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GURUR GECEMİZ!
TAYPA’YA İHKİB’DEN
PLATİN ÖDÜL GELDİ!
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından
hazır giyim ihracatına damga vuran firmalar ödüllendirildi.

Tay Group Yönetim Kurulu Başkanımız Mesut Toprak, 2017 yılında da “Başarılı İhra-
catçılar” kategorisine girmeyi başaran TAYPA Tekstil adına platin ödülün sahibi oldu.

Fabrikamızın Cutter opera-
törlerinden Yasemin Kara-
oğlu ile kadınlarımızın artık 
her sahada rahatça kendi-
lerini ifade edebildiklerinin 
bir temsili olması adına ke-
yifli bir röportaj...

En hayırlı aylardan biri 
olan Ramazan ayının ge-
leneksel iftar organizas-
yonunda TAYPA ailesi 
olarak bir araya geldik. Bu 
mübarek ayda birliğimizi, 
beraberliğimizi, sevgimizi 
paylaşabilmek adına...

   YILDIZI
PARLAYANLAR

   KAREKARE
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Sevgili Taypa Ailesi

M. MESUT TOPRAK

BAŞKAN DİYOR Kİ

H er geçen gün yenilenerek gerçekleştir-
diğimiz ideallerimiz, değişimin hızına 

kapılmadan aksine faydalarını idrak ederek 
hayata geçmektedir. Global ölçekte söz sa-
hibi olurken, sektöründe ülkemizin lider 
firmalarından biri olmak bizler için bir hayal 
değildir. 
Bu uğurda yatırımlarımızı artırmak ve tecrübe-
lerimizi bizden sonraki nesillere de aktarmak 
adına üretimimizi çeşitlendiriyor, kapasitemizi 
büyütüyoruz. Bu anlamda işlerimiz her zaman-
kinden hep bir adım ileri gitmektedir.  
Bolu fabrikamızda grup bant sistemimiz değiş-
ti ve verimliliğimiz arttı. Ergene fabrikamızda 
teknoloji yatırımlarımız devam ederken lazer 
soğutma sistemlerinde yapmış olduğumuz ta-
sarruf projemiz başarılı bir şekilde uygulanma-
ya başlandı. Böyle inovatif projeler geliştirdiği-
niz için sizleri tebrik ediyorum. 
Geçtiğimiz günlerde sizlerle pek çok vesile ile 
bir araya gelirken, özellikle Ramazan ayı iftar-
larımızda hepinizle birlikte olmaktan yaşadı-
ğım mutluluğu ve benimle paylaştığınız sami-
miyetinizi hiç unutmayacağım. 
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı-
ları Birliği tarafından en çok ihracat yapan 10 
şirketten biri ödülünü almak ve İstanbul Sa-
nayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Büyük Sana-
yi Kuruluşu” arasında da yer almak kuşkusuz 
bana ve siz kıymetli çalışanlarıma büyük bir 
gurur verdi.  
Sizleri başarıya giden yolda ailemizin en de-
ğerli üyeleri olarak gördüğümü bilmenizi ister, 
emekleriniz sayesinde bu adımları daha kısa 
sürede atacağımızdan şüpheniz olmamasını di-
lerim. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma 
bu sayfa aracılığı ile teşekkür ederim. 
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EĞİTİMDEN
UYGULAMAYA

İSTANBUL MODA
AKADEMİSİ TAYPA’DAYDI

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı 
Bölümü ve TAYPA işbirliğiyle 4 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşen 
“Denim Semineri” eğitimleri meyvelerini verdi.

Taypa Tekstil olarak fabrikamı-
zın kapılarını öğrencilere aça-
rak denim üretim süreçlerini 

detaylıca anlattık ve tasarladıkları 
denimleri hayata geçirmelerine 

yardımcı olduk. Hayata geçirilen bu 
değerli ürünler, İstanbul Tekstil ve 
Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İT-
KİB) Yenibosna merkezinde TAYPA 
etiketleriyle sergilendi. 

Moda endüstrisinde çalışan ve kendini geliştir-
mek isteyen profesyonellerin yanı sıra, modaya 
ilgi duyan ve kariyer değişikliği hedefleyenlere 

hitap eden İstanbul Moda Akademisi öğrencileri özel 
gelişim eğitimleri kapsamında Tasarım Direktörümüz 
Cenker Akdemir ile bir araya geldi. Geleceğin moda ya-
ratıcılarına denimi anlatarak, denimin geleceğini konuş-
tuğumuz bu özel eğitim kapsamında, denim sektörüne 
genç bireyler kazandırmanın haklı gururunu yaşadık. 
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EĞİTİCİ SEMİNERLER
BU YIL DA FAYDA SAĞLADI

Taypa Tekstil Giyim A.Ş. tarafından İstanbul, İzmir 
ve Tekirdağ’ın değerli üniversitelerinde öğrencile-
re özel bir seminer verdik. Seminer kapsamında 

ülkenin en önemli denim üreticilerinden biri olarak hem 
tanıtım ve kariyer imkanlarımızı hem de denim üretimine 
ilişkin değerli bilgileri sektöre ilgi duyan öğrencilerle pay-
laştık. Öğrencilere denim eğitimlerinin verildiği bu yararlı 
seminerlerde ziyaret edilen üniversiteler:

ÜNİVERSİTELER
• İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi
• İzmir: Ege Üniversitesi
• Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi
SEMİNER KATILIMCILARI
• İK Uzmanı Ezgi Güler
• Tasarım Direktörü Cenker Akdemir
• Kurumsal İletişim Direktörü Burçin Özer

ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ (UEZ) 
BAŞARIYLA TAMAMLANDI
İş dünyasının bir araya geldiği ve geleceği konuştuğu Türkiye’nin en prestijli zirvelerinden biri olan 
Uludağ Ekonomi Zirvesi bu yıl 7. kez 23-24 Mart 2018 tarihinde gerçekleşti. 

Tay Group Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mesut Toprak da 
zirveye anlam katan konuş-

macılardan biri oldu. “Türkiye’nin 
Geleceği” oturumunda konuşan 
Yönetim Kurulu Başkanımız Me-
sut Toprak, tekstil sektörüne ilişkin 
önemli açıklamalarda bulundu. Tür-
kiye’nin genetiğinde tekstil olduğu-

nu söyleyen Mesut Toprak, “Geriye 
döndüğümüzde herkesin evinde 
bir el tezgâhı vardı. Şu an dünyada-
ki en önemli etiketlerden biri olduk. 
Tekstil, Türkiye’nin vazgeçemeye-
ceği bir sektör ve yıllık 60 milyon 
adet ile dünyanın en büyük üretim 
gücüne sahip olan tekstil grubu 
olacağız” bilgilendirmesini yaptı.
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TAYPA, “İHRACATIN YILDIZI 
ÖDÜLÜ”NÜ KAZANDI
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından hazır giyim ihracatına damga vuran
firmalar onurlandırıldı. Tay Grup Yönetim Kurulu Başkanımız Mesut Toprak, 2017 yılında da 
“Başarılı İhracatçılar” kategorisine girmeyi başaran TAYPA Tekstil adına platin ödülün sahibi oldu.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İh-
racatçıları Birliği, Türkiye ekonomisinin 
lokomotifi hazır giyim ve konfeksiyon 

sektöründe geçen yıl gerçekleştirilen 17 
milyar dolarlık ihracata damga vuran şir-
ketlere “İhracatın Yıldızları” ödülünü verdi.
İstanbul’da düzenlenen gecede Tay Group 
Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak’a 
ödülü, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başka-
nı Mehmet Büyükekşi ile İHKİB Başkanı 
Mustafa Gültepe verdi.
Ödülle ilgili olarak bir açıklama yapan Tay 
Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut 
Toprak, “Öncelikle her yıl ihracatımızı ar-
tıran ve listedeki yerimizi sağlamlaştıran 
tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ede-
rim. Bugün Taypa olarak yurt içinde 4 ayrı 
lokasyonda, toplam 70 bin metrekarelik 
kapalı alanda üretim yapıyoruz. 3 bin kişi-
ye istihdam sağlarken 50’den fazla ülkeye 
yaklaşık 100 milyon dolar ihracat gerçek-

leştiriyoruz” dedi.
Türkiye’nin yanı sıra Mısır, Cezayir ve Sır-
bistan’da da üretim tesisleri kurduklarını 
belirten Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Türk hazır giyim sektörü hem yurt içi 
hem de yurt dışındaki faaliyetleriyle ülke 
ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Yaptı-
ğımız teknoloji yatırımlarıyla birlikte katma 
değerli ürünlere imza atıyoruz. Artık nice-
lik değil, niteliğe odaklanmış durumdayız. 
Bu stratejik bakışımız sayesinde hem şir-
ketimizin hem de sektörümüzün, ülkemiz 
toplam ihracatı içindeki payını arttırıyoruz. 
Ülkemiz için, çalışanlarımız için üretmeye 
ve ‘Made in Turkey’ markasının gücünü 
artırmaya devam edeceğiz. ”Tay Group 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mesut Top-
rak, TAYPA Tekstil adına platin ödülün 
sahibi olarak Tay Group ailesine bir büyük 
gurur daha yaşattı. 
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TAYPA BOWLİNG MAÇINDA
TAYPA AİLESİ OLARAK BİZ DE VARIZ sloganıyla organize ettiğimiz 
bowling turnuvasını gerçekleştirdik.

Bilgi teknolojileri departmanının bowling meydan 
okuma videosu ile başlayan etkinlik, toplamda 12 
departmanın katılımıyla gerçekleşti ve bir takım-

da 6 kişi yer aldı. Eşleşmeler sonunda 3 takımın finale 

kalmasıyla sürdürdüğümüz turnuvada, en yüksek puanı 
alan takım şampiyon oldu. Bu yılın Taypa Bowling Turnu-
vası şampiyonu Ergene Fabrikası oldu.

Taypa Bowling 
Turnuvası şampiyonu 
Ergene Fabrikası oldu.
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İLLE DEDENİM
Denimler zamanla evrilip her sezon trend parçala-

rın başında yer alıyor. Trendler değişirken denim 

kumaşlar onlara ayak uydurmaya devam ediyor. 

Hayır, asla modası geçmiyor. Daha etkileyici su-

numlarla, daha şık duruşlarla ve vazgeçilmez tarz-

larla dolabımızın olmazsa olmaz parçalarının ba-

şında. 2019 yılının denim trendlerine eşlik edelim.

Desenli Jeanler
Sadelikten çok hoşlanmayanlar ya da 
dolabımda mutlaka hareketli parçalar 
da bulunmalı diyenlerin gözbebeği 
desenli jeanler. Son zamanlarda bolca 
gördüğümüz taşlı, nakışlı, işlemeli de-
nimler yeni sezonda da bizimle. Ayrıca 
düz bir jeaninizin üzerine işleme yapa-
rak kendi jeaninizi modaya uygun hale 

getirebilirsiniz.

Bembeyaz Denim
Klasik denim tonlarından uzaklaşıp 
zerafetini ortaya çıkarmak isteyenle-
re öneri: bembeyaz denim. Sadeli-
ğin gösterişli dünyasına adım atmak 
isteyenler için baştan ayağa bembe-
yaz denim, yeni sezonun trendlerin-
den olacak.

DENİMLER ZAMANLA EVRİLİP HER SEZON
TREND PARÇALARIN BAŞINDA YER ALIYOR.

Yırtık Kot
Yırtık kotlar, jeanlerin en 

güzel hallerinden biri. 2019 

denim trendlerinde yırtık kot 

modası hız kesmeden de-

vam edecek. Salaş görünüm-

lerden hoşlanıyorsanız, aynı 

zamanda kendi stiliniz olsun 

istiyorsanız en az bir parça 

koleksiyonunuza ekleyin. Kı-

şın oversize kazaklarla, yazın 

ise baskılı tişörtlerle rahatça 

kombinleyebilirsiniz.

Denim on
Denim
Özellikle sokak trendlerinin 

başında yer alan ‘denim on 

denim’ akımı tüm parçala-

rınızı aynı anda kullanma 

imkanı sunuyor. Denim on 

denim trendi uzun zaman-

dır moda gündeminin üst 

sıralarında yer alıyor.  Belirli 

yıllarda adını sıkça duyuran 

kot üstüne kot trendi 2019 

yılında da adını oldukça 

duyurmaya devam edecek.

Moda
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DENİM
RİHANNA’YA
ÇOK
YAKIŞIYOR…

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİDE
DENİM GÜNDEMİ

Moda sektörüne büyük katkıları 
olduğunu düşündüğümüz dün-
yaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın 

denim tutkusu biteceğe benzemiyor. Özel-
likle akımları takip etmekten ziyade bizzat 
sokakta uygulayan cesur sanatçıya denim 
üstelik çok da yakışıyor.
Modada olay yaratmayı seven Rihanna 
denimden yapılmış kemeriyle dünya 
moda basınında da epey konuşuldu. Ben 
Taverniti’nin Unravel Projesi’nden çıkan 
çok tartışmalı denim kemeri, günlük sokak 
modasında başarılı bir biçimde uygulanmı-
şa benziyor. 

Dünyaca ünlü 
şarkıcı Rihanna 

sayesinde 
yükselişe geçen 
denim fırtınası 

her daim 
güncelliğini 
koruyor…

Her ne kadar ilk kullanım 
amacı dayanıklılığı ne-
deniyle işçi sınıfının 

tercih ettiği bir iş kıyafeti olsa 
da, zamanla denim 7’den 
70’e herkesin kullanmaya 
başladığı bir giysi olarak ha-
yatımızda yer etti.
Her dönem farklı kesimler 
ile trend olmayı sürdüren 
denimler, kumaşının yeni-
likçi kullanımları ile iplikten 
dokumaya teknolojilerin sü-
rekli gelişmesini de sağlamış 
oldu.
Zaman geçtikçe modası olan 
bir giysiye dönüşen denim-

lerin kumaş şeklini de üretici 
yerine tasarımcılar belirle-
meye başladı. Bu da denim 
sektöründeki teknolojinin 
yeni sürece uyum sağlama-
sını gerektirdi. Denim kumaş 
üretiminde değişen süreçler; 
boyama ve terbiye işlemleri, 
yeni uygulamalarla farklı ku-
maş elde etme aşamasında 
değişmeye başladı. Bu de-
ğişiklikleri uygulamak için de 
makinelerin değişmesi ge-
rekti.
Örneğin Peak Washer tek-
nolojisi su tasarrufu ve halat 
açma performansını artıran 

bir teknoloji. Bu teknoloji ile 
% 30-40 oranında su/atık su 
ve buna bağlı enerji tasarrufu 
sağlanmaktadır. Düşük mik-
tarda su ile çok daha iyi bir 
yıkama efekti sunulmaktadır. 
Bildiğiniz gibi sürdürülebilir-
lik artık dünya çapında çok 
önemli bir konu. Global ha-
zır giyim firmaları da sürdü-
rülebilir teknolojiler kullanan 
firmalarla çalışmayı tercih et-
mektedirler. Denimin tekstil 
sektöründe geliştireceği yeni 
teknolojileri takip ediyor ve 
sizlerle paylaşıyor olacağız…

Moda
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Sütüven Şelalesi
Altınoluk-Edremit yolunda seyrederken, 
20. km’de Zeytinli Köyü sapağından girip 
bir müddet daha ilerledikten sonra Sütü-
ven Şelalesi’ne ulaşabilirsiniz. Burası ol-
dukça büyük bir mesire alanı. Trekking 
sevenler için de oldukça güzel bir yer.

Hasanboğuldu Gölü
Trajik bir aşk hikayesinin son bulduğu 
yer Hasanboğuldu. Burası, Ovalı Hasan 
ile Obalı Emine’nin hikayesiyle biliniyor.

Pınarbaşı
Hasanboğuldu’dan yaklaşık 8 km uzaklıkta 
Güre bölgesinde yer alan bir mesire alanı 
Pınarbaşı. 

Zeus Altarı
Burası Zeus’un çapkınlık yeri ya da eski 
Yunan tanrılarına kurban kesilen yer olarak 
da geçiyor. Altar kelimesi de ‘’sunak’’ anla-
mına geliyor.
Dünyada hala tükenmemiş pek çok güzel-
lik varken, onlara ulaşabilmek için elimizi 
çabuk tutmalıyız.

Yeşilyurt Köyü
Eski adı Büyük Çetmi olan bu köyün 
şimdiki adı Yeşilyurt. Fatih Sultan Meh-
met’in İstanbul’un fethindeki katkıların-
dan dolayı Türkmenlere verdiği köyler-
den biriymiş.

Sarıkız Kazdağı
Etnografya Galerisi
Sarıkız Kazdağı Etnografya Galerisi de 
bu bölgeyi ziyaret ettiğinizde, bölgenin 
ruhunu hissetmeniz açısından muhak-
kak gezmeniz gereken adreslerden biri. 
Attığınız her adımda memnun olacağınız, 
gezip gördükçe ‘’İyi ki gelmişim.’’ diyece-
ğiniz Kazdağları’na gitmek için plan yap-
maya başlayın haydi. İyi deneyimler dileriz.

Hani bazen insan kaçmak, kendini dinlemek ister ya… İşte tam da öyle zamanlarda, doğanın 

sıcak kollarında biraz olsun huzur dolmak için harika bir fikir Kazdağları.

HASANBOĞULDU GÖLÜ

SÜTÜVEN ŞELALESİ

YEŞİLYURT KÖYÜ

ZEUS ALTARI

PINARBAŞI

SARIKIZ KAZDAĞI ETNOGRAFYA GALERİSİ
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Akkayalar Travertenleri
Bolu’nun Pamukkale’si olarak anılan 250 
metre uzunluğundaki Akkayalar Traver-
tenleri doğal yapısını koruyarak günümü-
ze kadar ulaşmış.

Seben Kaya Evleri
Frigyalılar döneminde yapılan bu kaya 
evler daha çok Çeltik Deresi, Solaklar, 
Hocaş, Kaşbıyıklar, Alpağut köylerinde; 
derin vadilerde yükselen kayalar içinde 
yer almaktadır.

Abant Gölü 
Abant Dağları üzerinde bulunan tabii 
bir göl olan Abant Gölü’nün çevresin-
de zengin bitki örtüsüne sahip yeşil 
alanlar bulunmaktadır.

Yedigöller Milli Parkı
Sazlıgöl, İncegöl, Küçükgöl, Deringöl, 
Büyükgöl, Kurugöl ve Seringöl’den 
oluşan Yedigöller; Bolu’nun gözde 
gezi yerlerinden. Muhteşem bir güzel-
liğe sahip Yedigöller çevresinde trek-
king, piknik, gezi ve doğa fotoğrafçılığı 
yapmak mümkün.

Gezi

Bolu Müzesi
1981 yıllında hizmete açılan müzede ar-
keoloji, etnografya ve bahçe bölümü var. 
Müzede tarih öncesi çağlardan başlayıp 
günümüze kadar birçok medeniyet ve 
kültüre ait eserler bulmanız mümkün. 

İstanbul’a yakın cennet gibi yerler denince akla gelen bir diğer şehir de Batı Karadeniz 
Bölgesi’nin en güzel ve en yeşil şehirlerinden biri olan Bolu. Gür bitki örtüsü, iklimi, 

yaylaları, yerleşimi, hayvancılığı, saf ve temizliğiyle bolca gezilip görülmeye, 
hatta yaşanmaya değer illerimizin başında geliyor.

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI
SEBEN KAYA EVLERİ

BOLU  MÜZESİ

AKKAYALAR TRAVERTENLERİ

Esentepe Kayak Merkezi
1300 metre yükseklikte yer alan Esen-
tepe Arkut Dağı Kayak Merkezi’nde her 
seviyeye uygun kayak pistleri bulunmak-
tadır. Ayrıca burada yaz aylarında piknik, 
çim kayağı ve gezi yapılabilmekte.
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BUGÜN BİR KADIN CUTTER’CI
KOLAY YETİŞMİYOR!
Fabrikamızın Cutter operatörlerinden Yasemin Karaoğlu ile kadınlarımızın artık her sahada rahatça 
kendilerini ifade edebildiklerinin bir temsili olması adına keyifli bir röportaj gerçekleştirdik…

-Yasemin seni biraz 
tanıyabilir miyiz?
Adım Yasemin Karaoğlu. Evli, 
bir çocuk annesiyim. 18 yaşın-
da evlenip 21 yaşımdayken bu 
işe girdim. O sırada kızım 3 ya-
şındaydı.

-Hangi işleri yapıyorsun?
İlk meto ile başladım daha 
sonra sırasıyla serim, cutter, 
kareli regula ile devam ettim.

-Kaç yıldır bu işi yapıyorsun?
10 yıldır bu işi yapıyorum.

-Bu işe nasıl başladın?
Aslında bu işe can sıkıntısıy-
la başladım, eşimden bana iş 
bulmasını istedim ancak eşim 
ve annesi daha önce hiç çalış-
madığımı ve yapamayacağımı 

söyledi. Ben de o can sıkıntısı 
ve hırsla organize sanayideki 
bütün firmalara form verdim. 
Onlara kendimi kanıtlamak is-
tedim.

-Yaptığın iş zor mu?
Hayır, zor değil. İçinden gel-
diği sürece her şeyi başarabi-
liyorsun. Dikkat isteyen bir iş, 
onun dışında herhangi bir zor-
luğu yok.

- Bu işi neden hep erkekler 
yapıyor sence?
Kesim işi ağır bir iş olduğu için 
genellikler erkekler yapıyor, 
beden gücü gerektiriyor.

- Neden erkeklerin yaptığı 
bir işi yapmayı tercih ettin?
O dönem iş yoğunluğu nede-

niyle bu işte çalışacak insanla-
ra ihtiyaç vardı ve Celil Usta’ya 
da yardımcı olmak isterken 
kendimi bu işi yaparken bul-
dum.

-Başka kadınlara da bu işi 
tavsiye eder misin?
Ederim tabi ki. Tek bir işe bağlı 
kalmamaları, bilgilenmeleri için 
onların 
da bu işi yapmalarını tavsiye 
ederim.

- Çalışan bir anne olmak zor 
mu?
Evet zorlukları var. Ancak ço-
cuk büyüdükçe zorlukları da 
azalıyor.

- Bu işin artıları eksileri 
neler? Sana neler kazandırdı 
bu iş?
Kendi ayaklarımın üstünde 
durabiliyorum. İnsanın kendi 
çalışmasının karşılığını alması 
çok önemli. El becerim gelişti, 
kendime olan güvenim arttı bu 
iş sayesinde.

- Yaptığın işle ilgili ailenin 
düşünceleri neler?
Eşim inat olduğumu, her şeyin 
üstesinden geldiğimi söylü-
yor. Benimle gurur duyuyorlar.

- Tekrar dünyaya gelsen 
yine bu işi yapmak ister 
miydin?
Evet, kesinlikle. Bu ailenin bir 
ferdi olmaktan gurur duyuyo-
rum.

Bu ailenin 
bir ferdi 
olmaktan 
gurur 
duyuyorum.
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Planlama Uygulaması” adıyla pro-
je-           lendirilmiş yazılım, 20 Şubat 2017 

tarihinde aktif olarak Tayeks Er-
gene şubesinde kullanılmaya başlanmıştır. 
Çeşitli ihtimallerin sistemsel olarak uygu-
lanmasını sağlayarak planlama departma-
nı için simüle imkânı sunan bir yazılımdır. 
Böylelikle en doğru seçeneği matematiğe 
dayandırarak uygulamalı olarak ortaya koy-
maktadır. Veri giriş yanlışlıklarının önlenmesi 
adına karşılıklı onaylama sistemini sağlaması 
sonucu, geri bildirim ve kontrol mekanizması 
oluşturulmuştur. 
Planlama motorunun çalıştırılmasıyla, işlet-
menin icra edeceği tüm prosesler, mevcutta-
ki kapasitelere bağlı olarak planlanmaktadır. 
Bu da geleceğe dair tüm işlem senaryolarını 
birkaç saniye içinde görebilmek anlamına 
gelmektedir. Ortaya çıkabilecek olumsuz 
sonuçlardan en önemlisi iş yoğunluğundan 
kaynaklı gecikme problemleridir. Çıkan so-
nuçlara istinaden realitede alınabilecek tüm 
önlemler için gerekli alt yapılar sağlanmak-
tadır. Böylece realitede alınan bu önlemler 
sisteme yansıtıldığında yeni senaryolar olu-
şacaktır.
Sistem oluşan plana bağlı olarak depart-
manlar için günlük, haftalık ve aylık hedefler 

belirleyerek hedeflerin tutturulması sonrası, 
geçmişe yönelik performans hesaplamaları 
yapmaktadır. 
Aynı zamanda arşivleme yapısıyla geçmiş-
teki işlemlerin zaman, miktar, müşteri gibi 
parametrelere bağlı raporlamalar da sun-
maktadır. Tayeks Ergene şubesinde, Mesai 
Uygulaması adıyla projelendirilmiş yazılım, 
18 Ocak 2017 tarihinden itibaren aktif olarak 
kullanılmaktadır. Amaç, idari birim tarafından 
sonraki vardiyalarda mesaiye kalan personel-
lerin gerekli servis, yemekhane ve benzeri 
organizasyon hazırlıkları için ihtiyaç duyulan 
raporlamaları sunmaktır.
Bakım - Arıza Uygulaması adıyla projelendi-
rilmiş yazılım ise, 24 Temmuz 2017 tarihinde 
kullanılmaya başlanmıştır. Teknik bölüm or-
ganizasyonları için hazırlanmış bir yazılımdır. 
İşletmedeki makineler için sistem üzerin-
de bakım formları oluşturulmuştur. Belli 
zaman aralıklarında gerekli mail bilgilen-
dirmeleri üzerinden gerekli makine bakım 
adımlarını hatırlatmakta ve yapılmış bakım 
işlemleri hakkında rapor sunmaktadır. 
Makineler ile ilgili arıza durumu oluştuğun-
da, makinelerin arızalı olduğu ve üretim ya-
pamadığı zaman dilimleri üzerinden maki-
ne verimliliklerini raporlandırmaktadır. 

Planlama, mesai, bakım ve arıza uygulamaları Tayeks Ergene Şubesi 
bünyesinde kolay kullanımı ve kapsamlı raporlamaları hedef alarak 
hazırlanmış masaüstü uygulamalarıdır. 

TAYEKS ERGENE’DEN
PLANLAMA UYGULAMASI
YAZILIM PROJELERİ

ARAMIZDA
PAYLAŞILACAK
ÇOK ŞEY VAR!
YARDIMLAŞMAK
KANIMIZDA VAR!
Taypa Ailesi olarak 
insanların zor 
zamanlarında yanında 
olan Kızılay’a belirli 
aralıklarla yardım elimizi 
uzatıyoruz. 

Son olarak toplamda 10 
bin parça denimden 
oluşan yardım paketlerini 

kendilerine ulaştırdık. İhtiyaç 
sahiplerinin her zaman yanında 
olan Kızılay’a desteğimizi her 
daim sürdürmeye devam 
edeceğiz. 
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23 Nisan
Neşeli Çocuk
Videolarıyla
Kutlandı

Varlık
Sebebimiz 
Annelerimizi 
Unutmadık

Üretken 
Kadınlarımıza
8 Mart Hediyesi

Mustafa Kemal Atatürk’ün 
tüm dünya çocuklarına 
armağan ettiği 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’na özel bir sosyal medya 
çalışması tasarladık. Çalışanlarımızın 
çocuklarından o güne özel şarkı ve 
şiir videoları hazırlamalarını istedik. 
Birbirinden sevimli çocuklarımızdan 
gelen videolarla sosyal medyamızı 
zenginleştirdik. Onları bu anlamlı 
günlerinde mutlu etmek istedik 
ve kendilerine mutlu olacakları, 
onları gülümsetecek armağanlar 
verdik. Videoları sosyal medya 
hesaplarımızdan izleyebilirsiniz. 

Kadın çalışanlarımızı Anneler 
Günü’nde unutmadık, 
aşağıda yer alan kutlama 

mesajı ile kendilerine küçük 
hediyeler dağıttık. Emekleriyle 
bize değer katan  tüm
TAYPA annelerinin Anneler 
Günü Kutlu Olsun… Toplam 1850 kadın çalışanıyla 

örnek olan TAYPA Tekstil, 
Dünya Kadınlar Günü’nde 

kadın çalışanlarını unutmadı ve kadın 
çalışanlarına özel bir yemek menüsü 
hazırladı. Hediye çiçekleri eşliğindeki 
son sürpriz ise TAYPA’nın erkek 
çalışanlarının hazırladığı kutlama mesaj 
videosu oldu. Kadınlar için anlamı 
büyük olan bu anlamlı gün duygusal 
bir finalle sona ermiş oldu.
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Yaza Merhaba Diyerek 
Barbekü PartisiEngel 

Tanımayanlar
Maratondaydı

“Bir Tatlı Huzur Almaya Taypa Ailesini  Bekliyoruz” sloganıyla Yaza 
Merhaba dedik ve öğle yemeğimizi bahçemizde ızgara eşliğinde yedik.

Bu yıl Vodafone 39. İstanbul 
Maratonu’na “Engelleri Aşmak 
İçin Koşuyoruz” sloganıyla TAYPA 
olarak katılım sağladık.
Katılım sağlayan çalışanlarımız;

• Mustafa Tosun - İK
• Ezgi Güler - İK
• Pınar Yaman - Tasarım
• Cenker Akdemir - Tasarım
• Hüseyin Tozan ve eşi - Mali İşler
• Elif Aktin - Tasarım
• Burçin Özer - Kurumsal İletişim
• Tülay Yetişen - Satış Pazarlama
• Naz İştutan - Tasarım
• Doğan Kına - Fason
• Koray Kırkızlar - Tasarım
• Cevat Hatipoğlu - Tasarım
• Sezgin Gökçe - İdari İşler
• Derya Yaşın - Modelhane

Hayatlarımızın
Parlayan Yıldızlarına

Evimizin direği, kendimizi 
her daim yanında güvende 
hissettiğimiz, kaç yaşına 

gelirsek gelelim hiçbir zaman yanında 
büyümeyeceğimiz, bizi sonsuza 
kadar kucaklayan babalarımızı 

unutmadık. Taypa Babaları’na 
kendilerini o gün mutlu hissetmeleri 
adına çikolata hediye ettik. Bu yılki 
kutlama mesajımız; “Hayatlarımızın 
parlayan yıldızı babalarımızın Babalar 
Günü Kutlu Olsun”
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ALPERENLER TAKIMI
ŞAMPİYON OLDU

Dört fabrikada toplam 28 takım 224 
oyuncuyla gerçekleştirilen turnuvada 
önce fabrika şampiyonları belirlendi. 

Ardından dört lokasyonun şampiyonları İs-
tanbul’da düzenlenen finallerde karşı karşı-
ya geldi. 14 Mayıs’taki final maçıyla Taypa 
Şampiyonu belirlendi. Şampiyon Silivri Al-

perenler Takımı oyuncuları, isimlerine özel 
yazılı plaketlerini 19 Mayıs’ta Vodafone Are-
na’da oynanan Beşiktaş - Sivasspor  maçın-
da aldılar. Tay Group’un Beşiktaş locasında 
ağırlanan şampiyon takımın oyuncularına, 
ödüllerini Yönetim Kurulu Başkanımız Me-
sut Toprak verdi. 

Geleneksel futbol turnuvamız geçen yıl olduğu gibi bu yıl da keyifle gerçekleşti. TAYPA bünyesindeki dört 

lokasyonda 13 Nisan -14 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen futbol turnuvasında, 28 takımı geride bırakan 

Silivri Fabrikası’ndan Alperenler Takımı şampiyon oldu. 
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Silivri 
Fabrikası’ndan 
Alperenler Takımı 
şampiyon oldu. 
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KUTSAL AYIN İFTAR BULUŞMASI

En hayırlı aylardan biri olan 11 ayın 
sultanı Ramazan ayının geleneksel 
iftar organizasyonunda TAYPA ai-

lesi olarak bir araya geldik. Bu mübarek 
ayda birliğimizi, beraberliğimizi, sevgimizi 
paylaşabilmek adına bu ritüeli her daim 

benimsiyoruz. Çalışanlarımızla bu kutsal 
ayın ışığında bir araya gelmek, şükür du-
aları etmek ve ezanın büyülü çağrısı eşli-
ğinde birlikte oruç açmak bizlere manevi 
anlamda katkıda bulundu. Herkesin hayır 
dualarının kabul olması dileğiyle...

2017’YE FOUR SEASONS’DA
VEDA ETTİK

2017 yılının değerlendirmesini yapmak, çalışanlarımızla TAYPA’nın he-
deflerini paylaşmak, çalışan iletişimi ve davranışları üzerine seminer 
ve çalıştay gerçekleştirmek, biraz da eğlenmek için çalışanlarımızla 

23 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş Four Seasons Otel’de bir araya geldik. 

Bu yıl 6 Haziran’a denk gelen Ramazan ayı heyecan ile karşılandı. Hayır ve bereket anlamına gelen 
Ramazan tüm İslam alemi için en önemli aylardan biridir kuşkusuz.
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SERGİ: PERA MÜZESİ  I  05 NİSAN - 26 AĞUSTOS 2018 

İSTANBUL’DA DENİZ SEFASI, DENİZ HAMAMINDAN PLAJA NOSTALJİ

SERGİ: SADBERK HANIM MÜZESİ  I  08 MART -  25 KASIM 2018 

KÜTAHYA ÇİNİ VE SERAMİK KOLEKSİYONU

Cumhuriyetle birlikte değişen top-
lum yaşamına ışık tutan ve bu an-
lamda önemli sayılan “İstanbul’da 
Deniz Sefası, Deniz Hamamından 
Plaja Nostalji” isimli sergi Pera 
Müzesi’nde sergilenmektedir.
Osmanlı döneminde mahremiyet 
nedeniyle denize girmenin yasak 
olduğu İstanbul’da, tahta perde-
lerle oluşturulan deniz hamamları 
ile bir çözüm üretiyordu ve insan-

lar buralarda vakit geçiriyorlardı.
1920’li yıllarla birlikte deniz ha-
mamları yerini yavaş yavaş halk 
plajlarına bırakmaya başladı.
İşte tüm bu değişim/dönüşümü 
görebileceğiniz nostaljik sergi, 
Zafer Toprak küratörlüğünde ha-
zırlandı ve 26 Ağustos 2018 tarihi-
ne kadar da ziyarete açık kalmaya 
devam edecek.

Bu toprakların önemli bir değeri 
olan çini ve seramik ne güzel ki, 
hâlâ hak ettiği değeri görmekte. 
Mazisi Osmanlı dönemine kadar 
uzanan bu zenginliğin en güzel 
örnekleri bugün, Sadberk Hanım 
Müzesi’nde sergileniyor.
Zaman dilimi ve bölge olarak; 18 
ile 20 yy. arası Kütahya’da üretilen 
çini ve seramikleri kapsayan ser-

gi, hem sanatsal hem de bir zana-
at olarak çini ve seramik ürünleri 
kapsıyor.
Serginin küratörlüğünü Hülya Bil-
gi ve İdil Zanbak Vermeersch ya-
pıyor. Sergi, 25 Kasım 2018 tarihi-
ne kadar çarşamba günleri hariç, 
10.00-17.00 saatleri arasında ziya-
retçilere açık olacak.

Organize İşler filminin devam halkası olan ya-
pımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdo-
ğan’a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Demet Ak-
bağ ve Ata Demirer yer alıyor.

Dünyayı kurtarmaya ant içmiş İnanılmaz Aile’nin 
devam halkası olan yapımın yönetmen koltu-
ğunda bir kez daha Brad Bird oturuyor. Filmde 
Jack-Jack’in süper güçlerinin gelişmeye başla-
ması sebebiyle, Bob’un ağırlıklı ilgisi küçük sü-
per kahramandadır.

Geçirdikleri kaza sonrasında aynı has-
tanede tedavi olan Cenk ve Tosun 
kısa sürede yakın arkadaş olur. 6 ay 
boyunca hastanede birbirlerine des-
tek olan ikili taburcu olduktan sonra 
birlikte yaşamaya karar verir. Saf biri 
olan Cenk evde sürekli cep telefo-
nundan çiftlik oyunu oynamaktadır. 
Oyunu merak eden Tosun oyunu in-
celeyince aklına bir fikir gelir.

Yıllardır sinema sektöründe çalışan 
ve hayallerine kavuşamayan Aşkın, 
babasının ölümüyle memleketine 
geri döner. Aşkın bir yandan baba-
sının ölümünün acısını çekerken bir 
yandan da yıllar önce reddettiği ha-
yatına geri dönmesinin yıkımını yaşar. 
Kendisine sürekli yeni bir yer arayan 
Aşkın; ailesi, yakın arkadaşı Ali ve onu 
değiştirmeyi kendisine görev.

İstanbul’da Deniz Sefası,
Deniz Hamamından Plaja Nostalji

Kütahya Çini ve Seramik Koleksiyonu

ORGANİZE İŞLER

İNANILMAZ AİLE 2

ÇİFT’LİK BANK:
TOSUN FİRARDA

BABA NERDESİN
KAYBOLDUM

3 OCAK 2019  I  KOMEDİ

28 EYLÜL  2018  I  AİLE

8 KASIM 2018  I  KOMEDİ 7 EYLÜL 2018  I  DRAM

KUTSAL AYIN İFTAR BULUŞMASI

2017’YE FOUR SEASONS’DA
VEDA ETTİK

Kültür & Sanat
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Evlenenler

Erdem KorkutEmine KaplanYiğit Üstün

ÇALIŞAN AD-SOYAD LOKASYON POZİSYON EVLİLİK TARİHİ 

Yiğit Üstün Silivri Fabrikası Dikimhane Çalışanı 12/26/2017

Emine Kaplan Silivri Fabrikası Dikimhane Çalışanı 5/9/2018

Erdem Korkut İstanbul Merkez Mısır Pazarlama 5/12/2018

YAZ DETOKSU İÇİN MEVSİM
MEYVELERİNİ  TERCİH EDİN!

Yazın gelmesi ile birlikte bahar yorgunluğunu 
rafa kaldırıp yazın enerjisinden biraz depo
alanı yaratmak gerekiyor.

Detoks vücudumuzda birikmiş olan 
toksinlerin atılmasıyla vücudun arınması, 
yenilenmesi anlamına gelir. Toksinlerden 

kurtulmak için en çok dikkat edilmesi gereken 
kuralların başında doğal ve organik beslenmek 
gelir. Detoks genel düşüncenin aksine kilo 
vermek değil, sebze ve meyve suları ile sağlıklı 
beslenerek karaciğer, bağırsak ve böbreklerin 
temizlenme ve yenilenme işlevlerine yardım 
etmektir. 

ARINDIRICI DETOKS ÇAYI
Bir litre suya bir yeşil elma doğrayın ve iki çubuk 
tarçın, üç karanfil, iki kakule ile 5 dk. kaynatın. 
Ateşten aldıktan sonra bir tatlı kaşığı karahindiba 
çayı, 20 kiraz sapı, bir avuç içi mısır püskülü ile 4 

dk. demleyip süzün. Sıcak ve soğuk içilebilir. 

KEFİRLİ SMOOTHIE
Yarım salatalık, yarım su bardağı maydanoz 
ve 500 ml doğal kefiri derin bir kaba ekleyin. 
Malzemeleri blenderda iyice karıştırın. Arzu 
edilen miktarda tuz ekleyin. Karışımı bardağa 
alıp üzerine kuru nane serperek servis 
yapabilirsiniz. 

Sağlık
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ÇALIŞAN AD-SOYAD LOKASYON POZİSYON DOĞUM TARİHİ

Selim Seçkin Sezer Ergene Fabrikası Sprey Usta Operatörü 2/27/2018

Mustafa Tıktık Ergene Fabrikası Zımpara Çalışanı 1/31/2018

Lütfi Artış Ergene Fabrikası Yıkama Operatörü 1/10/2018

Tayfun Özer Ergene Fabrikası Sprey Supervisoru 1/26/2018

Arif Dağdelen Ergene Fabrikası Zımpara Çalışanı 1/10/2018

Adem Çakıcı Ergene Fabrikası Zımpara Çalışanı 12/11/2017

Hüseyin Kaya Ergene Fabrikası Zımpara Çalışanı 9/30/2017

Yunus Akbulut Ergene Fabrikası Zımpara Çalışanı 1/27/2018

Mustafa Yurdakul Ergene Fabrikası Sprey Çalışanı 12/21/2017

Caner Demirel Silivri Fabrikası Son İşlemler Operatörü 12/21/2017

Şinasi Akdoğan Silivri Fabrikası Sevkiyat Personeli 12/25/2017

Ayşegül Bakan İstanbul Merkez Yönetim Sistemleri 17/1/2018

Murat Yaman Silivri Fabrikası Kesimhane Çalışanı 11/29/2017

Selami Aytaş Ergene Fabrikası Yıkama Operatörü 14/10/2017

Ahmet Bilgili Bolu Fabrikası Son İşlemler Yönetici 1/1/2018

Ümit Akyüz Ergene Fabrikası Teknik Servis Operatörü 16/11/2017

Bebek Sahibi Olanlar
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DEV YATIRIM
SIRBISTAN’DA

Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde 35.000 m2 kapalı alana sahip
dev fabrikamız, 2018 yılı sonunda üretime geçecektir.


