı doğruladı. 2020 yılında Insanlara, Sermayeye ve Teknolojiye güçlü bir 
şekilde yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca, iş planımızın içerdiği MPO beklentilerimizi karşılayacak 
olan kaynakları finanse edeceğiz. Önemli bir nokta olarak, hissedarlarımızın, tahvil yatırımcılarımızın 
ve müşterilerimizin güvenini koruyoruz. Mauser’in büyümesini ve gelişmesini sağlayacak olan şey 
kendimizde ve birbirimize olan güvendir.

2019’da birlikte yaptığımız çalışmalar ve en üst düzeyde hayata geçirebileceğimiz bilgiler sayesinde 
ortaya çıkan muazzam bir iyimserlik ile 2020’ye umutla bakıyorum.  Şirkete liderlik etmek benim için 
büyük bir onur oldu ve katkılarınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum.

Yeni Yılda hepinize Tatil Günleri için En Iyi Dileklerde bulunarak, sağlık ve mutluluk dileyerek bitirmek 
istiyorum.  2020’de görüşürüz!
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PLASTIK
Yeni, yıkanmış, geri dönüştürülmüş 
plastikten yapılmış
Özel özellikler: BM onaylı, Çok 
Katmanlı, Bariyer işlevi, İletken

METAL
Standart ve özel çelik variller
Özel özellikler: BM onaylı, İçi 
kaplamalı, Litografik baskı

KOMPOZIT IBC
Yeni, yeniden üretilmiş, yıkanmış, geri 
dönüştürülmüş plastikten yapılmış
Özel özellikler: BM onaylı, Çok Katmanlı, 
Bariyer işlevi, Anti-statik, UL, Aseptik

FIBER
Metal ve plastik kapaklar
Özel özellikler: UN onaylı, PE kaplamalı, 
Üzeri kaplamalı, İç astarlı, Komple elyaf

MAKINELER
Özel özellikler: Modern üflemeli 
kalıplama teknolojisi, Tek ve çok katmanlı 
teknoloji, Özelleştirilmiş üretim ve takip 
donanımı, Know-how hizmetleri

YENILEME
Özel özellikler: Özelleştirilmiş koleksiyon 
programları, Şeffaf kurallar ve son 
teknoloji raporlama, Filo yönetimi 
ve çamaşırhane hizmetleri

TÜKETIM SONRASI REÇINE 
(PCR)
Yeniden kullanılabilir reçineye 
dönüştürülen kullanılmış IBC’ler
Özel özellikler: Kullanılmış, temizlenmiş 
ve düzenlenmiş IBC malzemesi, Tam 
yaşam döngüsü yönetimi, Mauser 
sürdürülebilirliği

BILEŞENLER
Plastik parçalar, çelik boru üretimi 
(IBC kafesleri)
Özel özellikler: Dikey entegrasyonun 
başarıyla uygulanması



Aktif bir yaşam tarzı sayesinde 
sağlıklı yaşamı iyileştirmek için 
ipuçları ve hatırlatıcılar alın.

YENI BIR YIL IÇIN YENI BAŞLANGIÇ
2020’DE SAĞLIKLI YAŞAMI DESTEKLEYEN KAYNAKLAR

MAUSER’DA ÜRETIM 
EŞSIZ BAĞLILIK. EŞSIZ PERFORMANS.
Her Mauser çalışanının bir hikayesi vardır… ve şimdi onları paylaşmanın zamanı geldi.

Mauser’da Üretim: Eşsiz Bağlılık. Eşsiz performans. Mauser ailemizin zengin çeşitliliğini 
sergileyen mini çalışan portrelerinden oluşan bir iç girişimdir.  
En yeni portreleri kontrol etmek için 2020’de mausernow.com adresini ziyaret edin.

MARI LUCAS ILE TANIŞIN: MODERN ZAMANIN ÖNCÜSÜ 
Fabrika Müdürü - Sturtevant, Wis., ABD

Havacılık sevgisi ve şeylerin nasıl çalıştığına ve üretildiğine duyulan ilgi, Küçük Ambalaj Fabrikası Müdürü Mari Lucas’ın, kariyerine 
Donanma Uçak Motoru Mekaniği olarak başlamasına yol açtı. Mari Donanmaya katıldığı zaman kadınların uçak gemilerine 
girmesine izin verilmiyordu ve kadınların mekanik alanında bulunması yaygın değildi. Cinsiyet sorununa rağmen Lucas bir gemi 
F-14 filosuna katılan ilk kadınlardan birisi oldu. 

Lucas Donanmadaki altı yıllık hizmetten sonra onurlu bir şekilde terhis edildi ve teknik resim ve tasarım eğitimi almaya başladı. 
Sivil olarak ilk profesyonel pozisyonlarından birisi nükleer ve ilaç endüstrisi için uzaktan taşıma donanımı üreten bir tesiste yer aldı. Lucas ilk yönetim 
rolüne orada geçti ve yeni bir tutku keşfetti. 

“Şirketin kalite programını yönetmek bana organizasyon hakkında daha geniş bir görüş açısı verdi. Yalın girişimlerin değerini ve sürekli iyileştirmeyi 
öğrenmeye başladım. Bu benim yeni tutkum haline geldi – bireyler için olduğu kadar şirket için de fark yaratan gelişmeler için başka kişiler ile çalışma 
yeteneği.”

Lucas, başarılarını, yaşamı boyunca sahip olduğu birçok danışmana ve başka kişilerden dinlemeye ve öğrenmeye istekli olmasına bağlıyor. 
“Danışmanlar her köşede bulunabilir ve onların mutlaka yöneticiniz olması gerekmez. Danışmanlar sizin iş arkadaşlarınız, günlük yaşamınızdan 
tanıdığınız insanlar ve bazen de tesadüfler sonucu karşılaştığınız kişiler olabilir. Dinlemeye zaman ayırırsanız öğrenilmesi gereken dersler vardır.” 

Lucas, kariyerinin başlarında, o zamanki Deniz Kuvvetlerinde kadınların karşılaştığı kısıtlamalara 
rağmen, cesaret ve onay sağlayan bir kadın Kıdemli Astsubay tarafından desteklendi. Lucas 
daha sonra, onun potansiyelini takdir eden ve kişisel olarak ilgilenen bir Operasyonlar Başkan 
Yardımcısı ile çalıştı. Bu lider, Lucas’ın ek liderlik sorumluluğu üstlenmesi ve nihayetinde bugün 
sahip olduğu Fabrika Müdürü pozisyonuna gelmesi için gereken özgüveni oluşturmasında etkili 
oldu.

“Bazı ilham verici liderlerin yanında çalışmanın yanı sıra bazı heyecan verici projeler üzerinde 
de çalışabildim. Kariyerim boyunca, nükleer atıkların temizlenmesinde temel öneme sahip bir 
ürünün geliştirilmesi, yeni işlere yer açmak için üretim ayak izlerinin azaltılması ve milyonlarca 
dolarlık donanım satın alınması işleri ile ilgileniyordum. Ve şimdi de, milyonlarca insanın günlük 
şekilde kullandığı bir ürün sağlayan bir tesise liderlik ediyorum. Üretimde sahip olduğum roller, 
modern dünyamızı ilerleten ürünlerin arkasında ne olduğunu görmeme yardımcı oldu.”

“Bir birey şeylerin nasıl çalıştığını öğrenmeye, 
bir şey yapmaya veya birileri için bir fark 
yaratmaya ilgi duyduğu zaman üretim 

yapmak izlenecek harika bir yoldur. Engeller 
çıkabilir, kariyerimde kesinlikle bunların 
bir kaçına çarptım, ama yaratıcı olmanız 
ve etraflarından dolaşmanın veya işinize 
bakmanın yollarını bulmanız gerekiyor.”

Mauser tıp planına kayıtlı olan Kuzey Amerikalı çalışanlar 2020’de 
Virgin Pulse için uygunluğa sahiptir - bu tamamen gönüllü 
ve gizli bir sağlıklı yaşam programıdır. Virgin Pulse’a katılan 
çalışanlara yıl boyunca sağlık kaynakları sağlanmaktadır ve 
sağlıklı davranış(lar) için HSA doları olarak $750 tek / $1.500 aile 
kazanmaya hak kazanılmaktadır. 

Puan kazanmaya başlamak için kayıt olun! 
join.virginpulse.com/mauserpackaging

Geçerlilik: 1 Ocak 2020 Hedeflere ulaşmak için faaliyetleri 
izlemek için özelleştirilebilir kaynaklar.

Sağlıklı yiyecek tercihleri yapmanıza 
yardımcı olacak tariflere ve bilgilere 
erişin.BESLENME

EGZERSIZ

IZLEME

MauserNOW 
adresinden çalışan 
profillerine erişmek 

için tarayın.



GÜVENLIK 2020
Yeni Yıl yaklaşırken, geçen yılın güvenlik başarısı ve zorlukları hakkında düşünmek 
için iyi bir zaman. Güvenlik herkes için önde gelen bir önceliğe sahip oldu mu? 
2019 güvenlik hedeflerinize ulaştınız mı? 2020’de bazı yeni güvenlik hedefleri 
üstlenmeniz gerekiyor mu? 
 
Çevresel Sağlık ve Güvenlik Mauser Packaging Solutions’da risk yönetiminin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Siz çalışanlarımıza, amirlerimize ve yöneticilerimize 2019’da 
daha güvenli işyerleri yarattığınız için teşekkür ederiz.  
 
Çalışan güvenliği 2020’de güçlü bir odak olmaya devam edecektir. Önümüzdeki 
yıl sizden bize katılmanızı, taahhütte bulunmanızı ve güvenliği en yüksek öncelik 
haline getirmenizi istiyoruz. Yıllık Güvenlik Molamız, kişisel taahhüdümüzü tekrar 
teyit etmek ve iş birimlerimizin güvenliğe müşterek taahhüdünü uyumlu hale 
getirmek için tüm şirketin günlük görevlerimizde bir mola verme zamanı olacaktır. 
 
Ocak 2020’deki Güvenlik 2020 Molasında görüşelim çünkü 
Güvenlik... herkese bağlıdır. 

Çevresel Sağlık ve Güvenlik Mauser Packaging Solutions’da risk yönetiminin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Siz çalışanlarımıza, 2019’da daha güvenli işyerleri 
yarattığınız için teşekkür ederiz. 
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