
İstanbul Hazır Giyim ve 
Konfeksiyon İhracatçıla-
rı Birliği tarafından, ülke 
ihracatına katkıda bulu-
nanlara ödüllerin verildiği 
gecede yıldızımız parladı. 
Hazır giyim ihracatında 6. 
sıraya yükselerek, sadece 
Yıldızı...

bizce
TAYPA TEKSTİL’İN KURUM İÇİ İLETİŞİM YAYINIDIR YAZ SAYISI  I  2019

Sirketimiz üretime ve ihracata yaptığı 
katkılarla büyümeye, ülkemizin tekstil 
sektöründeki öncülerinden biri olmaya 

devam ederken bir yandan da sosyal sorumlu-
luk projeleriyle gönülleri kazanıyor. Bu uğurda 

yaptığımız çalışmalarla insanlara dokunmayı 
hedeflerken, son olarak ünlü moda tasarım-
cısı Özlem Süer ile birlikte ürettiğimiz Kapsül 
Denim Koleksiyonunun satışından elde edilen 
gelirleri işitme engelliler yararına kullandık.

Taypa Tekstil ve Özlem Süer iş birliğince oluşturulan, Özlem Süer X Taypa 
Kapsül Denim Koleksiyonu ismi verilen denim montların satışından elde edilen 
gelir Dem Derneği’ne bağışlandı.

   YILDIZI
PARLAYANLAR
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Taypa Ailesinin değerli 
üyeleri Zeynep Kayışoğlu, 
Atakan Burak Öcal ve 
Ayşegül Bozoğlu bizlere 
Taypa hikayelerini ve Tay-
pa için geliştirdikleri etiket 
poşetleme projelerini...

   KAREKARE

8

M. MESUT TOPRAK

BAŞKAN DİYOR KİDENİMLERİMİZİ
İYİLİK İÇİN
ÜRETTİK! Daha ‘güçlü’, daha ‘yaratıcı’, 

daha ‘sosyal’ bir TAYPA
 anayide rekabetin arttığı, teknoloji ve inovasyonun gele-
ce ceği şekillendirdiği böylesine zorlu bir ortamda, TAYPA 
Tekstil olarak 2019 yılının ilk yarısı için belirlediğimiz hedeflere 
ulaşmış olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. 

Sizlerin azmi, gayreti, özverili çalışmaları sayesinde TAYPA 
Tekstil bugün dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alıyor. Yak-
laşık 3 bin kişilik TAYPA Ailesi olarak hayata geçirdiğimiz önemli 
yatırımlarla geleceğe çok daha umutlu bakıyoruz. 

Bu çerçevede, TAYPA Tekstil’in 2019 ilk dönem performansı 
hakkında sizlere kısa bilgi vermek isterim.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde, TAYPA Tekstil olarak 
394’üncü sıradan 344’üncü sıraya yükselirken, İstanbul Hazır Gi-
yim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) 2018 Başarı-
lı İhracatçılar Ödül Töreni’nde de geçen yıla göre 3 sıra atlayarak 
6’ncı olduk ve Platin Ödül’e layık görüldük. 

Bu başarılarla kıvanç duysak da bizler için en önemlisi, bu eko-
nomik değeri, dünyanın, toplumun ve insanların faydası için 
kullanabilmek; TAYPA Tekstil’i sürdürülebilir bir dünya şirketi 
haline getirmek.

Bu kapsamda, bu dönemde Özlem Süer X Taypa X Dem Der-
neği projesi, 23 Nisan KAÇUV ziyareti gibi sosyal sorumluluk 
projelerimize ve farkındalık çalışmalarımıza devam ettik. Kızılay 
Bağışçıları Madalya Töreni’nde layık görüldüğümüz Platin Ödül 
de içimizi ısıtan diğer bir gelişme oldu.

Bu projelerin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile 
iş birliği ile denim konusunda özel eğitim programları hazırlıyor; 
üniversite öğrencilerini fabrikalarımızda gerçek bir üretim dene-
yimiyle tanıştırıyoruz.

Bizim ana hedefimiz; dünya için, insanlık için daha sürdürülebilir 
bir gelecek yaratmak. Teknolojiyi etkin kullanarak; yüksek kali-
te ve güçlü tasarım politikamızdan asla taviz vermeden kaynak 
tüketimimizi her geçen gün daha da aşağıya çekmek. Bu doğ-
rultuda hazırladığımız TAYPA Tekstil 2018 Sürdürülebilirlik Ra-
porumuz da ‘daha verimli’, ‘daha sosyal’ bir şirket olma yolunda 
gelecek hedeflerimizi aktarması açısından büyük önem taşıyor. 
Hiç şüphe yok ki; tüm bu başarılarda en büyük pay sahibi siz-
lersiniz. 

Eminim ki; artık TAYPA Tekstil’in DNA’sına işlemiş olan ta-
kımdaşlık, ekip çalışması, hoşgörü gibi temel çalışma ilkeleri 
çerçevesinde, 2019 ve ötesinde çok daha büyük başarılara yine 
birlikte ulaşacağız.

S
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ÇALIŞANLARIMIZ BOLU’DA
AKUT EĞİTİMİNE KATILDI.

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında verilen Güvenli Yaşam 
ve Acil Durum Müdahale Eğitimi TAYPA çalışanlarına 
AKUT tarafından verildi.

Yaşamı boyunca her insan, ilk 
yardım müdahalesi gerektiren 
durumlarla karşılaşabilir. Zama-

nında yapılan yerinde müdahaleler, bu 
durumda kalan kişilerin hayatını kurta-
racak seviyede olabilir. Yapılan araştır-
malara göre ölümlerin %60’lık bölümü 
ilk yardım saati içerisinde oluşmakta-

dır. Bu ölümlerin önüne geçmek için ilk 
yardım bilgisine sahip olunması hem 
kişi için hem de kişinin yakınındakiler 
için oldukça önemlidir.

Biz de çalışanlarımıza verdiğimiz ilk 
yardım eğitimleri sayesinde olası kaza-
lar için önlemlerimizi alıyor ve bu konu-
da bilinçlenmelerini sağlıyoruz.

İLK YARDIM 
EĞİTİMLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR!
Her yıl gerçekleştirdiğimiz ilk yardım 
eğitimlerine bu yıl da devam ettik.

Bolu Pasha Kongre Merke-
zi’nde AKUT tarafından ve-
rilen Güvenli Yaşam ve Acil 

Durum Müdahale Eğitimine katı-
lan dokuz çalışanımız eğitimlerini 
başarıyla aldılar. İş Sağlığı ve Gü-
venliği kapsamında eğitimlerini 
sürdüren çalışanlarımızın uyumlu 
ve başarılı bir eğitim geçirmesi, 
AKUT tarafından da memnuniyet-
le karşılandı. Eğitimler; yangın mü-
dahale, toplanma bölgeleri, teh-

likeli maddeler, acil durumlar, iş 
devamlılığı ve riskler konularında 
verildi. Eğitim sonrası aldıkları bro-
şürleri fabrika içerisinde dağıtan 
çalışanlarımız, eğitimlerini mutlu-
lukla tamamladılar. 

Her fabrikamızda düzenli şekilde 
eğitimler vermeye ve çalışanla-
rımızla birlikte bilinçlenmeye de-
vam ediyoruz.
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Bu mübarek ayda birliğimizi, beraberliğimizi, 
sevgimizi paylaşabilmek adına bir 
organizasyon gerçekleştirdik. Ramazan 

ayının geleneksel iftar organizasyonunda 
TAYPA Ailesi olarak birlikte olmaktan memnun 
olduk. Çalışanlarımızla bu bereket günlerinde 
bir araya gelmek, dua etmek ve oruç açmak 
bizlere manevi anlamda katkıda bulundu. İftar 
yemeğimizde çalışanlarımızla ekip ruhumuzu 
ve maneviyatımızı güzelleştirmek adına onlara 
belirlenen bazı kategorilerde ödüller de dağıttık. 
“Sorumluluk” kategorisinde en az devamsızlık 
yapan çalışanımız, “Yüksek Performans” 
kategorimizde en yüksek verimlilikle çalışan 
personelimiz, “Ekonomik Yaşam” kategorisinde 
tasarruf eden çalışanlarımız ödüller alırken birçok 
farklı kategoride çalışanlarımızı mutlu ettik. Ödül 
alan herkesi tebrik ederiz. Bir sonraki yılın iftar 
yemeğinde buluşmak için sabırsızlıkla bekliyoruz.

Bu yıl 6 Mayıs’ta başlayan Ramazan ayı coşkuyla karşılandı. Hayır ve bereket 
anlamına gelen Ramazan’da çalışanlarımızla bir araya geldik.

KUTSAL AYIMIZI
İFTAR ORGANİZASYONUMUZLA
KUTLADIK!

KUTSAL AYIMIZI
İFTAR ORGANİZASYONUMUZLA
KUTLADIK!
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ÜNİVERSİTELERE YIKAMA FABRİKAMIZDA 
DENİM SEMİNERİ

TAYPA Ailesi olarak Silivri’de düzenlediğimiz bowling turnuvasında 
hem eğlendik hem de kıyasıya yarıştık!

BOWLINGDE KIYASIYA REKABET!

Her yıl düzenlediğimiz bow-
ling turnuvamız bu sene 
de renkli görüntülere sah-

ne oldu. Kadın çalışanlarımızın ve 
erkek çalışanlarımızın toplam 12 
takım oluşturduğu turnuvada ka-

dınların şampiyonu Sarıtaylar, erkeklerin şampi-
yonu ise Yeniçeriler oldu. Kazanan takımları ve 
takımların oyuncularını tebrik ediyor, bir sonraki 
bowling turnuvasının katılımcılarına şimdiden 
bol şans diliyoruz.

SİLİVRİ BOWLING TURNUVASI

Türkiye’nin önde gelen 
üniversitelerinin öğrencilerine, 
uzmanlarımız tarafından verilen 
denim eğitimleri öğrenciler 
tarafından büyük bir ilgi ile 
karşılandı. Mimar Sinan 
Üniversitesi Moda ve Tasarım, 
Namık Kemal Üniversitesi 
Tekstil Mühendisi, İTÜ Tekstil 
Mühendisi öğrencilerine 
seminerler düzenleyerek, denim 

üzerine eğitimler gerçekleştirildi. 
Öğrencilerin de ilgisini çeken 
seminerlerde, uzmanlarımızla 
karşılıklı soru cevap şeklinde 
bilgiler verildi.

Ayrıca TAYPA Çorlu fabrikasını 
ziyaret edip üretim sahasını 
yerinde gören öğrenciler, üretimin 
nasıl gerçekleştiğini ve denim 
yolculuğu eğlenerek öğrendiler.

TAYPA üniversite seminerleri tam hızıyla devam etti. 
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TAYPA TEKSTİL VE ÖZLEM SÜER’DEN
İŞİTME ENGELLİLERE DESTEK

Taypa Tekstil ve Özlem Süer işbirliğince oluşturulan,
Özlem Süer X Taypa Kapsül Denim Koleksiyonu ismi verilen denim montların

satışından elde edilen gelir Dem Derneği’ne bağışlandı.

Taypa Tekstil ve Özlem 
Süer işbirliğinde oluştu-
rulan, Özlem Süer X Tay-

pa Kapsül Denim Koleksiyonu 
ismi verilen denim montların 
satışından elde edilen gelir 
Dem Derneği’ne bağışlandı. 
Denim montlar, daha önce 
Özlem Süer House’da satışa 
sunulmuştu. Taypa Tekstil ça-
lışanlarıyla birlikte gerçekleşti-
rilen projeyle işitme engellilere 

yönelik farkındalığının artı-
rılması hedeflendi. Taypa 
Tekstil merkez binasında 
uygulamaya konulan Sesli 
kahveler projesi kapsamın-
da Taypa Tekstil çalışanları 
kahve siparişlerini işitme 
engelli bireylerin mentorlu-
ğu ile işaret dili kullanarak 
sipariş verdiler. Dem Der-
neği, Taypa Tekstil ve Öz-
lem Süer ortaklığında dü-
zenlenen bu etkinlik güzel 
görüntülere sahne oldu.
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TAYPA 3. GELENEKSEL FUTBOL TURNUVASI’NDA

ŞAMPİYON BELİRLENDİ

4 Lokasyonda toplamda 21 takımın katıldı-
ğı turnuvada, 25 maç boyunca gösterdiği 
performansla alkışları toplayan İstanbul 

Merkez Model Dikim takımı, finalde karşılaştığı 
Boltay takımını 4-1 yenerek Taypa Futbol Tur-
nuvası’nın galibi oldu. Kazanan oyuncular, isim-
lerine özel yazılı plaketleri 13 Mayıs’ta Vodafone 

Arena’da oynanan Beşiktaş-Alanyaspor Süper 
Lig kar şılaşmasında aldılar. Beşiktaş locasında 
ağırlanan şampiyon takım oyuncuları ödüllerini 
Genel Müdürümüz Burak Karaarslan, İnsan Kay-
nakları Direktörü Mustafa Tosun ve Üretim Di-
rektörü Gökhan Doğan’ın ellerinden aldılar.

Geleneksel futbol turnuvamızın bu yılki şampiyonu İstanbul Merkez Model 
Dikim takımı oldu. 
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YILDIZIMIZ PARLIYOR!
Her yıl düzenlenen ve İHKİB tarafından ihracatın yıldızlarına 
ödül verilen gecede, hazır giyim ihracatında 6. sıraya yükselerek 
Platin Ödülü aldık.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon 
İhracatçıları Birliği tarafından, ülke ih-
racatına katkıda bulunanlara ödüllerin 

verildiği gecede yıldızımız parladı. Hazır 
giyim ihracatında 6. sıraya yükselerek, 
yalnızca Yıldızı Parlayanlara verilen Pla-
tin Ödülü’nü aldık.

Sadece aldığımız ödülle değil, değerli fir-
maların da katılımıyla çok özel bir gece 
yaşandı. Gecenin en önemli detayı, di-
jitalleşmenin öneminin vurgulanması 
oldu. Hazır giyim sektöründe geç kalan 
dijitalleşmenin de artık aktifleşmesi ge-

rektiğinin konuşulduğu geceye 50 mil-
yon doların üzerinde ihracat yapan fir-
malar damga vurdu. Biz de Platin Ödülü 
alarak, başarımızı tazeledik ve gelecek 
için umutla çalışma arzumuzu devam 
ettirdik.  Ayrıca ülkemizin büyüyen ihra-
catında pay sahibi olduğumuz için gu-
rur duyarak, İHKİB tarafından belirlenen 
hedefleri tutturmanın kıvancını yaşadık. 
Bu hedeflerin doğrultusunda 2018 yılın-
da, 19. sıradan 6. sıraya, İSO 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşları arasında ise 394. sıra-
dan 344. basamağa yükseldik.

Kare Kare
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Sosyal Sorumluluk

BU 23 NİSAN’DA
ÇOCUKLARIMIZA MORAL VERDİK

Taypa Ailesi olarak 23 Nisan’da KAÇUV 
Aile Evleri’nde yaşayan kanser hastası 
çocuklarımızı ziyaret ettik. Çocuklarımı-

za kendi diktiğimiz denim gömlek ve denim 
pantolonlarımızı hediye ederek, Ulusal Ege-

menlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladık. Çocuk-
larımızın yüzündeki gülümseme ise bizlere 
en büyük hediye oldu.
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VARLIĞIMIZIN SEBEBİ
ANNELERİMİZİ UNUTMADIK!

KADINLAR GÜNÜ
TÜM NEŞESİYLE KUTLANDI!

Kadın çalışanlarımızı bu anlamlı günde unut-
madık. Onlara şeker hamuru kurabiyesi da-
ğıtarak Anneler Günü’nü kutladık. Çalışma-

larıyla bizlere değer katan tüm TAYPA annelerini  
ve anne adaylarını bir kez daha kutlarız!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü büyük bir neşe ve gururla kutladık. TAYPA Ailesi olarak kadın çalışanlarımıza karanfil dağıttık. 
Çalışanlarımızla ve kadın istihdamına yaptığımız katkı ile bir kez daha mutlu olduk. 

 Taypa Ailesi
adına tüm 
annelerin

Anneler Günü’nü 
kutlarız.
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İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda düzenlenen ödül töreninde Türk Kızılay 
bağışçılarına ödülleri takdim edildi.

TAYPA olarak en çok önem verdiğimiz konulardan 
biri, insan sağlığı alanında emek veren insanların 
peşinden yürümek. Tıpkı 151 yıldır bu misyonla 
çalışmaya devam eden Türk Kızılayı gibi, onlardan 
örnek alarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu 
çalışmalar doğrultusunda, çalışanlarımızla Kızılay’a 
yaptığımız bağışlar, karşılığını ödül ile buldu. 
Kızılay’ın 151. kuruluş yıldönümünde düzenlenen 
“Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni”nde Platin 
Ödülü alarak, en güzel, en gururlu ve en anlamlı 
ödül heyecanını yaşadık.

Türk Kızılayı, kuruluşunun 151. yılını 
“Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni” ile 
kutladı. 

Sosyal Sorumluluk

EN GÜZEL ÖDÜL KIZILAY’DAN
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TAYPA’DA YENİ NESİL,
YENİ UMUTLAR
TAYPA Ailesinin değerli üyeleri Zeynep Kayışoğlu, Atakan Burak Öcal ve Ayşegül Bozoğlu bizlere TAYPA 
hikayelerini ve TAYPA için geliştirdikleri etiket poşetleme projelerini anlattılar.

Öncelikle kendinizi tanıtabi-
lir misiniz?
Zeynep Kayışoğlu: Ben Zey-
nep Kayışoğlu. 24 yaşında-
yım. Endüstri mühendisiyim. 
9 aydır bu ailenin bir parçası-
yım.

Ayşegül Bozoğlu: Ben Ayşe-
gül Bozoğlu. 24 yaşındayım. 
Genç bir endüstri mühendisi-
yim. Tekstil sektörüyle tanış-
mam 2018 yılının sonunda 
gerçekleşti.

Atakan Burak Öcal: Ben Ata-
kan Burak Öcal. 26 yaşında-
yım. İşletme mezunuyum. 

Firmamızla nasıl tanıştınız ve 
hangi departmanlarda çalışı-
yorsunuz?
Atakan Burak Öcal:  Aslında 
benim TAYEKS ile ilk tanış-

mam 2011 yılına dayanıyor. 
Liseyi bitirmiştim. Dersha-
neye gitmek ve üniversiteye 
hazırlanmak için para biriktir-
mem gerekiyordu. Para kaza-
nabilme umuduyla 2011 yı-
lında ütücü olarak TAYEKS’te 
işe başladım. Sonraki süreçte 
üniversiteyi kazandım, 2016 
yılında Selçuk Üniversitesi’n-
den mezun oldum. Tekrar 
firmamıza talepte bulundum. 
İlk görev yerim olan sevkiyata 
başladım. 4 ay burada çalıştık-
tan sonra İş Etüdü ve Metot 
Geliştirme Departmanına terfi 
ettim. 1.5 sene bu depart-
manda görev yaptıktan sonra 
şu an planlama departmanın-
da görevime devam etmekte-
yim. Ayrıca fabrikamızın gider 
kalemlerinin kontrolünden 
sorumluyum.

Zeynep Kayışoğlu: 2018 
yılında Karabük Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği Bö-
lümü’nden mezun oldum. 
Tekstil sektörü aşina olma-
dığım bir sektör olmasına 
rağmen firmamıza katıldıktan 
sonra fikrim değişti. Genç 
mühendislerin fikirlerine 
önem veren, kendini geliştir-
mesine katkı sağlayan, kariyer 
planlamasına olanak veren bir 
firmada çalıştığımı gördüm. 
Ekim ayında Planlama Uzman 
Yardımcısı olarak göreve baş-
ladım. 2019 yılında İş Etüdü 
ve Metod Geliştirme ekibine 
dahil oldum ve şu an Verim-
lilik Uzman Yardımcısı olarak 
devam etmekteyim.

Ayşegül Bozoğlu: 2018 yılı ha-
ziran ayında Karabük Üniversi-
tesi’nden Endüstri Mühendisi 
olarak mezun oldum. Mezun 
olduktan sonra öğrenim 
hayatım boyunca öğrendiğim 
bilgileri pratiğe geçirebile-
ceğim, yeni kazanımlar elde 
edebileceğim bir iş arayışı 
içerisindeyken, 2018 Kasım 
ayı sonlarında Tayeks ile 
gerçekleştirilen görüşmeler 
sonucu ilk iş tecrübem olan 
TAYPA’ya geldim. İlk olarak 
Planlama Departmanı’nda işe 
başladım. Şu an ise İş etüdü 
ve Metod Geliştirme ekibinde 
verimlilik uzman yardımcısı 
olarak devam etmekteyim.

Bu projeye nasıl başladınız?
Ayşegül Bozoğlu:Fabrikada 
belirli kritik noktalar belirle-
miştik. Darboğaz oluşturan 
bölgelerden birisi de Fleto 

TAYPA
ayrıcalıklarla 
dolu!
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Hazırlık Bölümü’ndeki etiket-poşetle-
me operasyonu idi. Bu operasyonun 
aksadığı noktada kapasite arttırmaya 
giderek fazladan iş gücü harcıyorduk. 
Bizde İş Etüdü ve Metod Geliştirme 
Departmanı olarak bu problemin 
çözümüne odaklandık. Yöneticimiz 
Aytaç Bey’in yönlendirmesi ile bir 
ekip kurup çalışmalara başladık.

Proje hangi süreçlerden geçti?
Atakan Burak Öcal: İlk gün kendi 
aramızda nasıl bir yol izleyeceğimizi 
planladık. İkinci aşamada elimizdeki 
veri ve malzemeleri nasıl kullanaca-
ğımızı ve benzeri konularda analiz-
lerimizi yaptıktan sonra projenin ilk 
adımlarını nasıl atacağımıza baktık. 
Daha sonra ise projeyi somutlaştır-
mak adına projeye prototip şeklini 
vererek deneme uygulamalarıyla ek-
siklerimizi tespit ettik. Prototip halini 
fabrika müdürümüz Tuncay Bey ile 
paylaştık. Tuncay Bey’in destek ve 
yönlendirmeleri ile projeyi uygulama 
haline geçirdik. 

Şekil 1. Projenin ilk tasarım aşamaları          

Şekil 2. Projenin ilk tasarım aşamaları                                   
                                                        
Bu projenin fabrikaya kazanımları 
neler oldu?
Zeynep Kayışoğlu:  Projenin temel 
amacı darboğaz noktasını analiz 
ederek çözümlendirmek. Bu projeye 
başlarken yaptığımız etüt çalışmaları 
sonucu mevcut durumda etiket bö-
lümündeki yaşanılan kayıp zamanları 
tespit ettik. Kayıp zamanlardaki ve 
kişi sayısındaki azalma bize hem kişi 

hem de bant verimliliğindeki artışı 
sağlamış oldu.

Şekil 3. Mevcut durumdaki çalışma şekli                               

Şekil 4. Proje sonucundaki çalışma şekli

Projenin geri dönüşleri, gelen tep-
kiler nasıldı? 
Projeyi yaparken belli başlı sorunlar 
ve takıldığımız noktalar olmuştu, baş-
ta biz olmak üzere etrafımızdaki her-
kes merakla nasıl olacağını bekliyor-
duk. Aynı zamanda projeyi yaparken 
her anında eğlenmeyi de unutmadık 
ve ilerleme kaydettikçe projenin 
başarıyla sonuçlanması bizi çok se-
vindirdi. Projenin en önemli paramet-
relerden biri de makinayı kullanacak 
olan operatörün tepkisiydi dolayısıyla 
operatörlerin olumlu düşünceleri ile 
hevesleri aynı zamanda yöneticimiz 
Tuncay Bey’den gelen pozitif tep-
kiler, beğeniler bizi sevindirmenin 
yanında ayrıca gururlandırdı.

Bu proje size neler kattı? 
Bu projeyi yaparken her aşamasında 
farklı duygular içindeydik. Çünkü hızlı 
bir şekilde başarılı bir sonuç almaya 
odaklanmıştık. Baktığımızda bizler 
için çok zevkli ve güzel bir proje 
oldu. Bu proje bize mesleğimizin ilk 
basamaklarında ayrı bir motivasyon 
ve tecrübe kazandırdı. Ekip ruhuyla 
hareket ederek gerçekleştirmek ve 
eğitim hayatımız boyunca edindi-
ğimiz bilgiler ve iş tecrübelerimiz 

doğrultusunda farklı insanlarla birlik-
te çalışma, bir takımda yer alma ve 
birlikte biz olmayı öğrendik.

Çalışma hayatınızda geleceğe 
yönelik neler yapmayı planlıyorsu-
nuz?
Ayşegül Bozoğlu: Endüstri mühendisi 
olmak birçok alanda ve farklı çalışma 
alanlarında bulunmak güzel deneyim-
ler kazandırıyor. Üniversitedeyken bir 
sürü ders ve alanda öğrenim gördük, 
ben daha çok veri üzerine ve analiz 
odaklı ders alanlarından zevk alıyo-
rum. Kendimi tek bir noktaya odakla-
yıp sınırlandırmak istemedim. Daha 
yolun başındayız. Deneyimler bir yol 
gösterici. Bu yolda ilerlerken çağa ve 
yeni gelişmelere ayak uydurarak yeni 
tecrübeler edinmeyi amaçlıyorum.
Atakan Burak Öcal: Burada başladı-
ğım serüvende bir önceki güne göre 
kendime daha fazla şeyler katarak, 
sektörü ve teknolojiyi takip ederek, 
üretimi daha verimli hale getirmeyi 
amaçlamaktayım. İlgi alanlarımdan 
biri olan yazılım geliştirmeyi de dahil 
ederek yeni projelerde yer almayı 
planlıyorum.
Zeynep Kayışoğlu:  Yeni şeyler keş-
fetmeyi, yeteneklerimi geliştirmeyi 
seven birisiyim.  Yapay zeka ile teks-
til sektörünün entegrasyonu takip 
ederek ilerlemeyi düşünüyorum.

TAYPA Tekstil’de görev almak hak-
kında neler düşünüyorsunuz? 
Zeynep Kayışoğlu: Taypa tekstil 
sektörünün öncü gelen firmalarından 
birisi. Bu firmada çalışmanın bize ay-
rıcalık kattığını düşünmekteyiz. Taypa 
grup sadece yurt içinde değil yurt 
dışında da fabrikalar açarak büyü-
meye devam eden bir firma. Cezayir 
ve Sırbistan’dan fabrikaları bunlara 
örnektir. 
Ayşegül Bozoğlu:  Biz gençlere 
çalışma hayatında verdiğiniz emek 
için teşekkür ederiz. Genel Müdürü-
müz Sayın Burak Karaaslan Bey’in de 
söylediği gibi “Dünün yöntemleriyle 
bugünü üretenler,  yarın olamazlar.”  
Taypa’nın misyonu budur. Bizim mis-
yonumuz budur.
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Çatalca’da bulunan Çilingoz Tabiat 

Parkı, Çatalca’nın ve İstanbul’un sak-

lı güzelliklerinden. İnce kumlu 80 m ge-

nişliğindeki kumsalı ve Çilingoz Deresi 

ile gözleri kamaştırıyor.

Çilingoz Tabiat Parkı; deniz, orman, 

göl ve sazlıkların iç içe geçtiği bir koy ol-

makla birlikte, içerisinde çeşitli flora ve 

fauna türlerini saklıyor. Alan ve çevresi-

nin zengin fauna yapısı nedeniyle alanı 

kapsayan geniş bir bölge, Bakanlar Kuru-

lu tarafından 2005 yılında Yaban Hayatı 

Koruma Sahası ilan edilmiş.

NELER VAR?
Tabiat alanının güzellikleri elbette Çilin-

goz Deresi ile bitmiyor. Çatalca’nın bu 

saklı tabiat parkında sizleri yüzlerce bit-

kiler bekliyor. Kızılağaç, Funda Çalısı, Ko-

cayemiş gibi çevreyi güzelleştiren ağaç 

ve bitki çeşitleri sizi sakinleştirecek. Ta-

biat parkının sahilinde dinlenirken ya da 

yürüyüş yaparken bu ağaçları keşfetmek 

size iyi gelecek. Tüm bunların yanı sıra 

tavşanlar, kaplumbağalar, sincaplar da 

siz hafta sonu tatilinizi yaparken size eşlik 

edecek hayvanlardan sadece bazıları. Ta-

biat parkına gitmişken dinlenmek ve gez-

mek dışında denizinde yelken ve sörf gibi 

sporlar yapabilirsiniz. Plaj büyüklüğü ise 

size rahatlamanız için bir alan bırakıyor.

NASIL GİDERİZ?
 Çatalca-Saray yolu üzerinde Binkılıç Bel-

desi çıkışından sağa dönülerek karşınıza 

çıkan orman yolundan ya da Tem Oto-

yolu Çatalca gişelerinden Çatalca’ya, 

oradan Binkılıç’a ve Çilingoza özel araç-

la seyahat edebilirsiniz. Toplu taşıma ile 

ulaşım için Yenibosna’dan Binkılıç Bel-

desi’ne otobüs ile gidip daha sonrasında 

taksi ile alana ulaşabilirsiniz.

HAFTA SONU KAHVALTISI-
NIN TADINI ÇIKARIN!
 Nefis bir doğa düşünün. Kuşların sesini 

duyduğunuz, ağaçların ortasında kahval-

tının keyfini çıkardığınız ve denizi seyret-

tiğiniz bir kahvaltı enerjinizi yükseltecek. 

Ev yapımı, doğal bir kahvaltının keyfini 

burada çıkarabilirsiniz.

Güzel bir hafta sonu sabahında gezip 
eğlenmek kadar eğlenceli bir şey yoktur. Bu 
sayımızda gezi rotamızı Çatalca’ya çevirip, 
sizleri Çilingöz Tabiat Parkı hakkında 
bilgilendireceğiz.

Gezi
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YER: AKBANK SANAT  /  28 Haziran – 31 Temmuz 2019

GÜNÜMÜZ SANATÇILARI ÖDÜLÜ SERGİSİ

Akbank Sanat‘ın çağdaş 
sanata en büyük katkıla-
rından biri kuşkusuz ki 37 
yıldır sürdürdüğü, genç sa-
natçılara destek olmaya ve 
görünürlük sağlamaya yö-
nelik Günümüz Sanatçıları 
Ödülü ve Sergisi. Jürinin 

değerlendirmeleri sonu-
cunda sergilenmek üzere 
bu yıl 21 sanatçının eseri 
seçilmiş ve tüm bu işler, 
28 Haziran - 31 Temmuz 
tarihleri arasında, Prof. 
Melih Görgün küratörlü-
ğündeki sergide olacak.

Dünyanın en önemli edebiyat ödüllerinden 
olan Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü’nün 
sahibi belli oldu.

Bu yılki ödülün kazananı Idaho adlı romanı 
ile yazar Emily Ruskovich oldu. Dünyanın en 
önemli edebiyat ödüllerinden olan Uluslararası 
Dublin Edebiyat Ödülü, 1996 yılından beri her 
yıl İrlanda’nın başkenti Dublin’de veriliyor. 

Mustafa Orman‘ın ikinci öykü kitabı 
“Ovada Paldır Küldür” Everest Yayı-
nevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

İlk kitabı “Derdin İncinmesin’deki 
özgün hikâye anlatıcılığını sürdüren 
Mustafa Orman, uzun öyküye niyet 
ediyor bu kitabında.

Baksı Müzesi, 1 Mayıs – 25 Ağustos 
tarihleri arasında yönetmen, senarist 
ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Cey-
lan’ın “Nuri Bilge Ceylan Baksı’da” 
sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi 
Ceylan’ın 2003-2013 yılları arasında 
ürettiği fotoğraflarının bulunduğu iki 
bölümden oluşuyor. Babamın Dün-
yası ve Sinemaskop Türkiye serileri 
izleyicilere olağanüstü bir görsel şö-
len sunuyor.

Gerçek Kahraman, Youtube he-
sabında paylaştığı eğlenceli ve 
komik videolarla popülerleşen 
Enes Batur’un rol aldığı “Enes Ba-
tur Hayal mi Gerçek mi?” filminin 
devam halkası. İlk filmde içine ka-
panık, çevresi tarafından dışlanan 
bir çocuk olan Enes Batur’un ha-
yallerinin peşinden koşma hikaye-

si anlatılmıştı. Bu filmde ise Enes 
Batur’u Adalet Savaşçıları’na katıl-
mış ve sonunda da bir kahramana 
dönüşen genç olarak izleyeceğiz. 
Komedi türündeki filmin yapımcı-
lığını TME Films ve Eren Medya 
üstleniyor. Film şu an vizyonda.

FİLM: ENES BATUR - GERÇEK KAHRAMAN

SERGİ:
GÜNÜMÜZ SANATÇILARI ÖDÜLÜ SERGİSİ

OVADA PALDIR KÜLDÜRDUBLİN EDEBİYAT ÖDÜLÜ NURİ BİLGE CEYLAN BAKSI’DA

KİTAP SERGİEDEBiYAT HABER

Kültür & Sanat
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Moda

DENİM
Denim modası hiç değişmeyen, mevsimi fark et-
meyen bambaşka bir moda anlayışı. Bu yüzden 
sıcak mevsimin ilk günlerinde de podyumlardaki 

etkisini sürdüyor. Paris, New York gibi ünlü moda 
şehirlerindeki ünlü tasarımcılar İlkbahar/Yaz 2019 
koleksiyonlarını sergilemeye başladılar.

Baştan Ayağa 
Denim
Bu yaz sadece panto-

lon denimler değil, ince 

denim ceketler, denim 

elbiseler, denim renginde 

bluzlar moda. Pantolon-

dan elbiseye, etekten ce-

kete podyumlarda denim 

modası esiyor. Mavinin 

koyudan açığa doğru 

giden renkleriyle gözler 

sizin üstünüzde oluyor. 

Modanın yeni favorisi 

kot üstüne kot giyimi, 

kot pantolon üzerine ne 

giyeceğiniz yönündeki 

Denim
Tutulması

Yeni sezonda baştan aşağı de-

nim modasına hazır olun. Çok 

uzun zamandır moda dünyasını 

yakan “Baştan Aşağı Denim” 

modası hız kesmeden yoluna 

devam ediyor. Bazı modacılar 

bu modayı botlarında bile kulla-

nıyor. Birbirinden farklı denim-

leri kombinleyerek yeni tarzlar 

da yaratabileceğiniz denimler-

den bu yaz da vazgeçmeyin.

kararsızlığa da son veri-

yor. Kot etekler ile baştan 

aşağı denim görüntüsüne 

farklı bir güzellik kazandı-

rıyor. Bu sezon oldukça 

sık göreceğimiz baştan 

aşağı denim trendini aynı 

renk ile giymek zorunda 

değilsiniz. Koyu ve açık 

renkleri iç içe kullanarak 

tüm gözleri üzerinize top-

layabilirsiniz. 

Moda

YAZIN YENİ MODASI:

BAŞTAN AŞAĞI
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Moda

Yırtık 
Jeanlar

Akışkan stilleriyle her daim 
farklı zaman dilimlerin-
den seslenen denimler, 

modası geçmeden podyumlarda 
kalıyor. Yırtık Jeanlar her sene 
olduğu gibi bu sene de model-
lerin en favori kıyafetlerinden. 
İlkbahar-Yaz modası için tercih 
edebileceğiniz gibi renkli, desenli 
Jeanlar bile yırtık olarak kullanıla-
biliyor. 

Moda

Kısa Denim
Pantolonlar

Denim modasında bu sene 
gelen yeniklerden biri de 
şort görünümü veren, denim 

pantolonlar. Bileğe ya da diz hizası-
nın biraz altına kadar olan bu kısa 
pantolonlar bu yaz podyumlarda 
moda. Sade tasarımlar sizi sıktıysa 
seçiminizi bu stilden yana kullanın. 

Dünyaca ünlü 
şarkıcı Rihanna 

sayesinde 
yükselişe geçen 
denim fırtınası 

her daim 
güncelliğini 
koruyor…

BU YAZ 
KENDİNİZİ 
DENİMLE 
DONATIN!
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İlkay AKYOL

Erol Akpınar

Ebru-Erdeniz Boz

Şükriye Doğan

Ramazan Yaman

Münevver-Engin Karaca

Zafer Kıyçak

Esma Turan

Mücait Akoğlu

Saniye Saraç

Yurdanur Selvi

ÇALIŞAN AD-SOYAD LOKASYON POZİSYON EVLİLİK TARİHİ 

Ramazan Yaman Ergene Fabrikası Teknik Personel 4/2/2019

Şükriye Doğan İstanbul Merkez Üretim Personeli 1/6/2019

Mücahit Akoğlu İstanbul Merkez Destek Hizmet Personeli 10/3/2019

Zafer Kıyçak İstanbul Merkez Orta Düzey Yönetici 8/6/2019

Ebru - Erdeniz Boz Silivri Fabrikası Dikimhane 14/2/2019

Erol Akpınar Silivri Fabrikası Dikimhane 14/2/2019

İlkay Akyol Silivri Fabrikası Son İşlemler 26/4/2019

Münevver Karaca Silivri Fabrikası Dikimhane 8/3/2019

Engin Güccan Silivri Fabrikası Son İşlemler 8/3/2019

Esma Turan Silivri Fabrikası Son İşlemler 25/5/2019

Yurdanur Selvi Silivri Fabrikası Son İşlemler 13/6/2019

Saniye Saraç Bolu Fabrikası Üretim Personeli 9/06/2019

Evlenenler
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ÇALIŞAN AD-SOYAD LOKASYON POZİSYON DOĞUM TARİHİ

Özlem Özarslan Ergene Fabrika İdari Personel 13/12/2018

Tolga Kütük Ergene Fabrika Üst Düzey Yönetici 6/5/2019

Gamze Kolburan Ergene Fabrika Üretim Personeli 18/06/2019

Çisem Atasoy Ergene Fabrika Üretim Personeli 2/3/2019

Ercan Savuran Ergene Fabrika Üretim Personeli 28/5/2019 

Faruk Erdoğan İstanbul Merkez İdari Personel 14/12/2018

Fatih Mehmet Yıldız İstanbul Merkez Destek Hizmet Personeli 19/5/2019

Hakkı Dömbek İstanbul Merkez İdari Personel 16/6/2019

Mahmut Saka İstanbul Merkez Destek Hizmet Personeli 8/1/2019

Hüseyin Yıldırım Silivri Fabrika İdari İşler 11/12/2018

Cüneyt Koçan Silivri Fabrika Teknik Servis 25/12/2018

Mesut Çuval Silivri Fabrika Dikimhane 2/3/2019

Levent Ateş Silivri Fabrika Üretim Planlama 8/1/2019

Yiğit Üstün Silivri Fabrika Dikimhane 12/6/2019

Erhan Kabataş Silivri Fabrika Dikimhane 1/2/2019

Ulaş Billiç Silivri Fabrika Kesimhane 29/3/2019

Adem Aras Silivri Fabrika Kesimhane 16/5/2019

Serkan Pınarbaşı Silivri Fabrika Depolar 24/12/2018

Fatih Doğdu Silivri Fabrika Depolar 29/5/2019

Metin Serçe Silivri Fabrika Dikimhane 5/2/2019

Hakan Katırcı Bolu Fabrika Teknik Personel 1/04/2019

İzzet Uluışık Bolu Fabrika Supervisör 21/05/2019

Bebek Sahibi Olanlar
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