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Bu zor günlerde gösterdiğiniz olağanüstü gayretler için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bu COVID-19 salgını sırasında 
tesislerimizin güvenli bir şekilde çalışmasını, ekiplerimizin sağlıklı kalmasını ve müşteri siparişlerinin yerine getirilmesini sağlamak 
için çalışan ekiplerimizin hikayelerini gördüm ve duydum.  Kelimeler, gayretlerinizi ne kadar takdir ettiğimi ve büyük Şirketimizin 
esnekliğinden ne kadar gurur duyduğumu yeterince ifade edemez.

Yılın ilk yarısı iki üç aylık dönemin hikayesiydi. İlk çeyrekte, bir önceki yıla göre bir miktar artış gösterdik ve kazançlarımız tam 
bütçeye göre gerçekleşti. Bütçeye dahil olan Küçük Ambalaj Metalleri'nde nakit dışı yeniden değerleme nedeniyle sonuçlarımız 
geçen yıldan daha düşüktü. İkinci çeyrekte resim o kadar olumlu değildi. Piyasalarımız COVID-19 salgınının tüm etkisini hissettiği 
için, hem hacimler hem de kazançlar bütçenin ve önceki yılın altındaydı.  Birçok müşterinin kapandığını gördük ve bazı önemli 
sektörler (boya, petrol sahası hizmetleri ve otomotiv) hacimlerini önemli ölçüde azalttı. Ancak dünyanın dört bir yanında işletmeler 
ve ekonomiler yeniden açılırken üçüncü ve dördüncü çeyrekte güzel gelişmeler olacağını umuyoruz.  

Her işletme gibi, biz de dış faktörlerden etkileniyoruz ve planımızı bu değişen manzaraya göre yönlendirmeliyiz.  Bu nedenle, 
önceliklerimiz gözden geçirilmiş planımızı yansıtmakta ve Mauser'ı etkileyen kilit faktörleri ele almaktadır:

• COVID-19 pandemisine eğilme - Çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını korumak 1 numaralı önceliğimizdir.

• Likidite - COVID-19'un getirdiği belirsizlik göz önüne alındığında, daha ciddi bir gerileme olması durumunda Şirketin 
yeterli paraya sahip olduğundan emin olmak için ek önlemler aldık. 

• Mauser Platform Optimizasyonu (MPO) - 2020'nin ilk yarısında MPO projelerimiz ve girişimlerimiz hedefleri yakalıyor. 
Onların başarısı kendi geleceğimizi yaratmamıza izin verecektir. 

• Küçük Ambalaj Metali İşletmelerimizi iyileştirme - Küçük Ambalaj Metali İşletmelerimiz en büyük ve en karmaşık 
tesislerimizi oluşturmaktadır. Bu işletme bu pürüzlü piyasada verimlilik sorunları yaşadı. Sonuç olarak, işletmede çok 
sayıda değişiklik yaptık ve artan üretim ve daha düşük maliyetler görmeyi bekliyoruz.

• Kuzey Amerika Yenileme İşletmesini İyileştirme - Hem hacimler hem de kullanılmış konteyner tedariki konusundaki 
piyasa zorlukları göz önüne alındığında, bu işletme 2020'nin ilk yarısında zorluklar yaşadı. Kuzey Amerika Yenileme 
işimizdeki kararlılığımızı sürdürüyoruz ve bu işi, bu yeni gerçeklikte Şirket için bir büyüme alanı olarak görüyoruz.

İşte ve topluluklarınızda yaptığınız her şey için içten şükranlarımı sunarak sözlerimi başladığım noktada bitireceğim. Bu zor 
zamanların üstesinden birlikte geleceğiz. Takım çalışmasıyla bu durumdan daha güçlü çıkacak ve parlak bir geleceğe sahip 
olacağız.



 YENİ NORMALDE YOLUMUZU BULMAK 
ÇALIŞANLARIMIZI KORUMAYA VE IŞIMIZI BÜYÜMEYE ODAKLANMAK

COVID-19 pandemisi akla gelebilecek her şekilde sektörü değiştirdi. Dünya muhtemelen bir daha asla aynı olmayacak, ama işimiz de 
öyle. Bu yeni normalde yolumuzu bulmak için:

• satış ve pazarlama süreçlerimizi sanal bir ortamda yeniden düşünmeliyiz.
• maliyet etkinliği ve arz güvenliğini dengelemek için tedarik zincirimizi yeniden düşünmeliyiz.
• üretim yerlerimizdeki işletme uygulamalarımızı sosyal mesafeyi sağlayacak ve potansiyel başka enfeksiyon dalgalarına 

hazırlanacak şekilde yeniden düşünmeliyiz.
• mevcut resesif ortamın perspektifinden uzun vadeli iş büyütme stratejimizi yeniden düşünmeliyiz.

Geleceğe doğru ilerlerken odaklandığımız iki temel nokta çalışan sağlığı ve güvenliği girişimlerimizin kapsamını genişletmek ve dijital 
çalışma ortamında daha verimli çalışmak için mevcut teknolojiyi kullanmak olacaktır.

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI
Güvenlik her zaman şirketimizin merkezi odak noktası olmakla 
birlikte, geçmişte güvenlik girişimlerimizin kapsamı işyeri 
yaralanmalarını önleme etrafında odaklanmıştır. COVID-19, 
geçmişe dönük olarak işyeri güvenliği ile ilişkisi olmayan riskleri 
içerecek şekilde kapsamı genişletmiştir. Temel iş faaliyetlerini 
sürdürürken viral bir hastalığın yayılmasını önlemek bizim 
yeni normalimizdir. Çalışanların virüse maruz kalma risklerini 
azaltmak için tüm yetkili (CDC ve ECDC) yönergelere ve yerel ve 
bölgesel sağlık kılavuzlarına bağlı kalmaya devam ediyoruz.

Tüm tesislerde ve ofislerde SOSYAL 
MESAFE uygulama

Her vardiya için raporlama yaparken 
KENDI KENDINE DEĞERLENDIRMELER 

ve ATEŞ TARAMALARI isteme

Tüm alanlarda TEMİZLİK ve  
DEZENFEKSİYONU artırma 

Tesis ve ofislerde ZİYARETÇİ*  
izinlerini kaldırma

Toplu PPE tedariki ve sosyal mesafenin mümkün 
olmadığı durumlarda yüz siperliklerinin kullanılması

GÜÇ AKTARMA TEKNOLOJISI
COVID-19, çevrimiçi telekonferans, sohbetler, tartışmalar ve 
dijital pazarlamanın yükselişiyle birlikte dijital ekonomiye geçişi 
hızlandırdı. 

Bu pandemi bize doğru teknoloji kullanıldığında, hem 
içeride hem de dışarıda iş arkadaşları, müşteriler, satıcılar ve 
tedarikçilerle işbirliği yapma şeklimizin değiştiğini öğretiyor. 

McKinsey tarafından ambalaj sektörü üzerine Nisan 2020'de 
yapılan araştırmalar şunları ortaya koymaktadır:

• İşletmeler arası (B2B) satışların %90’ı daha fazla uzaktan 
satışa geçmiştir.

• B2B şirketlerinin %70'i 12 aydan uzun bir süre için yeni satış 
modellerini sürdürmeyi planlıyor.

• B2B şirketlerinin %60’ı uzaktan satışı geleneksel yüz yüze 
modele göre daha eşit veya daha verimli buluyor.

• Dijital etkileşimler artık şirketler için geleneksel 
etkileşimlerden 2 kat daha önemlidir.

• Tüketiciler yüz yüze faaliyetlerini % 30

• Müşteriler dijital platformları ve daha bölgesel bir kurulumu 
kullanarak, daha fazla şeffaflık için tedarik zincirlerini 
yeniden değerlendirmektedir.

Mükemmellik standartlarımızı sürdürmek için, dijital bir kültürde 
başarıyı yakalamak üzere teknoloji ve eğitime yatırım yapmak 
gereklidir.

Uygulanan önlemler hakkında daha fazla bilgi için MauserNOW COVID-19 De-Escalation sayfamızı ziyaret edin. COVID-19'u 
işyerinde yayma riskini azaltmayı sürdürürken, çalışanların hem iş yerinde hem iş yerinde değilken kişisel koruma önlemleri 
alması da aynı derecede önemlidir.
* Ziyaretçiler şu anda tam zamanlı yükleniciler, yerleşik satıcılar, temel personel, iş adayları ve posta teslim personeli ile sınırlıdır. 



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ YENİDEN TANIMLAMAK
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK YOLCULUĞUMUZUN SONRAKI ADIMLARI

İşletmemizde sürdürülebilirliğin önemi, misyonumuzda, 
köşe taşlarımızda, hedeflerimizde ve “Sürdürülebilirliği 
Yeniden Tanımlamak” sloganımızda kendisini gösterir. 
Benzersiz ambalaj kullanım ömrü döngüsünü 
tamamlayabilme özelliğimiz, pozitif ve kalıcı bir değişim 
yarattığımız ve sürdürülebilir ambalajlar kullanarak 
dünyayı geleceğe taşıdığımız temeli oluşturur. 
Şirketimizi ve sektörümüzü şekillendirmeye devam 
ederken, daha da parlak bir geleceğin önünü açmak 
için benzersiz bir fırsatımız var. Sürdürülebilirlik 
yolculuğumuzda sonraki adımları atarken, işimiz için 
faydalı ve çevremizdeki dünya için daha iyi olan sağlam 
bir plan yapıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Sürdürülebilirlik, çevremizi önemsemekten daha 
fazlasıdır. Aynı zamanda çalışanlarımıza değer vermek 
ve onlara yatırım yapmak, faaliyet gösterdiğimiz 
topluluklar üzerindeki olumlu etkimizi artırmak ve 
müşterilerimiz ve yatırımcılarımız için değer yaratmak anlamına da gelir. Nihayetinde, daha fazla vermek 
ve daha az almak; herkes için daha parlak bir gelecek yaratmakla ilgilidir.
Sürekli yatırım ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığımız şirketimiz için uzun vadeli bir değer yaratıyor. Bizi 
rakiplerimizden ayırıyor, işimizi sürdürülebilir süreçlere odaklıyor ve tutkulu Mauser Packaging Solutions 
çalışanlarını şirketimize çekmek, onları geliştirmek ve elimizde tutmak için ek fırsatlar yaratıyor.
Mevcut durumumuzu daha iyi anlamak ve doğru yolu belirlemek için, şirketlerin sürdürülebilirlik 
alanında yolunu bulmasına yardımcı olan sektör lideri bir şirket olan Corporate Citizenship ile ortaklık 
kurduk. Hep birlikte, şirketimizde sürdürülebilirliğin üç temel direği olan çevresel, sosyal ve yönetişim 
(ESG) faktörlerinin zeminini belirliyor ve netleştiriyoruz. 

Çevreyi  
Korumak

Çalışanlara Yatırım 
Yapmak

Müşteriler ve 
Yatırımcılar için Değer 

Yaratmak

Topluluklarımızı 
Olumlu Etkilemek

ÇEVRE

Bir şirketin nasıl doğanın 
koruyucusu olarak performans 

gösterebileceğini düşünür
Örneğin Enerji Emisyonları, 

Atık Yönetimi, Kaynak 
Tüketimi, İklim 

Değişikliği

YÖNETİM
Bir şirketin sorumlu iş uygulamaları 

yoluyla paydaşlar için nasıl değer 
yarattığını tanımlar.

Örneğin Etik ve Uyum, Risk 
Yönetimi, Karar Verme 
Yapısı, Hissedar Hakları

SOSYAL

Bir şirketin çalışanlar, 
tedarikçiler, müşteriler ve 

topluluk ile ilişkilerini nasıl 
yönettiğini inceler

Örneğin Sağlık ve Refah, Bina Güvenliği, Çalışan 
İlişkileri, Çeşitlilik, Topluluklar Üzerindeki Etki



1. Aşama

Değerlendirme 
ve Analiz

2. Aşama

Önemlilik 
Değerlendirmesi 

ve Yaşam Döngüsü 
Analizi

3. Aşama

Hedefler: 
Uygulama ve 

Yönetişim

4. Aşama

Harici 
Raporlama

Bir değerlendirme 
ve fark analizi 
ile rakiplerimiz, 
meslektaşlarımız 
ve sektördeki en 
iyi uygulamalar ile 
aramızdaki farkları 
anlama.

Önemlilik adı verilen 
bir süreç yoluyla 
şirketin odaklanması 
gereken en önemli 
sürdürülebilirlik 
alanlarını (çevresel, 
sosyal ve yönetişim 
(ESG) belirleme.

Ölçülebilir hedefler 
ve yol haritaları için 
temel oluşturacak 
vizyon ve hedef 
bildirimi de dahil 
olmak üzere 
stratejimizin 
çerçevesini 
oluşturma.

Yapmakta 
olduğumuz harika 
işlerle ilgili hikayeleri 
anlatarak ve verileri 
paylaşarak ilk 
Sürdürülebilirlik 
Raporumuzu sunma 
ve geleceğe yönelik 
hedeflerimizi 
tanımlama.

Hedef Tamamlama: 
3. Çeyrek 2020

Hedef Tamamlama: 
3. Çeyrek 2020

Hedef Tamamlama: 
4. Çeyrek 2020

Hedef Tamamlama: 
Haziran 2020

SONRAKİ ADIMLARIMIZ NELER?

“Sürdürülebilirliği Yeniden Tanımlama” marka sözümüzü hayata geçirmek için dört aşamada çalışıyoruz. 
Bu yaklaşım sürdürülebilirliği yeniden tanımlamadaki başarımızda en kritik olan belirli konuları 
belirlerken, meslektaşlarımız, rakiplerimiz ve en iyi uygulamalara göre çevresel, sosyal ve yönetişim 
(ESG) konusundaki güçlü ve zayıf yönlerimizin neler olduğunu anlamamızı sağlayacaktır. Niyayetinde, 
aldığımızdan daha fazlasını vermeye odaklanan sorumlu bir iş stratejisi uygulamaya çalışıyoruz.

Bu sürecin en somut sonucu yıllık Sürdürülebilirlik Raporu'nun yayınlanmasıdır. Bu rapor başarılarımızı 
dış paydaşlarla paylaşmamızı ve sürekli gelişim alanlarını belirlememizi sağlar. Daha da önemlisi, 
geliştirilebilecek alanları belirleyeceğiz ve faaliyetlerimizi “Sürdürülebilirliği Yeniden Tanımlama” 
misyonumuzu yerine getirecek şekilde dönüştürecek projeleri hayata geçireceğiz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEPİMİZ İÇİN

Mauser Packaging Solutions'un benzersiz 
sürdürülebilirlik hikayesi büyümemiz ve 
paylaşmamız içindir.
Şu an “Sürdürülebilirliği Yeniden Tanımlamak” 
için yaptığımız çalışma şirketimizin geleceğini 
tanımlamaktadır ve bu çalışma hepimizi 
kapsamalıdır. Sürdürülebilirliği nasıl yeniden 
tanımlayacağımız ve oraya ulaşmak için ne tür 
önlemler alacağımız konusunda her birimizin 
bir yükümlülüğü var. Stratejimizi oluşturduktan 
sonra, her birimiz onun başarısına katkıda 
bulunacağız. Bu önemli çalışmaya katkılarınız 
için şimdiden teşekkür ederiz!

TEMEL KAZANIMLAR

• Kurumsal sürdürülebilirlik, yalnızca ekonomik kâr elde 
etmeyi değil, aynı zamanda sosyal fayda oluşturmayı 
hedefleyen yatırımcılar arasında giderek artan 
bir kaygıdır.

• Mauser Packaging Solutions'ta sürdürülebilirliğin üç 
temel direği: çevresel, sosyal ve yönetişim’dir (ESG).

• Sürdürülebilirlik raporu başarılarımızı paydaşlarımıza, 
geleceğe yönelik hedeflerimize ve sürekli gelişim 
alanlarımıza aktarmamızı sağlar.

• Sürekli yatırım ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığımız 
şirketimiz için uzun vadeli bir değer yaratıyor.



COVID-19'UN ZORLUKLARINI KARŞILAMAK
DIŞ VE IÇ IHTIYAÇLARA CEVAP VERMEK  

Mauser Packaging Solutions çalışanları, benzeri görülmemiş ve beklenmedik zorluklar karşısında özverilerini, becerilerini ve 
cömertliklerini gösterdiler. Bu hastalığın yayılmasını azaltmak için dünyanın çoğu yerinde evden çıkmama kararları alınırken, biz bu 
zamanın getirdiği zorluklarla yüzleşmeyi seçtik ve neden bir sektör lideri olduğumuzu kanıtladık.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ  
Mason’un Ohio tesisi bir haftadan 
kısa bir sürede bir varil tasarımında 
değişiklikler yaptı ve DOW Chemical 
için 680 varil üretti. DOW'un siparişi 
teslim edildikten sonra variller el 
dezenfektanı ile dolduruldu ve 
ABD'ye bağışlandı. Ulusal Muhafız. 
Varil bileşenlerini Harrisburg’un Kuzey 
Carolina tesisi tedarik etti.

İSPANYA 
NCG Iberia, şu iki yerel hastanenin 
Yoğun Bakım Ünitelerine 200 
kimyasal giysi bağışında bulundu: 
Clínica Diagonal de Barcelona ve 
Badalona'daki Germans Trias i Pujol 
Hastanesi. Bu giysiler normalde 
PCR bölümünde hurda plastikleri 
keserken kullanılır. Bu bağış için 
tedarikçimiz aracılığıyla ek giysiler 
temin edildi.

İTALYA 
İtalya'daki çalışanlar, 
işletmelerimizdeki artan 
valf taleplerini karşılamak 
için fazla mesai yaptılar. 
İtalya'daki çalışanların 
gösterdiği özveri, iç 
tedarik zincirimizin ve 
operasyonlarımızın, iç ve dış 
müşterilerimize gecikme 
olmadan hizmet vermeye 
devam etmesini sağlamıştır.

PORTO RİKO 
Porto Riko'daki birincil 
damıtma ve kimya 
şirketlerinden Destileria 
Serrallés, ürünlerini 
dağıtmak için gerekli 
ambalajı sağlamak 
üzere Mauser Packaging 
Solutions’a güveniyor. 
Destileria Serrallés, 
COVID-19 ile mücadeleye 
yardımcı olmak amacıyla 
yerel hastanelere ve tıbbi 
kuruluşlara izopropil alkol 
bağışlamak için Porto 
Riko tesisimizde üretilen 
ambalajları kullandı.

SİNGAPUR 
Seyahat kısıtlamaları işe gidip gelen 
çalışanları haftalarca karantinada 
kalma tehlikesiyle karşı karşıya 
bıraktığında, dokuz Malezyalı 
çalışanımız çalışmaya devam etmek 
için Singapur'da kalmayı kabul etti. Bu 
çalışanlar olmasaydı, Singapur’daki 
tesisimiz en az bir üretim hattını 
kapatmak zorunda kalacaktı. Bu 
çalışanların kişisel fedakarlığı Mauser'ın 
temel ürün ve hizmetleri sağlayarak 
mücadelenin bir parçası olmaya 
devam etmesini mümkün kıldı.

BREZİLYA 
Brezilya'da çalışanların toplu 
taşımaya olan bağımlılığını 
azaltmak için bir otomobil 
paylaşma* programı uygulanmıştır. 
Diğer çevresel ve ekonomik 
avantajlara ek olarak, kalabalık 
toplu taşıma araçlarına alternatif 
sağlamak, Brezilyalı çalışanların 
kontaminasyona maruz kalma 
riskini azaltır. 

*Otomobil paylaşma programı Brezilya 
dışındaki ulaşımlar için uygun olabilir 
veya olmayabilir. 

İNGİLTERE VE HOLLANDA 
Birleşik Krallık ve Hollanda'daki özel 
Mauser Healthcare çalışanları, pazardan 
%60'tan fazla talep artışı ile karşılaştı. 
Birçok Avrupa ülkesi yeniden açılırken, 
birçok hükümet, beklenen ikinci COVID-19 
dalgasını karşılamak için ürünlerimizin 
stoklarını artırıyor. Artan talebi karşılamak 
için hem Littleborough (İngiltere) hem de 
Oosterhout'a (NL) yatırımlar yapıldı. 



Aerosol kutuları, sıkı kapaklı kaplar, variller, IBC'ler, tıbbi atık kapları ve tehlikeli 
atıkların toplanmasına kadar; ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve en önemlisi sizler 
COVID-19’a karşı savunmada kritik öneme sahipsiniz.

TEŞEKKÜR EDERİM
COVID-19 pandemisinin zorluklarını yaşarken tüm çalışanlarımızın yaratıcılığına 
ve becerikliliğine değer veriyoruz. Özellikle, tüm dünya kepenk indirirken 
faaliyetlerine devam eden 180+ tesisimize saygılarımızı sunuyoruz.

Dünya çapında etkili olan pandemiye rağmen, tesislerimiz piyasanın taleplerini 
karşıladı ve küresel tedarik zincirinde hayati bir rol oynamaya devam etti.  
20 Haziran itibarıyla,

• Tüm tesisler çalışıyor.

• Mauser Platform Optimizasyonu projeleri devam ediyor. 

• Tedarik zincirimiz yerel, bölgesel ve eyalet kapatma emirlerinin dışında 
bırakılmıştır.

COVID-19’a karşı devam eden mücadelenin önemli bir parçası olmaktan gurur 
duyuyoruz. Devam eden bağlılığınız ve taahhüdünüz için teşekkür ederiz.

mauserpackaging.com
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