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SIRBİSTAN 
CUMHURBAŞKANI’NDAN 
ÖNEMLİ ZİYARET

Taypa, Türkiye, Mısır ve Cezayir’deki tesis-
lerine bir yenisini daha ekliyor. Taypa’nın 

iştiraki Eurotay tarafından, Sırbistan’ın Kralje-
vo şehrinde inşa edilen hazır giyim ve kon-
feksiyon fabrikasında inşaat çalışmaları hızla 

devam ediyor. Karşılama ekibinde Taypa 
Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, Tay-
pa Genel Müdürü Burak Karaarslan, Euro-
tay Genel Müdürü Murat Çağlar ve Türkiye 
Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç yer aldı.”  

Nice Üretken Yıllara...
M. MESUT TOPRAK

BAŞKAN DİYOR Kİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç yatırımda gelinen son noktayı
yerinde incelemek için Sırbistan Eurotay fabrikasına ziyarette bulundu.

   YILDIZI
PARLAYANLAR
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Taypa Ailesinin değerli bir 
üyesi, Silivri Değirmenköy 
Fabrikamızda bizlerle birlik-
te çalışan Zeynep Hafızoğ-
lu, 20 yıllık TAYPA hikâyesi-
ni bizlere anlattı. 

Ö ncelikle 2019’un hepimize faydalı, sağlıklı, far-
kındalığı yüksek ve üretimde dönüşümün hızlı 

olacağı bir yıl olmasını diliyorum. TAYPA Tekstil’in 
2018 yılı hedeflerini tutturmuş bulunmaktan son 
derece memnuniyet duymaktayız. Bu konuda emek-
lerinin tartışılmaz olduğu siz çalışanlarımıza teşek-
kürü bir borç bilirim. 2019 yılında da belirlediğimiz 
tüm hedeflere hep birlikte dayanışmayla ve tıpkı bir 
aile gibi tüm problemlerin üstesinden geleceğimize 
eminim. TAYPA Tekstil, yalnızca iş gücü ve üretimin 
olanakları ile değil teknolojik yatırımın da desteği sa-
yesinde daha hızlı yol alan bir yapı haline geldi. Hep 
beraber el ele vererek, her geçen gün daha hızlı bü-
yüdük. İnsana olan saygımız ve seçici tavrımız, bün-
yemizde inovasyonun da bir o kadar yaratıcı ve ba-
şarılı uygulanmasına olanak sağladı. Bildiğiniz üzere 
önemli girişimimiz Sırbistan Eurotay tesisimizin 2018 
yılında inşaatına başladık ve eğitim bandını devreye 
aldık. 2017 yılında hedef olarak belirlediğimiz, Bal-
kanlar’da canlılık kazandırmaya hazırlandığımız yeni 
yatırımımız, Nisan 2019’da üretime geçecek. Yakın 
zaman önce Eurotay tesisimizi, Sırbistan Cumhur-
başkanı Aleksandar Vuçiç ziyaret etti, tesis ve inşaat 
çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldı. Vuçiç, Sır-
bistan ekonomisine katkılarımız için bizlere, dolayı-
sı ile sizlere teşekkür etti. 2018 yılının Ocak ayında 
Türk-Cezayir ortaklığında Afrika’nın en büyük tekstil 
tesisini açtığımızı duyurmuştuk ve gelinen son nok-
tada, Cezayir TAYAL SPA’dan, birçok Avrupa ülke-
sine iplik ve örgü kumaş ihraç ettik. Bu, ekonomi-
mizi çeşitlendirme hedefimize ulaşma adına oldukça 
olumlu bir adımdır.  Mısır bizim gözbebeğimiz çünkü 
yurt dışındaki ilk yatırımımız Mısır’da oldu. İlk gün-
den bu yana kapasitesini arttırmaya devam ediyor. 
2018 yılında %10 büyüdük. İşimizi arttırmaya devam 
ediyoruz. 2019 hedefimiz %25 büyüyerek yaklaşık 70 
milyon dolara ulaşmak. Değerli çalışanlarımız, son 
olarak söylemek isterim ki tüm bu başarılarımızın 
altında, insan kaynaklarına gösterdiğimiz özen ve 
bu alana yaptığımız yatırım vardır. Üniversiteler ve 
sanayici iş birliklerimiz sayesinde “ne kadar eğitimli 
çalışan, o kadar büyük başarı” söz konusu olduğunu 
hep birlikte görmüş olduk. Bu konuda attığımız her 
adımda destek olduğunuz için teşekkür ederim.

   KAREKARE
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Taypa Ailesi olarak 11 Ka-
sım Pazar günü 40. İstan-
bul Maratonunda KAÇUV 
ile birlikte kanserli çocuk-
lara bir umut olmak, adım-
larımızla hayatlarına destek 
olmak ve onları hayata tu-
tundurmak için maratona 
katıldık. 
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İŞGÜVENLİĞİ ve
SAĞLIĞINIZDAN SORUMLUYUZ!

YANGIN
EĞİTİMİ NEDEN
FABRİKALARDA 
ÖNEMLİDİR?

İş güvenliği, çalışma ortamında sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda 
çalışma ortamının olumsuz etkilerinden çalışanları korumak, çalışma ortamında oluşabilecek riskleri 
kaldırmak veya minimuma indirmek, çalışma kalitesini ve üretim verimliliğini arttırmak gibi unsurlar 
üzerinden yürütülen bir gerekliliktir. İş güvenliği konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan 
biri ilk yardım eğitimidir.

Çalışma ortamında meydana 
gelebilecek herhangi bir acil 
durumda sağlık görevlileri 

olay yerine ulaşana kadar yaralıla-
ra doğru ve bilinçli müdahale ede-
bilecek bir kişi olması gerekir. Bu 
nedenle işyerindeki çalışanlarımıza 
ilk yardım eğitimi vermenin önce-
likli olduğunu düşündük. 
Suni solunum, kalp masajı, tam-
pon, turnike yapmak gibi ilk yardım 
müdahalesi konularında çalışanları-
mızı bilinçlendirmek adına kısa bir 
yaşam molası verdik. “İlk Yardım 
Hayat Kurtarır” sloganıyla tüm 

fabrikalarda eğitimler gerçekleş-
tirdik. İki gün süren ilkyardım eği-
timlerimiz sonunda yapılan sınav 
ile Sağlık Bakanlığı onaylı ilkyardım 
kimlik kartları sahiplerine verildi.

Endüstriyel yangın hizmetleri açısın-
dan çok sayıda çalışanı olan büyük 
fabrikalar ve risk grubu içerisindeki 

tesisler için gerekli önlemlerin biri de acil 
durumlar karşısında bilincin arttırılması 
ve gerekli eğitimlerin sağlanmasıdır. Acil 
durumlarda panik halinin oluşmaması, 
can güvenliğinin sağlanması açısından 

bazı bilinmeyenleri bilmek, kişilere bu-
lundukları ortamda daha rahat hareket 
edebilme özgürlüğü ve alanı sağlar. 
20 Eylül’de merkezimizde gerçekleşen 
yangın eğitimi ve tatbikat çalışması ile 
çalışanlarımıza acil durumlar karşısında 
ilk müdahalede neler yapabilecekleri ve 
felaketleri nasıl önleyebileceklerine dair 

kapsamlı bir eğitim verildi. Uygulama ve 
örneklendirme çalışmaları ile yangına 
zamanında ve doğru müdahalenin mad-
di kayıpların yansıra can kayıplarının da 
önüne geçilebileceği detaylıca anlatıldı.  
Eğitmenler çalışan ve sanayicilerin çalış-
tıkları ortamda mutlaka önleyici önlem-
ler alınabileceğinin altını çizdi. 
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DÜNYA LİMİT AŞIMI GÜNÜ’NE 
BİR KATKI DA TAYPA’DAN…
Taypa, “Gelin Bugün Merdivenleri Kullanalım” 
sloganıyla önemli bir farkındalık çalışması 
gerçekleştirdi.

Taypa Ailesi olarak bu özel günde gelecekten 
bir gün daha çalmamak için “Gelin Bugün 
Merdivenleri Kullanalım.” sloganıyla çalışan-

larımızın hayatında bir farkındalık yarattık ve Dünya 
Limit Aşım Günü’ne Taypa adına bir iz bıraktık…
Uluslararası araştırma örgütü Küresel Ayak İzi 
Ağı’nın (Global Footprint Network) verilerine göre 
dünya bir yıl içinde doğanın yenilenebileceği tüke-
tim sınırını ilk kez bu kadar çabuk aştı.
Dünya Limit Aşımı Günü ilk kez 1 Ağustos tarihine 
çekildi. Bu da dünyanın tolere edebileceği tüketim 
miktarına 212 gün içinde ulaştığımız anlamına geli-
yor.
Ayrıca bu hesaba göre yeryüzü kaynaklarının bu şe-
kilde tüketilmeye devam etmesi halinde yeryüzün-
de barınanların şimdiden dünyanın 1.7 kat büyüklü-
ğünde bir gezegene ihtiyaç var.

TAYPA TEDX İSTANBUL’DAYDI
TEDx İstanbul 13 Ekim’de ‘‘Yeni Başlangıçlar / New Beginnings’’ 
Temasıyla Zorlu PSM’de Gerçekleşti.
“Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki 
bir gülüşün başlangıcıdır. Öyleyse eskiye, geç-
mişe, olmuş bitmiş olana saplanıp kalmak nafile.
Hayatta olduğun sürece yeni başlangıçlara doğ-
ru yönünü belirle, yeniden başla.’’ Edip Canse-
ver’in bu dizeleriyle anlam bulan TEDxİstanbul 
organizasyonuna, Taypa İnsan Kaynakları de-
partmanından Beste Şimşek, Satış Pazarlama 
Departmanı’ndan Özlem Uyrak, Hande Çetin, 
Tülay Yetişen, Şefika Tansever, Canan Atabay ve 
Ceren Ünsal yeni yaşam formlarını, dünyalarını, 
yolculuklarını ve hatta duraklarının izlerini bu özel 
organizasyon aracılığı sürdüler…
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EUROTAY SIRBİSTAN FABRİKASI’NA 
ÖZEL BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİ
Taypa; Türkiye, Mısır ve Cezayir’deki tesislerine bir yenisini daha ekliyor. Taypa’nın iştiraki 

Eurotay tarafından, Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde inşa edilen hazır giyim ve konfeksiyon 

fabrikasında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.  

Tamamlandığında 2.500 kişinin çalışa-

cağı dev tesisi ziyaret eden Sırbistan 

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Sır-

bistan ekonomisine katkıları için TAYPA’ya 

teşekkür ederken, yetkililerden fabrikayla ilgili 

detaylı bilgi aldı. Tesisin Nisan 2019’da üreti-

me geçeceği bilgisini Cumhurbaşkanı Vuçiç ile 

paylaşan TAYPA Yönetim Kurulu Başkanı Me-

sut Toprak ise “Sırbistan’da 35 milyon euroluk 

yatırımla hayata geçireceğimiz Eurotay tesisi-

mizin devreye girmesiyle denim ve non-denim 

konfeksiyonda Avrupa’nın en büyük hazır gi-

yim üreticisi olacağız” şeklinde konuştu.

Ekim 2017 tarihinde, 
Türkiye ve Sırbistan 
Cumhurbaşkanlarının 
huzurunda atılan ve 
Sırbistan’a son yıllarda 
yapılan en önemli tekstil 
yatırımı olarak öne çıkan 
Eurotay tesisinde çalışmalar 
tüm hızıyla devam ediyor.
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Avrupa’nın
En Büyüğü
Olacağız

Mısır ve Cezayir’in ardından, global bir tedarikçi 

olma hedefiyle rotasını Balkanlar’a çeviren TAYPA 

Ailesi Eurotay Sırbistan fabrikasının Kraljevo şeh-

rinde hayata geçireceği şehrinde hayata geçi-

receği hazır giyim ve konfeksiyon fabrikasında 

geri sayıma başladı. Resmi imzaları Ekim 2017 

tarihinde, Türkiye ve Sırbistan Cumhurbaşkan-

larının huzurunda atılan ve Sırbistan’a son yıllar-

da yapılan en önemli tekstil yatırımı olarak öne 

çıkan Eurotay tesisinde çalışmalar tüm hızıla 

devam ediyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç de 

yatırımda gelinen son noktayı yerinde incele-

mek için Eurotay fabrikasına bir ziyarette bu-

lundu. TAYPA Yönetim Kurulu Başkanı Mesut 

Toprak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret 

kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksan-

dar Vuçiç, tesis ve inşaat çalışmaları hakkında 

yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Fabrikada gelinen son noktayla ilgili memnu-

niyetini yetkililerle paylaşan Aleksandar Vuçiç, 

Sırbistan ekonomisine katkıları için de TAY-

PA’ya teşekkür etti.
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Kış henüz gelmiş sayılmaz. Ama 
moda dünyası karlar erimeden 
hemen önce bize neler 

giyebileceğimizi söylüyor. Eylül ayının 
başından bu yana, New York, Londra, 
Milano ve Paris’teki ünlü tasarımcılar 
ilkbahar / yaz 2019 koleksiyonlarını 
sergilemeye başladılar.
Şimdiden önümüzdeki yılın popüler 
eğilimleri şekillenmeye başladı. 
Kabarık kollu üst giyimler, kargocu 
pantolonlar geri dönüyor. Hatta biraz 
da Kardashian-esque bisikletçi şortlarını 
görüyoruz.  İşte 2019 yılının en önemli 
bahar trendleri!

Yamalı Jeanler
Giysi dolabınıza farklı ve dikkat çekici bir jean pantolon 
eklemek istiyorsanız yamalı pantolonlara mutlaka 
şans vermelisiniz! Denim kumaşın farklı renklerinden 
oluşan yamaları tercih edebileceğiniz gibi renkli, desenli 
yamalarla da ilgi çekici görünümler arasında. Giymekten 
sıkıldığınız pantolonlara yama yaparak siz de hem 
eski pantolonlarınızı değerlendirebilir hem de tarzınızı 
yansıtabilirsiniz.

2019 YILININ
PODYUMLARDA
YILDIZ OLACAK
DENİM
TRENDLERİ
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Jeanlerin süslenmesi artık çok 
revaçta bunun etkilerini geçen yıllarda 
görmüştük. Taşlı, nakışlı, zincirli, çeşitli 
renkli motifler artık jeanlarin üzerinde 
olacak. Sade tasarımlar sizi boğuyorsa 
seçiminizi bu stilden yana kullanın 
deriz. Kendi için çok fazla model 
seçeneği de mevcut bu da sizin 
işinizi kolaylaştıracaktır.

Moda

Dekor lu Moda
Denim Parçalar 

Denim pantolonda bir yenilikte bitmemiş 
görünümü veren paçalardır. Bileğe kadar 
olan bu kısa pantalonlar bir başka ilgi 
uyandırıyor. Paça kısımlarında saçaklar, 
asimetrik kesimler, desenler çok harika 
duruyor. Bunun yanında çizgili ve klasik 
kesimlerde çok ön planda. Mavi, koyu mavi, 
kiremit kırmızısı, indigo en revaçta olan 
renkleridir.

Kısa Denim 
Pantolon 
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Çatalca’da bulunan Flamingoköy’e ulaşmak sandı-

ğınızdan daha kolay olacak. Çatalca’ya girmeden 

hemen sağda yer alan Gökçeali yolunu takip edi-

yorsunuz. Yaklaşık 5 km sonra Gökçeali Köy’ü girişindeki 

Gökçeali köprüsünü geçince, hemen soldaki ilk yola gire-

rek Cevizlik Sokak boyunca 250 metre kadar gittiğinizde 

Flamingo Köy solunuzda kalacak.

Pazartesi’den Pazara sabah saat sabah 09:00’dan akşam 

20:00’ye kadar açık olan Flamingoköy’ü anlamlı kılan sa-

dece temiz doğası değil. Aynı zamanda birbirinden farklı 

hayvan dostlarını görebileceğiniz bu özel köy hem sizin, 

hem de sevdikleriniz için yaşam arası bir mola olacak. 

Şayet güzel bir Pazar sabahına uyandıysanız ilk işiniz hiç düşünmeden yola çıkmak

ve hayata karışmak olmalı. Bu sayımızda gezi rotamızı Çatalca’da bulunan

ve doğa ile iç içe Flamingoköy cennetine çeviriyoruz.

İlk önce nerede olduğu konusunda sizi biraz bilgilendirelim. 



bizce

9

Neler Neler Var?
“Bir Köyden Fazlası” mottosu ile bi-
linen Flamingoköy, daha çok kah-
valtı noktası gibi algılansa da, bu 
gezinizi anlamlı kılacak en önem-
li detay, mekânın tüm gününüzü 
hiç sıkılmadan geçirebileceğiniz 
birçok seçeneğe sahip olması. Köy 
kahvaltısından barbekü partilerine, 
birbirinden renkli çocuk oyun alanla-
rından, gölde balık keyfine, rengârenk 
hayvan dostlarından misafirperver yöneti-
mine kadar Flamingoköy, Çatalca’nın kal-
binde gerçekten de bir köyden fazlasına 
sahip. Özellikle favori hayvanlarınız birbi-
rinden zarif ve barışçıl flamingolar, rengâ-
renk tavus kuşları, sülünler ya da keklikler 
ise şayet burası tam da size göre bir uğrak 
noktası olacak. Elinizden ekmek alan ve 
dostlukları tartışılmaz siyah- beyaz kuğu-
lar, size Çaykovski’nin ünlü bestesi Kuğu 
Gölü Balesi’nin tınılarını hatırlatacak. Tarih 
boyunca saflığın simgesi haline gelmiş 
beyaz kuğuları ve yavrularını gördüğünüz-
de hayata bakışınız o an için bambaşka 
olacak.

Flamingo Köy’e girince önce içeri ulaş-
mak için biraz yürümeniz gerekecek. 
Sonra ödemenizi yapıp, kendinize masa 
seçebileceksiniz. İsterseniz flamingola-
rın bulunduğu havuzun kenarında, ister-
seniz göl kenarındaki tahta masalarda 
yerinizi seçebilirsiniz.

Doğa’da Spor Size ve 
Bağışıklığınıza
İyi Gelecek

Özellikle son dönemde sağlıklı yaşam ko-
nusunda birçok yayın hemen hemen her 
gün paylaşılmakta ve bizler için bu bilgiler 
büyük önem taşımaktadır. Ancak tüm bu 
yeniliklerden daha geçerli bir gerçek var ki 
o da temiz doğa havasında egzersiz yap-
mak. Gezi fikrini hayata geçirmeniz için 
oldukça geçerli bir sebep de, Flamingo-
köy’ün muhteşem doğa manzarası eşli-
ğinde spor parkurlarında güne egzersizle 
başlamak. Kahvaltı öncesinde yapacağı-
nız 1 saatlik egzersiz sayesinde, kahvaltını-
zın keyfini bir başka yaşayacaksınız.

Benzersiz Bir Kahvaltıda 
Ne Varsa

Yumurtaların kümesten, sucukların 
ise ev yapımı, organik olduğu en-
fes bir kahvaltı, bu gezinizde siz-
ler için hazır ediliyor.  Açık büfe 
köy kahvaltısı seçeneği her za-
man en faydalı sonucu veriyor. 
Ödemeyi girerken yapabilme 

seçeneği özellikle hesap bekleme 
zahmetinden sizi hemen kurtarıveri-

yor ki bu bizce oldukça geziniz boyunca 
size vakit kazandıracak bir durum.

Gölde Balık Tutma Keyfi!
İstanbul’un stresinden uzak bir mekân-
da gölde balık tutmak bu geziniz sonrası 
sizde alışkanlık haline gelebilir. Özellikle 
kendinizle ve doğa ile baş başa kaldığı-
nız bu özel anın tadını Flamingoköy’de 
çıkarmanız mümkün. Mekânın sizin için 
sağladığı mangal seçeneği de baki olup 
tutmuş olduğunuz balıklarınızı pişirme-
nize olanak sağlayacak. Bu arada siz gü-
nün tadını çıkarırken çocuğunuz, 1000 
metrekarelik trambolin park ve oyun ala-
nında diledikleri gibi vakit geçirme şan-
sını yakalayacaklar. 

Gezi
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40.
İSTANBUL

Taypa Ailesi olarak 11 Kasım Pazar günü 
40. İstanbul Maratonunda KAÇUV ile 
birlikte kanserli çocuklara bir umut olmak, 
adımlarımızla hayatlarına destek olmak 
ve onları hayata tutundurmak için koşu 
maratonuna katıldık. Ailemiz adına bağış 
topladık ve küçücük yüreklere umut olduk. 
Gururluyuz!

Taypa Ailesi, Kanserli 
Çocuklara Umut Vakfı 
(KAÇUV), bu yıl da 40. 

Vodafone İstanbul Maratonu’nda 
Umut Elçileri ile rekor bir katılıma 
imza attı. Tam 43 kurumsal takım 
KAÇUV için koştu. Taypa Ailesi 
olarak bu 43 takım içinde yerimizi 
aldık. TAYPA ve KAÇUV birlikteliği 
sayesinde topladığımız bağışlarla 
kanser tedavisi gören çocukların 
tüm sağlık masraflarına destek 
olmuş olduk.

KAÇUV, TAYPA maraton koşucu-
larına yönelik bir sunum gerçekleş-
tirdi ve çalışan maratoncularımız 
KAÇUV yapısı, içeriği ve çocuk evi 
projelerinden haberdar oldular. 
Bağış için her bir çalışanımız, ken-
dine ait bir profil sayfası oluştura-
rak, kendi networkü ile paylaşma 
fırsatı yarattı ve bağış toplamanın 
en hızlı yöntemine bu yolla destek 
vermiş oldu. MARATONUNDA 

BULUŞTUK.
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Mimar Sinan 
Üniversitesi 
Eğitimlerine 
Hız Kesmeden 
Devam 
Ediyoruz…

Mimar Sinan Üniversitesi’yle 
olan işbirliğimiz son hızla 
devam ediyor.

Mimar Sinan Üniversitesi’nde 
gerçekleşen yerinde eğitimler, 
öğrencilerin hayatlarına sadece 
mesleki branşlaşma adına değil 
yaşama dair de bir çok yönden 
dokunuyor.  Taypa Tasarım 
Direktörü Cenker Akdemir denim 
yıkama tekniklerini anlattığı özel 
eğitim çalışmasına başladı. Yarım 
dönem devam eden bu projemiz, 
öğrencilerin ders programlarına 
büyük bir katkı sağladı.  Eğitim 
çantalarına denim yıkama 
eğitimini ekleyerek hem önemli 
bir tecrübe kazanmış oldular hem 
de farklı metodlarla mesleklerinin 
derinlerine indiler…

Bu sezon da her zaman olduğu 
gibi fabrika çalışanlarımızın 
sağlıklı ve kendilerini mutlu 

hissedebilecekleri özel yemek 
molalarını organize ettik. Hem iletişimi 
pekiştirmek hem de keyifli dakikalara 
önderlik etmek için öğle yemeklerimizi 
bahçede ızgara yaparak taçlandırdık. 
Paylaşmak Taypa’nın ruhunda var…

Çalışanlarımızla 
Barbekü
Partisinde
Bir Araya
Geldik… 
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20 yıllık
BİR TAYPA HİKÂYESİ

Taypa Ailesinin değerli bir üyesi, Silivri Değirmenköy Fabrikamızda bizlerle birlikte çalışan Zeynep 
Hafızoğlu, 20 yıllık TAYPA hikâyesini bizlere anlattı. Genç bir kızken girdiği TAYPA TEKSTİL’de evli ve çocuk 

sahibi bir kadın olarak çalışmaya devam eden Zeynep Hanımla keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Ekonomik 
özgürlüğü olan 
bir kadınının 
hayatında her 

şey değişir. 
Kendi emeğimizi 

kazanıyor,

- Öncelikle kendinizden bahseder 
misiniz ?
Adım Zeynep Hafızoğlu. 42 yaşında 1 
çocuk annesiyim. Bulgaristan Göçme-
niyim. 21 yıldır Tekirdağ’ın Çorlu ilçesin-
de ikamet ediyorum. 18 yıllık evliyim. 

Eşim ağır sanayi firmasında çalışıyor. 
Kızım 11 yaşında, 6. sınıf öğrencisi ola-
rak eğitim hayatına devam ediyor. Kü-
çük bir ailem var. Boş zamanlarda ça-
lışan bir birey olduğum için genellikle 
ailemle vakit geçiriyorum.
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- Çalışma hayatınızda firmamızla 
tanışmanız nasıl gerçekleşti?
Firmanız ile tanışmam hiç beklemedi-
ğim bir anda oldu. Amcamın eşi olan 
yengem, o yıllarda sizin firmanızda çalış-
maktaydı. Çalıştığı firma hakkında hiçbir 
bilgim yokken, çalışma isteğimi dile ge-
tirmem firmanız Tayeks ile tanışmama 
vesile oldu. Çalışmak istediğim halde 
daha önce hiçbir bilgi ve tecrübemin ol-
maması beni çok korkutuyordu. 
Yengemin Tayeks’te uzun yıllar çalış-
mış olması, diğer yandan içimdeki işe 
başlama isteği beni heveslendiriyordu. 
İş başvurusu yapmak için firmaya gel-
dim. O gün benimle yetkili kişi görüştü 
ve tecrübesiz olmamı dile getirmeme 
rağmen, kendisinin yaklaşımı çok ılımlı 
ve olumluydu. Tayeks’te işi bilmesem 
bile eğitici bir kadro eşliğinde işi öğren-
me fırsatım olduğunu, birçok tecrübe-
siz adayların işi öğrenerek eğitimlerini 
tamamladıktan sonra, tecrübeli olarak 
çalışmaya devam ettiklerini dile getir-
di. Karşılaştığım sıcak ortam, daha işe 
başlamadan firmaya bağlanmama ve 
daha net karar vermeme neden oldu.

- Çalışma hayatınızda bizi 
seçmenizdeki etken nedir ?
Bulunduğum çevrede birçok firma var-
dı. Ama önemli olan o işe isteyerek ve 
severek gitmemdi. Tayeks’te başla-
dığımda hiç tecrübem yoktu fakat en 
önemli ve artı durum, işi öğretecek bir 
ekibin desteği ile işe başlamamdı. İş 
hayatındaki tecrübesizliğim gelecek 
adına karşılaşacağım sorunlarla ilgili 
beni endişelendiriyordu. 
Görüşme ortamındaki sıcak yaklaşım-
lar, tercihimi doğru yönde yapmama 
yardımcı oldu. Ayrıca çalışma koşulla-
rının iyi olması her çalışanın beklenti-
sidir. Ben de bu beklenti ile tüm hak-
larımın korunabileceğini, rahat mutlu 
ve huzurlu bir iş ortamının sağlanabi-
leceğini düşündüğüm için uzun yıllar 

çalışmayı hedefleyip, bir meslek sahibi 
olmak adına sizi seçtim.

- Firmamızda çalışmak hayatınızda 
neleri değiştirdi?
Ben çalışma hayatıma bu yapıda başla-
dım ve hala devam ediyorum. Çalışan 
bir birey, çalışan bir kadın ve çalışan 
bir anne olarak üretmenin, başarmanın 
ne kadar keyifli olduğunu anladım. Bir 
şeyleri başarmak ve bu başarıyı gözle 
görüp elle tutabilmek, bana ayrı bir ke-
yif veriyordu. Ekonomik özgürlüğü olan 
bir kadınının hayatında her şey değişir. 
Kendi emeğimizi kazanıyor, kazancımı-
zı eşimizle, çocuğumuzla paylaşarak, 
hayatımıza daha iyi koşullarda devam 
edebiliyoruz.

Taypa Ailesi ile çalışarak büyüdüm as-
lında. Bekâr bir genç kızken, evliliğe ilk 
adımı burada attım. Daha sonra anne 
oldum. Çocuğun olması, kadınlarımı-
zı çalışma hayatından bazen alıkoya-
biliyor fakat ben bu durumda bile fir-
madan ayrılmadım. Bana olduğu gibi 
çocuğuma da ikinci aile oldu burası.  
Kızım bu firmanın sağlamış olduğu 
kreşte büyüdü. Okul çağına gelene 
kadar sağlanan kreş imkânı ne beni 
kızımdan, ne de işimden ayırdı. Bu da 
bir anneye sunulacak en büyük ve en 
güzel imkânlardan biri olsa gerek diye 
düşünüyorum.

- Çalıştığınız bölümde sizi zorlayan 
bir iş oldu mu?
Bölümümüzde bizi en zor duruma sokan 
iş, aksesuarlı, düğmeli işlemeli pantolon 
modelleridir. Dışardan baktığımızda göze 
ne kadar hoş ve güzel gelirse de, İşin içe-
resinde olmadan bir pantolonunun üretim 
aşamalarını bilemeyiz.
İşlemeli aksesuarlı pantolonlar, diğer mo-
dellerimize göre bizi biraz daha uğraştırı-
yor. Çünkü her bir aksesuar için ayrı ayrı 
işlem aşaması gerekiyor. Bu da ayrı bir 
emekle üretimin devam etmesini sağlıyor.

- Çalışma esnasında size keyif veren 
yönler var mıdır ?
Burada uzun yıllardır çalışıyorum. Aile-
mizden daha fazla zamanı burada geçi-
riyoruz. Artık burası benim için iş yerin-
den ziyade bir aile ortamına dönüştü. 
Çok kalabalık güzel bir ekibimiz var ve 
çalışma arkadaşlarımızla çalışmak ke-
yif verici oluyor.

- Çalışma hayatınızda geleceğe 
yönelik neler yapmayı 
planlıyorsunuz ?
Çalışmak hem benim, hem de çalışan 
bir anne olarak aslında çocuğuma iyi 
bir gelecek sunmama fırsat veriyor. 
Ekonomik özgürlüğü olan bir kadın ve 
çalışan aktif bir birey olarak sonuna ka-
dar devam etmeyi hedefliyorum.

- Taypa’yı eşinize dostunuza tavsiye 
eder misiniz?
Bir tavsiye üzerine firmanızda işe baş-
layan biri olarak gönül rahatlığı ile eşi-
me dostuma tavsiye edebilirim.

- Taypa bir insan olsa nasıl biri 
olurdu?
İnsan gözü ile baktığımızda iyilere 
odaklanmış, hoşgörülü, saygı çerçeve-
lerini her zaman koruyan biri olurdu.

Kızım
bu firmanın

sağlamış olduğu kreşte 
büyüdü. Okul çağına 

gelene kadar sağlanan 
kreş imkânı ne beni 

kızımdan,
ne de işimden

ayırdı.
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SIRBİSTAN EUROTAY
EĞİTİME BAŞLADI
Taypa, iştiraki Eurotay aracılığıyla Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde 
hayata geçireceği hazır giyim ve konfeksiyon fabrikasında operatör 
eğitimlerine başladı.
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Taypa Ailesi, Eurotay aracılığıyla Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde ha-

yata geçireceği hazır giyim ve konfeksiyon fabrikasında operatör 

eğitimlerine başladı.

Toplamda 115 çalışanla uygulamalı eğitime başlayan Eurotay, Sırbistan 

Ulusal İstihdam Ajansı ile ortak yürüttüğü özel eğitim programında, özel-

likle tekstil konusunda yetkinlik kazandırdığımız ve tekstil konusunda geli-

şim sürecine aktif destek verdiğimiz bir ülkede ihtiyaca da çözüm getirmiş 

oldu. 

Türkiye’de gerçekleşen İŞKUR mesleki eğitimlerine benzer bir çalışma 

sistemine sahip uygulamalı eğitim programında, Türkiye’den Sırbistan’a 

giden bant şefleri uygulamalı olarak çalışanlara eğitim vermeye başladılar.
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TAYPA’DA
YENİ YIL COŞKUSU 

Taypa Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak ve
Taypa Genel Müdürü Burak Karaarslan’ın katılımıyla Taypa Ailesi yeni yılı

birbirinden keyifli anlar eşliğinde kutladı. 

Taypa’nın merkez çalışanlarına düzenle-
diği yeni yıl kokteylinde herkes yeni yılın 
enerji veren atmosferinde senenin yor-

gunluğunu attı.
Bu özel kokteylin elbette birbirinden keyifli sürp-
rizleri de oldu. Bunlardan en çok dikkat çekeni,  
perküsyon grubunun sergilediği özel gösteri eş-
liğinde, çalışanların tüm ofis ve üretim sahaları-
nın dolaşılması oldu. Çalışanlara büyük bir sürp-
riz olan perküsyon grubunun perfomansı, yeni 
yıl kokteyline bambaşka bir ruh kattı.
Taypa Ailesi’nin katılımı ile anlam bulan beden 
perküsyon performansları eğlenceyi doruğa çı-
kardı. Etkinlikte süpriz bir çekiliş yapıldı ve yeni 
yıl hediyeleri sahiplerini buldu. Taypa Ailesi adı-
na daha nice sağlıklı ve mutlu yıllar dileriz…

 Taypa Ailesi 
adına daha 
nice sağlıklı 

ve mutlu yıllar 
dileriz…
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SERGİ: PERA MÜZESİ  I  01 OCAK SALI  2019 

SUNA VE İNAN KIRAÇ VAKFI KOLEKSİYONU’NDAN

YAPITLARIYLA OSMAN HAMDİ BEY’İN YAŞAMI VE SANATI

SAHNE: BEŞİKTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ  I  24 OCAK 2019 

ATA DEMİRER, ‘TEK KİŞİLİK’ GÖSTERİSİ

Osman Hamdi Bey, Tanzimat Dö-
nemi’nin yetiştirdiği bir Osmanlı 
aydını; resim, arkeoloji, müzecilik, 
sanat eğitimi gibi kültür-sanat yaşa-
mının farklı alanlarında, bir ömre an-
cak sığdırılabilecek zenginlikte ve 
çeşitlilikte katkılar yapmış bir kişilik.
Osman Hamdi Bey’in ardında bı-
raktığı miras, ölümünden 100 yıl 
sonra bile şu ya da bu biçimde sa-
natçıların, bilim insanlarının eserle-
rinde, kurumlarımızda, müzeciliği-
mizde yaşamaya devam ediyor. O 

her zaman gündemin ön sıralarına 
oturmayı, dikkati çekmeyi, sesini 
duyurmayı, hararetli tartışmaların 
konusu olmayı başarıyor.
Pera Müzesi’nin Sevgi ve Erdoğan 
Gönül Galerisi’nde Osman Hamdi 
Bey’e ayrılan bu özel bölüm, Suna 
ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonunda 
yer alan yapıtlarıyla, onun tutkunu 
olduğu resim sanatıyla ilişkisinin 
farklı yönlerini sergileyen örnekler 
sunarken bu çok yönlü kişiliği bir 
kez daha selamlıyor.

Demirer, gösterisinde  hem 
stand-up yapıyor hem ‘tek kişilik 
gazino’ oluyor! 
Başarılı komedyen, Türk Sanat 
Müziği’nden operaya, halk müzi-
ğinden popa ve arabeske kadar 
geniş bir repertuvara sahip. De-
mirer’e sahnede Taşkın Sabah yö-
netiminde bir orkestra ve zaman 

zaman dansçılar eşlik ediyor. Se-
yircinin hasretle beklediği mizah 
dolu hikayeler de şarkı aralarında 
sahnede yerini alıyor. Ata Demirer 
kendine has üslubuyla bir yandan 
şakalarıyla seyirciye kahkahalar 
attırıyor, bir yandan da şarkılarıy-
la, tiyatro sahnesine hoş bir seda 
getiriyor.

Ayşe Kulin’in heyecan verici kaleminin, sürük-
leyici anlatımının doruk noktalarından biri SON!
SON, içinde tuhaf bir sıkıntısı olanların, mem-
leketin hallerine dertlenenlerin, birini hep son 
gördüğü haliyle hatırlayacağını bilenlerin, ül-
keden ülkeye savrulanların, üstüne gidildiğin-
de gözü hiçbir şeyi görmeyenlerin, aşk yerine 
umutla yetinmek zorunda kalanların hikâyesi. 
Denize doğru akarken birbirine karışan nehirle-
rin, tesadüflerin, denk gelişlerin, kesişmelerin, 
hiç unutmayanların, kördüğümleri çözmeyi di-
leyenlerin romanı.

Aslı (Aslı İnandık) çocukluğundan beri 
oyuncu olmak isteyen iyi niyetli, saf 
ve hayalperest bir kızdır. Hayallerinin 
peşinden gider ve özel bir konserva-
tuarın oyunculuk bölümünü kazanır. 
Ailesi bu duruma karşı çıkar ve bek-
lediği desteği göremez. Çaresizce 
para kazanmak için ne yapacağını 
düşünürken ‘gerçek hayatta sipariş 
üstüne oyunculuk’ yapan dublörler 
kulübüyle tanışır ve orada çalışmaya 
başlar. Burası hem Aslı’nın okul pa-
rasını kazanabileceği hem de kılıktan 
kılığa girerek oyunculuk yeteneklerini 
sergileyebileceği bir yerdir. Her şey 
yolunda giderken, iş için gönderildiği 
eğlenceli görevlerden birinde hesap-
ta olmayan bir aşk kapısını çalar.

2014 yapımı “Mucize” filminin devam 
halkası olan yapımın yönetmenliğini 
ve senaristliğini bir kez daha Mah-
sun Kırmızıgül üstleniyor. Başrollerini 
Talat Bulut ve Mert Turak’ın üstendi-
ği Mahsun Kırmızıgül’ün dördüncü 
uzun metrajlı filmi olan Mucize’de 
Ege’nin cennet gibi bir köşesinden 
Anadolu’nun uzak bir köyünde yokluk 
içerinsinde bir okula sürgün yiyen bir 
öğretmen ve okumayı, eğitimi dört 
gözle bekleyen çocukların hikayesi 
anlatıyordu. Muzice 2 Aşk’ın  başro-
lünde Mert  Turak yer alıyor.

Osman Hamdi Bey

Ata Demirer, ‘Tek Kişilik’ Gösterisi 

SON
ASLI GİBİDİR

MUCİZE 2YAZAR: AYŞE KULİN

25 OCAK 2019  I  KOMEDİ

28 ŞUBAT 2019  I  DRAM

Kültür & Sanat
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Rabia Baytekin

Gamze Arslan

Arzu & Mehmet Kemal Çetin

Cengiz Atak

Türker Tüzüner

Hakan Öztürk

Ebru Dinler

Funda Bayındır

Ürkiye Türkümdeyen

Yılmaz Şal

Tülay Yetişen

Işıl Çolakoğlu

Sercan Güler
ÇALIŞAN AD-SOYAD LOKASYON POZİSYON EVLİLİK TARİHİ 

Funda Bayındır İstanbul Merkez Tasarım ve Ür-Ge 29/9/2018

Gamze Arslan İstanbul Merkez Modelhane 8/8/2018

Mehmet Kemal Çetin İstanbul Merkez Satış Pazarlama 4/8/2018

Tülay Yetişen İstanbul Merkez Satış Pazarlama 7/7/2018

Rabia Baytekin Silivri Fabrikası Üretim Personeli 2/7/2018

Sercan Güler Silivri Fabrikası Üretim Personeli 8/9/2018

Hakan Öztürk Silivri Fabrikası Üretim Personeli 23/9/2018

Cengiz Atak Silivri Fabrikası Üretim Personeli 22/7/2018

Yılmaz Şal Ergene Fabrikası Yıkama Yetkilisi 21/10/2018

Işıl Çolakoğlu Ergene Fabrikası Yıkama Operatörü 26/9/2018

Arzu Çetin Ergene Fabrikası Müşteri Temsilcisi 4/8/2018

Türker Tüzüner Ergene Fabrikası Yıkama Yetkili Yard. 18/8/2018

Ürkiye Türkümdeyen Ergene Fabrikası Laboratuar Asistanı 23/7/2018

Ebru Dinle Ergene Fabrikası İnsan Kaynakları 1/7/2018

Evlenenler
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ÇALIŞAN AD-SOYAD LOKASYON POZİSYON DOĞUM TARİHİ

Tuğçe Bakırcı İstanbul Merkez Satış Pazarlama 2/7/2018

Cemile Bilgili İstanbul Merkez Fason Üretim 12/6/2018

Cemil Ay İstanbul Merkez Fason Üretim 1/11/2018

Mustafa Tosun İstanbul Merkez İK ve Yönetim Sistemleri 24/10/2018

Gökhan Çakır Silivri Fabrika İdari Personel 23/7/2018

Salih Yüksel Silivri Fabrika Üretim Personeli 22/11/2018 

Bülent Ayna Silivri Fabrika Üretim Personeli 17/7/2018

Serhat Civaş Silivri Fabrika Üretim Personeli 14/8/2018

Özgen Döngel Silivri Fabrika İlk Düzey Yönetici 10/8/2018

Faruk Kuş Silivri Fabrika Üretim Personeli 2/6/2018

İlyas Yazgan Silivri Fabrika Üretim Personeli 3/9/2018

Muhammet Can Silivri Fabrika Üretim Personeli 27/8/2018

Şahin Çalgam Silivri Fabrika İdari Personel 21/11/2018

İlker Karaağaçlı Ergene Fabrikası Sevkiyat Personeli 27/6/2018

Yunus Emre Durur Ergene Fabrikası Sistem Destek Uzmanı 24/11/2018

Onurcan Yıldız Ergene Fabrikası Zımpara Çalışanı 19/11/2018

Recep Dağdelen Ergene Fabrikası Zımpara Çalışanı 30/10/2018

Rıdvan Erdin Ergene Fabrikası Planlama Uzman Yrd. 3/8/2018

Can Adalı Ergene Fabrikası Zımpara Çalışanı 4/6/2018

Bebek Sahibi Olanlar
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