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Kısa süre önce kâşif Sir Earnest Shackleton’ın hikâyesi olan “Endurance” (Dayanıklılık) adlı kitabı okumayı 
bitirdim. Kitap, gemileri Weddell Denizi’ndeki buz kütleleri tarafından batırılan gemi mürettebatının 
“başarısız” yolculuğunu ve mücadelesini ayrıntılarıyla anlatıyor. 

Mürettebat, eriyene kadar deniz buzu üzerinde kamp kurarken 
hayatta kalma ile ilgili planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda 
kalıyor. Elephant Adası’na ulaşmalarını sağlayacak küçük cankurtaran 
botları inşa ediyorlar. Mürettebat karaya çıktığında, yalnızca bir avuç 
mürettebat üyesini alabilecek dayanıklı ama küçük bir cankurtaran 
sandalı inşa ediyor. Bir avuç mürettebat yola çıkarken, geride kalanlar 
zorlu sıfır altı sıcaklıklarda ve yokluk için yaşamak zorunda kalıyorlar. 
Uzun ve kasvetli bir üç aydan sonra, Shackleton geride kalan 
mürettebat üyelerini kurtarmayı başarıyor. En sonunda mürettebat, asıl geminin (Endurance) batmasından bu 
yana yedi aydan fazla geçmesine karşın hayatta kalmayı başarıyor.

Mürettebatın yiyecek arayışında gösterdiği beceriklilik (penguen, fok ve albatros avlaması) ile tahrip olmuş ve 
kısmen batmış gemiden arda kalanlardan sığınak inşa ederken aşırı derecede zor, yarı arktik koşullarda (saatte 
160 km’lik rüzgârlarda ve ıslak koşullarda) umudunu kaybetmemesi hayranlık uyandırıcı olmakla birlikte güçlü 
liderliğin, işine bağlılığın ve sürekli değişen bir dünyaya uyum sağlama becerisinin gerçek bir kanıtıdır.

SIZ VE ŞIRKETIMIZ 2020 YILINI BU DAYANIKLILIKLA GEÇIRDINIZ.   Tüm hayatımızda karşılaşabileceğimiz 
en zorlu ve en mücadele gerektiren yıllardan birini arkamızda bıraktık. Kişisel ve müşteri ihtiyaçlarını 
karşılamak için değişen koşullarla biz de değiştik. Işleri farklılaştırmak için adımlar attık ve gerektiğinde 
uyum sağladık. Şirket olarak harika kazanımlar elde ettik; bazı çok ilginç yeni ürünler geliştirdik ve 
tesislerimizi başarılı bir şekilde nasıl çalıştıracağımızı ve dış kaynaklardan destek almadan etki alanımızı nasıl 
büyüteceğimizi öğrendik. 

Çalışması zorunlu işçiler olarak, kişisel etkileşim kısıtlanmış olsa bile işbirliğinin önemine odaklanmaya devam 
ettik. COVID-19 ile mücadele eden sektörlere kaliteli ambalajlar sunmaya ve tüketicilere ihtiyaç ürünlerini 
sağlamaya devam etmek için ön saflarda yer aldık, yönergelere sıkı sıkıya bağlı kaldık, sosyal mesafeyi 
uyguladık ve ek hijyen önlemleri aldık. Umarım bu eşi benzeri görülmemiş dönemde kendiniz ve şirketimiz 
hakkında daha önce aklınıza gelmeyen şeyler de öğrenmişsinizdir. Umarım başarılarımız hakkında iyi 
hissediyorsunuzdur. Bu başarılardan aldığımız çıkarımlarla, 2021’i de yeni şeyler öğrenerek geçirebilir ve daha 
iyi şeyler yapabiliriz.

2021 yeni zorluklar getirecek ancak şirketimizi ve kendimizi daha güçlü hale getirdikçe direnmeye devam 
edeceğimizi biliyorum. Mauser Packaging Solutions'ta yaptığınız her şey için teşekkür ederim.  Size ve 
ailelerinize mutlu ve GÜVENLI bir tatil sezonu diliyorum.
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2020’DE BÜYÜME 
 Etkinlik alanımızı 
genişleterek gelişimi 
sağlıyoruz  
 
YENILIK 
 Müşterilere hizmet verme 
kabiliyetimizi artırıyoruz  



Güvenliğe odaklanmak  
şirketimiz için, sizin için, birbirimiz için 

çok önemlidir.

KENDINIZI VE BAŞKALARINI KORUYUN  
 YAŞAMAK, ÇALIŞMAK VE COVID-19

GÜVENLIK 2021 
STANDARTLARINIZI YÜKSELTIN

Güvenlik, Mauser Packaging Solutions’da bir öncelikten daha 
fazlasıdır - temel bir değerdir ve kültürümüzün ayrılmaz bir 
parçasıdır. Iş gücümüzün güvenliğini ve sağlığını korumak, 
yaptığımız işin temelini oluşturur. 

Bu sorumluluğu yerine getirmek amacıyla Mauser Packaging 
Solutions 2021 yılında iki Küresel Güvenlik Arası uygulayacaktır.

Tüm çalışanların güvenli çalışma sorumluluğu vardır. 2021 
için ara verme temamız “Standartlarınızı Yükseltin”, Mauser 
Packaging Solutions’un şirketimiz için ve şirketimizle 
birlikte çalışan herkes için güvenli ve sağlıklı bir ortam 
sağlamak amacıyla her türlü çabayı gösterme taahhüdünü 
yansıtmaktadır.

MAYIS 2021
Tesis Odaklı Faaliyetler ve Eğitim

OCAK 2021
Küresel Güvenlik Arası

GÜNLÜK SAĞLIK 
ALIŞKANLIKLARINI TAKIP EDIN

 • Başkalarından en az 2 metre 
uzakta durun 

 • Hasta olan insanlarla temastan kaçının 
 • Ellerinizi her seferinde en az 20 saniye 
sabun ve suyla sık sık yıkayın 

 • Sabun ve su yoksa el dezenfektanı 
kullanın

MASKENIZI DOĞRU ŞEKILDE TAKIN
 • Maskenizi takmadan önce ellerinizi yıkayın
 • Maskeyi burnunuzun ve ağzınızın üzerine 

yerleştirin ve çenenizin altına sabitleyin 
 • Yüzünüzün kenarlarına sıkıca oturtmaya 

çalışın 
 • Kolayca nefes alabildiğinizden emin olun 
 • 2 yaşından küçük bir çocuğa yüz maskesi 

takmayınMASKE TAKIN
 • COVID’iniz var, fakat semptomunuz 

yoksa başkalarını korumaya yardımcı 
olmak için bir maske takın  

 • Halka açık yerlerde maskeyi yüzünüzde 
tutun 

 • Maskeyi boynunuza veya alnınıza 
koymayın 

 • Maskeye dokunmayın. Dokunursanız 
ellerinizi temizleyin

Mauser Packaging Solutions, 
sağlıklı yaşam programımız 
Virgin Pulse ile çalışanlarımızın 
sağlığına odaklanmaya devam 
ediyor. Program, katılımcıları kendi 
sağlıklarıyla ilgilenmeye veya ilgili 
kalmaya teşvik etmektedir. Virgin 
Pulse tamamen gönüllü ve gizlidir, 
ve Mauser Packaging Solutions tıbbi 
planına kaydolan çalışanlar tarafından 
kullanılabilir. Plan sayesinde, katılımı 
uygun olan çalışanlar 1 Ocak’tan 
30 Kasım’a kadar sağlık etkinliklerine 
katılarak HSA dolarına eşit puanlar 
kazanabilir. 

BAŞLARKEN
1 Ocak’ta veya sonrasında Virgin 
Pulse’a kaydolarak daha sağlıklı bir 
yaşam için taahhütte bulunarak programa başlayın.  
join.virginpulse.com/mauser adresinden veya IOS ya da Android 
için mobil uygulamayı indirerek programa katılın. 

*Program yalnızca Kuzey Amerika avantajlarından yararlanmaya uygun Mauser 
Packaging Solutions çalışanları için geçerlidir.

VIRGIN PULSE: 
SAĞLIK PROGRAMI



2020’DE BÜYÜME
KAPSAMIMIZI GENIŞLETEREK GELIŞIMI SAĞLIYORUZ

SMALL PACKAGING 
MEMPHIS, TENNESSEE
Memphis, Tennessee'deki Small Packaging Metals 
tesisinde yeni bir hat, F-tarzı galon bidonlarının üretimini 
iyileştirmek için en son F-tarzı kaynak ve toz uygulama 
teknolojisini kullanıyor. 

Kullanıma hazır hat; yükseklik değişiklikleri, toz 
uygulaması ve nozül boyutu gibi ürün özelliklerinde hızlı 
değişikliklere olanak sağlayarak hurdada azalma, daha 
fazla güvenilirlik ve gelişmiş çok yönlülük sağlıyor. 

Hattın başlıca faydaları arasında kaynak makinesi ve 
toz proseslerinde teknolojik iyileştirmeler, paletleyici 
robot kullanımı ve tüm F tarzı galon bidonları için 
üretim kapasitesi bulunuyor. Bu hat, Mauser Packaging 
Solutions’ın sürekli iyileştirmeye verdiği önemin bir 
örneğidir.

INDUSTRIAL SOLUTIONS 
HUTCHINS, TEXAS
Hutchins, Texas'ta bulunan 
Industrial Solutions tesisimiz 
Haziran 2020'de üretim 
ve yenileme faaliyetlerine 
başladı. Son teknoloji ürünü 
olan tesis tam olarak faaliyete 
geçtiğinde Kemp, Texas 
yenileme operasyonlarına ve 
IBC üflemeli kalıplamaya ev 
sahipliği yapacak. 

Hutchins tesisinin mevcut Kemp tesisiyle karşılaştırıldığında 
üstünlükleri şunlardır:

•  Daha fazla güvenlik ve verimlilik  
Üretim ve yenileme işlemlerinin tesiste tek çatı altında 
toplanması. Çalışanların çeşitli etmenlere maruz 
kalmasının yanı sıra, dış mekânda yenileme işlemleri 
yapıldığında ortaya çıkabilecek olumsuz koşulların 
ortadan kaldırılmasıyla, çalışanların kaygan olabilen ve 
kaymalara, takılmalara ve düşmelere neden olabilecek 
çamurlu arazide çalışmaları artık gerekmeyecek.

•  Nakliye maliyet tasarrufu fırsatları  
Merkezileştirilmiş işlemler, Mauser Packaging Solutions 
lokasyonları arasında şişelerin taşınmasını azaltarak 
nakliye maliyetlerini azaltır.

•  Gelişmiş ulaşım lojistiği  
Ana otoyollara ve iki büyük havalimanına yakınlık 
ve ulaşım kolaylığı, nakliye ve müşteri ziyaretleri için 
rekabet avantajı sağlar.

•  Modern teknik ve teknolojinin uygulanması  
Son teknoloji ekipman ve otomatik süreçler, tesisteki 
üretim ve yenileme işlemlerini tüm çalışanlar için daha 
güvenli hale getirir.

Hutchins lokasyonu, çalışanlar için 21. yüzyıla ait bir üretim 
sahası sağlar ve “Tek Mauser” stratejisini destekleyen diğer 
çift yönlü yenileme ve büyük paketleme tesisleri için örnek 
alınması gereken bir plan görevi görür.

Dilme makinesi ve kaynak makinesinin ardından gelen toz fırını

Kulplar ve nozullar için hamur kürleme fırını

Kalite testi makinesi

Şişe Ekleme Hattı



INDUSTRIAL PACKAGING 
REIDSVILLE, NORTH CAROLINA
North Carolina’daki Reidsville geri dönüşüm tesisi, tüketici sonrası reçine (PCR) üretimi için yeni bir otomatik malzeme akışı ve 
depolama sistemi başlattı. Yeni otomasyon, South Plainfield, New Jersey geri dönüşüm tesisindeki bir sistemi kopyalıyor. Sistem temiz 
öğütülmüş malzemeyi yıkama hattından doğrudan iç silolara, topaklayıcıya ve son olarak poşetleme ve nakliye için dış silolara taşır. Yeni 
hattın hayata geçirilmesinden önce malzeme forklift ile bu proses istasyonları arasında taşınmaktaydı.

MAUSER INTERNATIONAL 
ERKELENZ, ALMANYA
Geçtiğimiz yıl, Erkelenz Reconditioning, IBC yeniden şişeleme operasyonlarını 
genişletmeyi ve PCR için artan talebi karşılamayı amaçlayan iki proje 
gerçekleştirdi. Son teknoloji ürünü bir IBC yıkama hattını ve otomatik IBC 
yeniden şişeleme hattını barındıracak yeni bir binanın inşası, tesisin ürün 
ve hizmet portföyünü temel almakta ve Şirket’in müşterilerin yakınında 
sürdürülebilir yıkama hizmetleri sunmasını sağlamaktadır. Bu iyileştirmeler, 
bölgedeki taşımacılık faaliyetlerini optimize ederek lojistik maliyetlerini ve 
karbondioksit etkisini azaltmaktadır.

Şu konulara da yatırım yapılmaktadır: 

• Erkelenz yeniden öğütme yıkama hatlarını ve birleştirme hattını 
iyileştirerek PCR üretiminin artırılması;

• IBC üretimini desteklemek için bir lojistik merkez olarak hizmet vermek 
üzere mevcut Tube Center’ın genişletilmesi;

• yeni bir büyütülmüş boru hattını barındırmak için ek binaların inşa 
edilmesi. 

Almanya Erkelenz’deki geliştirme girişimleri, kaynak dostu ve sorumlu üretimi 
benimsemek için temel teşkil etmektedir.

“Hepimiz COVID-19 nedeniyle zor zamanlar yaşıyor 
olsak da, Erkelenz’deki projelerimiz için başarılı 

ilerleme görmekten mutluyum.”  
 - Alexander Zymelka, Proje Mühendisi,  

Mauser International

Bu otomatik sistemin faydaları arasında şunlar bulunmaktadır:

• Artırılmış güvenlik
• Çevreye zararı ve lojistik maliyeti azaltma
• Daha iyi ürün tutarlılığı
• Tesis yerleşiminin ve zemin alanının daha verimli kullanımı 

Reidsville tesisi, Mauser Packaging Solutions ağı içindeki tesislerin yanı sıra harici 
müşteriler için bir PCR tedarikçisi olarak verimli ve güvenli bir şekilde kaliteli PCR 
sağlayarak PCR tedarik zincirini iyileştiriyor.

Önceki Operatör ve 
Forklift Gereksinimleri

Yenileme Süreci 

Yeni Otomasyon 
Operatörü ve Forklift 
Gereksinimleri

Parçalayıcı Öğütücü Yıkama 
Hattı

Topaklayıcı Dış Silolar 
veya Poşetler

Forklift ile taşınan 
malzeme

Manüel makine 
kullanımı

Otomasyon yoluyla 
taşınan ve iç silolara 
depolanan malzeme

Yeni IBC yıkama hattı

Yeni boru hattı merkezinin inşaatı

İç silolar



Infinity IBC Serisi, geri dönüştürülmüş 
reçineden yapılmış çok katmanlı variller, 
tıbbi atık kapları, kovalar ve yağlama 
yağı kutularını içeren daha geniş bir ürün 
yelpazesinin parçasıdır. Infinity Serisi ürün 
grubu, geri dönüştürülmüş reçineden 
yapılan en kapsamlı endüstriyel ambalaj 
portföyüdür.

YENILIK 
MÜŞTERILERE HIZMET VERME KABILIYETLERIMIZI ARTIRIYORUZ

Mauser Packaging Solutions, 2020 yılında birkaç yeni ürün geliştirerek ve mevcut ürün serilerimizde iyileştirmeler yaparak 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermiştir.

YENI TEK PARÇALI TÜKETICI PAKETI 
Ikinci çeyrekte tanıtılan Tek Parçalı Tüketici Paketi, ev bakımı, şekerleme ve tatlı, havuz bakımı ve gıda ürünleri 
gibi sektörlerde kullanım için idealdir. Ister mutfak lavabosunun altında isterse garajdaki rafta bulunsun, paketin 
patentli tasarımı kutu içeriğini korurken olumlu bir son kullanıcı deneyimi sağlamaktadır. 

Güvenlik ve emniyet için kurcalama belirteçli sekme

Tüketicilerin kolayca kullanabilmesi için geniş açıklık

Maksimum marka etkisi için büyük reklam alanı

MAUSER PACKAGING SOLUTIONS, INFINITY IBC SERISI IÇIN  
PACKTHEFUTURE 2020 ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Ürün Özellikleri:
 – Patentli tasarım
 – Malzeme: Polipropilen
 – %100 Geri Dönüştürülebilir,  
BPA içermez

 – Boyut: 8 inç U x 6 inç G x 7,875 inç Y
 – Paket Sayısı: 840 Iç içe / 200 dolu
 – TL: 45.360 iç içe / 5.400 dolu

Bu prestijli ödülü almaktan onur duyuyoruz. 
Performans gereksinimlerini karşılamaya devam 

ederken, müşterilerimize ve pazara döngüsel 
ekonomiyi teşvik eden yenilikçi ambalaj çözümleri 

sunmaya odaklanmaya devam etmekteyiz.- 
Michael Steubing, 

Başkan, International Packaging

Mauser Packaging Solutions’ın Infinity IBC Serisi, PackTheFuture 
2020 - Sürdürülebilir Plastik Ambalaj Ödülü’nün Eko Tasarım 
Kategorisinde kazanan olarak ilan edildi. Infinity IBC Serisi, 
tüketici sonrası reçineden (PCR) yapılmış bir iç hazneye sahip, 
piyasaya sunulan ilk kompozit IBC’dir.

PackTheFuture Ödülü, Fransız Plastik ve Esnek Ambalaj 
Kurumu, ELIPSO ve Alman Plastik Ambalaj Kurumu, IK 
Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V. tarafından 
ortaklaşa desteklenmektedir. Ödül, Avrupa plastik ambalaj 
endüstrisinde sürdürülebilir plastik 
ambalaj çözümleri yaratmak için meydana 
gelen yeniliği takdir etmektedir. Dört 
farklı kategoride on yenilikçi ürün kabul 
edilmiştir.

Eco Design (Eko Tasarım) kategorisinin 
kazananları, aşağıdaki kriterlere göre 
dikkatlice seçilmiştir: geri dönüştürülmüş 
malzeme kullanımı, geri dönüştürülebilirlik, 
kaynak azaltma, ağırlık azaltma ve çevre 
dostu yenilikçilik yoluyla ürün işlevselliğini sürdürme veya 
geliştirme yeteneği.

Sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan Infinity 
IBC Serisi, Mauser Packaging Solutions’un benzersiz kapalı 
döngü geri dönüşüm sisteminin avantajlarını ve endüstriyel bir 
ambalaj ürününün kademeli yeniden kullanım ve geri dönüşüm 
kavramlarının yararlarını göstermektedir.

Gelecekteki UN performans kriterlerini karşılamak  
için tasarlandı

%70'ten fazla geri dönüştürülmüş reçineden üretilmiştir

Yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir



ILK %100 GERI DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PLASTIK 
ILAÇ ATIK KABI

Bir Mauser Packaging Solutions 
markası olan Daniels Healthcare, 
%100 geri dönüştürülmüş 
plastikten yapılan ilk ilaç atık 
kabını, 2019’nin sonlarında, 
2020’nin başlarında piyasaya 
sürdü. Yeni SHARPSGUARD® eco 
pharmi serisi, en yüksek kalite ve 

güvenlik standartlarını geri dönüştürülmüş plastik kullanmanın 
çevresel faydalarıyla birleştirmektedir.

SHARPSGUARD® eco pharmi serisi, farmasötik atıkların orijinal 
ambalajında   bertaraf edilmesi için tasarlanmıştır ve tüm 
ürünlerde tek kullanımlık plastiği azaltmaya yönelik uzun vadeli 
bir plana yönelik atılmış temel bir adımdır.

Daniels Healthcare Ingiltere ve Irlanda Satış ve Pazarlama 
Müdürü Kevin Cundy, “Birleşik Krallık sağlık hizmetleri 
sektörünün önde gelen kesici ve delici alet atık kutuları ve 
klinik atık kutuları tedarikçisi olarak, yenilik 
yapmak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt 
vermek ve gezegenimiz için daha iyi bir 
gelecek yaratmaya yardımcı olmak bizim 
görevimizdir” dedi.

Daniels Healthcare bünyesinde yılda 280 ton tek 
kullanımlık plastik azaltımı 

Verimli taşıma ve depolama için istiflenebilir düz 
kapaklar ve kaplar

Daha hızlı üretim süresi, 284 saatlik enerji tüketiminde 
azalma sağlar

%100 geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş 
kapak ve taban

%100 PCR SIKI KAPAKLI KAP
Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızın bir parçası da karbon ayak izimizi 
azaltma taahhüdümüzdür. Ikinci çeyrekte, %100 tüketici sonrası 
reçineden (PCR) yapılan UN dereceli, sıkı kapaklı kap ile çevre dostu 
ambalaj yelpazemizi genişlettik.

Kendi Endüstriyel Çözümler tesislerimizde üretilen geri 
dönüştürülmüş HDPE, plastiğe yeni bir yaşam süresi sağlar ve 
endüstriyel atıkları azaltır. Bu benzersiz kapalı döngü malzeme akışı, 
plastik malzemelere yeni bir yaşam veren, endüstriyel atıkları azaltan 
ve daha küçük bir karbon ayak izine sahip olan tutarlı, yüksek kaliteli 
bir PCR tedariki sağlar.

Yeni UN derecesine sahip sıkı kapaklı kap, petrol, inşaat ürünleri, 
endüstriyel kimyasallar, temizlik, araba bakımı ve boya ve kaplamalar 
dâhil olmak üzere çeşitli endüstrilerde kullanım için idealdir. Mevcut 
olarak 20L ve 5G boyutlarında sunulmakta olup bir dış ambalaj 
kartonuna ihtiyaç duymadan ambalaj grupları II ve 
III için UN gerekliliklerini karşılamaktadır. 

YENILIKÇI DRUMGUARD® SISTEMI DOW AMBALAJDA 
YENILIKÇILIK ÖDÜLÜNÜ KAZANDI 

Streç film gibi tek kullanımlık yük sabitleme 
malzemelerinden kaynaklanan atıklarda 

azalma

Geleneksel yük sabitleme yöntemlerine 
göre %95 daha hızlı kurulum

Gelir gelmez hızlı ve kolayca 
çıkarılabilir

DrumGuard  , döngüsel ekonomiyi teşvik ederken 
ve çevre üzerindeki karşılıklı etkimizi azaltırken, 

ürünlerin güvenli bir şekilde taşınması için 
performans gerekliliklerini karşılama konusunda 

olağanüstü bir yeteneğe sahiptir.  
- Mark Burgess, Başkan ve CEO

Strauch GmbH ile ortaklaşa tasarlanan 
DrumGuard® yük emniyet sistemi, Dow’un 32. 
Ambalaj Yenilik Ödülleri’nde 
Endüstriyel Dağıtım 
Sistemlerinde Ilerleme Mansiyon 
Ödülü aldı. 

Türünün ilk ürünü olan DrumGuard®, 
çelik, plastik ve fiber varilleri paletler 
üzerinde sabitlemek için streç film ve 
şerit sarma gibi tek kullanımlık plastik 
atıkları önemli ölçüde azaltırken benzersiz 
kargo koruması sağlamaktadır. 

1986’da başlayan Dow Ambalaj Yenilik Ödülleri, 
dünya çapında lider ambalaj ve paketleme 
ödül programı olarak kabul edilmektedir. Daha 
önceki adı DuPont Ödülleri olan program, 
teknolojik ilerleme, sürdürülebilirlik ve 
gelişmiş kullanıcı deneyimi için yenilikleri teşvik 
etmektedir.

Yeni HDPE ile yapılan sıkı kapaklı kaplara 
kıyasla yaklaşık %60 daha az karbon 
ayak izi

Bir kamyon dolusu Mauser PCR sıkı kapaklı 
kap, 445.000 tek kullanımlık su şişesine eşit 
yeniden kullanım sağlar


