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Taypa, Lev’s’tan aldığı Ar-Ge merkezyle
yen yıkama yöntemler gelştryor
Hilfiger, Calvin Klein, Uniqlo, M&S, Lacoste gibi birçok markaya ürün denim kumaş
üretiyoruz. İç piyasada da Mavi Jeans ile
çalışıyoruz” bilgisini verdi.
Yaptıkları ihracatla ödül de aldıklarını
aktaran Mesut Toprak, “2015 yılında 50
milyon dolar ve üzeri ihracat yapan firmalar arasında Hazır Giyim ve Konfeksiyon
İmalatçı İhracatçı kategorisinde Tayeks
firması ile 9’uncu sırada, İhracatçı kategorisinde ise Taypa firması ile 16’ncı sırada
yer alarak İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’nden Platin Ödülü aldık” dedi.
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aypa, Lev’s’tan devralarak Çorlu OSB’de faalyete geçrdğ
Ar-Ge merkeznde yen yıkama yöntemler çn çalışmalar
yapıyor. Ar-Ge merkezlernde İtalya’nın önde gelen yıkama
şrketleryle bu alanda atölye çalışmaları yaptıklarını fade
eden Tay Group Yönetm Kurulu Başkanı Mesut Toprak, “2015’te
Lev’s’tan satın alarak faalyete geçrdğmz Ar-Ge merkezmzle
sadece stenlen yıkamaları yapan değl, müşterlere yıkama alanında
moda eğlmler de sunan üretc konumundayız” ded. Ayrıca,
Cezayr’de ortaklığa gderek ülkedek Sd Khettap Endüstr Bölges’nde
2.5 mlyon metrekarelk br alanda entegre üretm tess kurmayı
hedefledklern kaydeden Toprak, ‘Tayal SPA’ olarak adlandırılan
projenn lk etabının 2018 sonunda tamamlanacağını belrtt.
Cezayir’deki yatırım tutarının 2 milyar doları bulacağı bilgisini veren Mesut Toprak,
ilk etapta 800 milyon dolarlık yatırım yapılacağını kaydetti. Projenin ilk safhasında
10 bin kişinin istihdam edileceğini aktaran
Toprak, “Uzun vadede ise istihdam sayısı
25 bini bulacak” şeklinde konuştu.
Yeni dönem hedeﬂerinin Tayal SPA ile
sınırlı kalmadığını dile getiren Mesut Toprak, yıl sonuna kadar ciro ve adet bazında
yüzde 20 büyüme hedeﬂediklerini belirtti.
Sadece Türkiye’deki organizasyonlarında
yıl sonu beklentilerinin 120 milyon dolarlık ciro öngördüklerini açıklayan Toprak,
2015 yılında yapılan organizasyon çalış-

maları ile birlikte 2016 yılını verimli geçirdiklerini söyledi. 2015’i 100 milyon dolar ile kapattıklarını bildiren Toprak, “Söz
konusu yılda bünyemizde yeni bir yapılanmaya gidildi. Verimlilik ve kârlılık anlamında beklentilerimizin altındaki müşterilerle yollarımızı ayırdık. Böylece diğer
müşterilere daha fazla odaklanarak, verimli ve piyasada etkin hareket ediyoruz”
dedi. Sektörde 40 yıldır faaliyet gösterdiklerini ifade eden Toprak, “Orta vadeli hedefimiz yüzde 43 büyümek. Ayrıca; Almanya,
İspanya, İtalya, Fransa ve İngiltere’de daha etkin faaliyet göstermeyi amaçlıyoruz”
şeklinde konuştu.

Şirketlerinin TAY Group çatısı altında
toplandığını söyleyen Toprak, merkez binalarının Beylikdüzü’nde bulunduğunu,
Silivri Değirmenköy ve Bolu’da da denim
konfeksiyon üretimi yaptıklarını belirtti.
Toprak, TAY Group’un Türkiye’de 70 bin
metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösterdiğini ve 3 bin 175 kişiyi istihdam ettiğini
açıkladı. Üretimin yüzde 81’ini ihraç ettiklerini kaydeden Toprak, “Yurdışında Levi’s, Dockers, Zara, Massimo Dutti, Tommy

“Yenleneblr enerj kaynaklarıyla
sürdürüleblr üretm yapıyoruz”
Denim boyama alanında örgü kumaşlarda indigo ve yağlı boyama yapan
Arıteks, Ar-Ge çalışmalarıyla katma
değerli üretime ve az su tüketimiyle de
sürdürülebilir üretime odaklandı. Temiz enerji kaynakları kullanarak verimli ve katma değerli üretim yaptıklarını belirten Arıteks Yönetim Kurulu Üyesi Cem Susin, “Bugün itibarıyla
bünyemizde ve dış iştiraklerle beraber 40 kişilik Ar-Ge ekibimiz bulunuyor. Organik, anorganik sentez, analitik ve fotovoltaik kimya laboratuarları
ile birlikte katma değerli ve yüksek kaliteli ürünler üretiyoruz” dedi.
Çorlu’daki fabrikalarında 15 yıldan
beri kurdukları sürekli boyama hattı
ile pamuk, viskon kumaşlara ve karışımlarına reaktif, ﬂoresan, vat, indigo ve yağlı boyama yaptıklarını belirten Cem Susin, sürekli boyama yöntemi sayesinde Ar-Ge ve inovasyonun
önemini daha iyi anladıklarını aktardı. Kullandıkları yöntemin, klasik yönteme göre daha az su, kimyasal ve enerji kullanımı nedeniyle sürdürülebilir
olduğunu vurgulayan Susin, örgü kumaşta bu teknolojinin kullanılabilmesi için uzmanlık ve kalifiye bir ekibe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Öte yandan örgü kumaşlarda indigo
ve yağlı boyama yapmaya başladıklarını belirten Cem Susin, bu yöntemle
üretilen ürünleri tescilledikleri ‘Knindigo’ markasıyla pazara tanıttıklarını
aktardı. İndigo boyamalarda renk devamlılığının teknik açıdan zor sağlandığını ifade eden Susin, kullandıkları

teknik sayesinde devamlılığı sağladıklarını söyledi. Susin, “Parça boyama
veya başka yöntemler kullanılarak yapılan indigo ve yağlı boyama tekniklerinde, kumaşlarda önemli miktarda
kuşgözü patlakları, renk devamlılığı
sorunu ve mukavemet kayıpları yaşanıyor. Bizim kullandığımız yöntemde
ise kumaşlarda hiçbir şekilde mukavemet kaybı yaşanmadığı için son ürünlerde patlak ve fire oranları azalıyor”
diye konuştu.
Türkiye’de maliyeti ve riskleri fazla olduğu için yurtdışından gelen örgü
indigo siparişlerinin geri çevrildiğini
vurgulayan Cem Susin, “Bu yöntem ile
katma değerli ürün imalatının avantajıyla Türkiye tekstiline ve ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz ürünleri yurtdışında tanıtmak
amacıyla, denim ihtisas fuarı Premier
Vision Denim’e katılıyoruz” dedi.

Faalyet göstermedğ alanlara da
kumaş üretmne başlayacak
Sektörde 1975 yılından beri faaliyet
gösterdiklerini ve 2015 yılında 6 bin
tonluk üretim yaptıklarını açıklayan
Cem Susin, üretimin yüzde 10’unu
doğrudan yurtdışına gönderdiklerini
belirtti. Susin, yüzde 60’ını da hazır giyim firmalarına fason boyama yaparak, dolaylı yollardan ihraç ettiklerini açıkladı. Susin, “Satışlarımız 2015
yılında bir önceki yıla göre yüzde 15
arttı. Bu artışta, önceki yıllarda dolaylı yoldan yaptığımız ihracatın bir kısmını doğrudan yapmaya başlamamız

etili oldu. Ayrıca 1975 yılından itibaren oluşan bilgi birikimimizi Ar-Ge
çalışmaları sayesinde, yüksek teknoloji içeren katma değerli ürünlere dönüştürmemiz de iş hacmimizi artırdı”
dedi. Bu yıl 2015’te yakaladıkları performansı sürdürmeyi hedeﬂediklerini bildiren Susin, “Daha önce faaliyet
göstermediğimiz güvenlik kumaşları
ve yüksek kalitede işçi kıyafetleri alanına da adım atarak büyümek istiyoruz” diye konuştu. Susin, katma değeri yüksek ürünlerde, özellikle askeri
alanda, radyoaktif koruma çadırları ve
batarya ile şarj edilbilen askeri esnek
parkalar üzerinde çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

“Doğrudan hracatı
%30’a çıkarmak styoruz”
Orta vadede dönemde direk yapılan
ihracat oranını yüzde 30’a çıkarmayı
hedeﬂediklerini bildiren Cem Susin,
“Bu hedefin yanı sıra bize göre Türkiye’nin eksik kaldığı endüstriyel ve teknik tekstil konularında, yurtdışındaki
partnerlerimiz ile büyümeyi ve Türkiye’ye katma değerli ürün satma konusunda artı değer katmayı hedeﬂiyoruz” açıklamasında bulundu. Sektörün sorunlarına da değinen Cem
Susin, Türkiye’de kullanılan enerjinin
pahalılığından yakındı. Enerji maliyetlerinin sanayideki temel gider kalemlerinden olduğunu ifade eden Susin, bunun yanı sıra kalifiye eleman
eksikliğinden dolayı verimsiz çalışma
koşullarının sektörün başlıca sorunları arasında yer aldığını aktardı.
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“Mısır’da ayda 500 bn parça
üretm kapastesne ulaştık”
Öte yandan Cairo Cotton Center ve Taypa ortaklığında kurulan T&C Garment firması ile Mısır’da tesis yatırımı yaptıklarını
aktaran Mesut Toprak, tesisin 2010 yılında Kahire Al Obour’da kurulduğunu ifade
etti. Tesisi 40 bin metrekarelik alana kurduklarını belirten Toprak, “Ayda 500 bin
parça üretim kapasitemiz var. Burada denim ve denim olmayan ürünlerin konfeksiyon üretimini yapıyoruz. Ayrıca burada 2
bin 500 kişiyi istihdam ediyoruz” şeklinde
konuştu. Bu tesisin kendi ürün grubunda
Mısır’ın hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yüzde 10’unu karşıladığı bilgisini
veren Toprak, Mısır’daki ihracatın büyük
bir bölümünün ABD’ye yapıldığını ve yapılan ihracatın 45 milyon doları bulduğunu söyledi.
Geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarının altını çizen Mesut Toprak, “Ar-Ge
ekibimiz ile yeni moda akımlarını ve konuyla ilgili fuarları takip ediyoruz. Bununla birlikte sadece ürün geliştirme değil, işin
yıkama bölümüne de önem veriyoruz” dedi. Waterless Projesi ile daha az su ile yıkama teknikleri üzerinde çalıştıklarını belirten Toprak, Bio Treatment projesi ile de
sürdürülebilir yıkama işlemi gerçekleşti-

recek kimyasallar üzerinde çalışmalar yapıldığını bildirdi.
Sektördeki sorunları da dile getiren Mesut Toprak, çeşitli nedenlerle maliyetlerin
giderek arttığını ifade etti. Toprak, 2016
yılında artan maliyetlerle gider kontrollerini daha sıkı bir şekilde yaptıklarını, daha fazla verimlilik ve otomasyon yatırımı
yaparak, hızlı servis ve termin verdiklerini
belirtti. Toprak, kurdaki dalgalanmaların
yanı sıra, Rusya ve Ortadoğu’daki siyasi karışıklıklarla ortaya çıkan global ekonomik
durgunluğun ihracatçı şirketleri doğrudan
etkilediğini vurguladı. “İhracatta artış sağlanabilecek potansiyel hedef pazarlarla ticaret anlaşmaları yapılması gerekiyor” diyen Toprak; sektörün, istihdam, ihracat,
sağlanan katma değer gibi kriterlerin ele
alınacağı performansa yönelik teşviklerle
desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.
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