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Değerli çalışma
arkadaşlarım,

Nurettin Eroğlu
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKAN’DAN

eyecanla ve yepyeni umutlarla kutladığımız Ramazan 
Bayramı’nın dirlik ve bereketinin evlerimizi doldurması-
nı dilediğimiz günlerde ülke olarak zorlu bir süreçle karşı 

karşıya kaldık. Devletimizi ve milletimizi hedef alan hain darbe girişiminde, 
demokrasimizin kesintiye uğraması, milletimizin, milli irademizin kararlılı-
ğı sayesinde çok şükür engellendi. Takip eden günlerde milletimizin vatanı-
na bağlılığını ve siyasi partilerin demokrasimiz için birlik olduğunu gösteren 
güzel gelişmelere şahit olduk. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu 
günlerde birbirimize kenetlenerek bu zorlu sürecin üstesinden geleceğimize 
inanarak Eroğlu Holding olarak üzerimize düşenleri yerine getireceğimizin sö-
zünü veriyoruz.

Uzun vadeli beklentilerimiz oldukça olumlu. Türkiye’nin bugüne dek sergilediği 
kendinden emin duruş reel sektör ve yatırımcılara da pozitif olarak yansıyor. 
Özel sektörde faaliyet gösteren kurumlar olarak bizler ve devlet kurumlarımız 
sağlam bir şekilde kenetlenirsek; her geçen gün güçlenen ekonomik yapımız 
sayesinde hedeflerimize varmamız zor olmayacaktır.

Yılın ilk yarısını geride bıraktığımız şu günlerde holdingimizi ileriye taşıyarak 
hedeflerimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Yılın ikinci yarısında da 
Eroğlu Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde büyümeyi ve yeni pa-
zarlara girmeyi planlıyoruz. 

Perakende sektöründe hizmet verdiğimiz Colin’s markamız ile Türkiye’de 

2016’nın Temmuz ayına kadar 9 mağaza açtık, yılsonuna kadar 9 mağaza daha 
açmayı planlıyoruz. Yurtdışında da Rusya, Ukrayna, Belarus, Romanya ve Gür-
cistan’da 2016 Temmuz ayına kadar Colin’s’in 19 mağazası ile faaliyet göster-
meye başladık ve yılsonuna kadar 8 mağaza daha açmayı hedefliyoruz.

Son yatırımımız olarak dünyanın önde gelen moda markalarından Mexx’in ise 
2016 Temmuz ayına kadar Türkiye’de 5 mağazasını açtık; yılsonuna kadar yine 
5 mağaza daha açma planımız var.

Gayrimenkulde ise Seyrantepe’deki 800 milyon dolar yatırımla hayata geçirdi-
ğimiz 10 projeye bedel karma projemiz Skyland İstanbul bizim için çok önemli. 
Her geçen gün çehresi değişen ve prestij kazanan Seyrantepe bölgesinde haya-
ta geçirdiğimiz projemiz, konumuyla tüketicileri cezbediyor ve emlak sektörü-
nün parlayan yıldızı olarak dikkat çekiyor.

İkisi İstanbul’da, biri İstanbul dışında inşası planlanan 3 yeni büyük proje üze-
rinde çalışmalarımız devam ediyor.

Eroğlu Holding olarak ortaya çıkacak ekonomik tabloyu tüm ihtimalleri göz 
önüne alarak yakından takip ediyoruz. Milletimizden aldığımız güçle yurtiçi 
ve yurtdışı yatırımlarımıza ara vermeden Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya 
devam edeceğiz. 

Bugün olduğu gibi yarın da devletimizin, milletimizin ve demokrasimizin yanında 
olacağız. Biz birlikte oldukça yarının çok daha güzel olacağını da biliyoruz…
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Tel: +90 (212) 652 90 90 - Faks: +90 (212) 652 22 11
info@loft.com.tr | www.loftjeans.com

MEXX
Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No: 95 İş İstanbul 34 Binası, Güneşli, İSTANBUL

Tel: (212) 708 08 08 
www.mexx.com | info@mexx.com

EROĞLU GAYRİMENKUL
Zafer Mahallesi Çınar Sokak No:2 34194 Yenibosna, İSTANBUL

Tel: +90 (212) 652 32 32 - Faks: +90 (212) 451 06 66
info@eroglu.com | www.eroglu.com

EROĞLU GİYİM \ AVCILAR MERKEZ
Firuzköy Mahallesi Kazım Karabekir Cad. 2/1 34325 Avcılar, İSTANBUL

Tel: +90 (212) 690 30 91 - Faks: +90 (212) 690 83 74
info@eroglugiyim.com | www.eroglugiyim.com

Eroğlu Haber Dergisi Eroğlu Holding A.Ş. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanır. Dergideki
yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yer alan yazı, fotoğraf, resim ve ilüstrasyonların her hakkı

saklıdır. Yazılı izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. Dört ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir.

Eroğlu Holding A.Ş. adına
İmtiyaz Sahibi

Nurettin EROĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
ve Genel Yayın Yönetmeni

Yelda Altürk Kızıltan

İçerik Yönetmeni
Onur GÜLKÖK

Genel Koordinatör
Can ERÇAKICA

Yayın Koordinatörü
Nida Özer

Görsel Koordinatör
Ayşe Tuğ

Katkıda Bulunanlar
Aytaç Dalyan 
Özge Ulusoy 
Erdal Güvenç 
Hakan Sözeri 

Şehnaz Erdem 
Zeynep Gacar 
Hülya Yılmaz 

Fulden Papazian 
Sibel Yarlugolan 

Ayhan Fişekçi 
Zeynep Akkuş 

Betül Taşel Aktemur 
Erdinç KOÇ 
Eda Güney 

Merve Aslan 
Burcu Kesik 
İbrahim Er

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın

Yönetim ve Yazışma Adresi
Eroğlu Holding A.Ş.

Zafer Mahallesi Çınar Sokak No:2
34194 Yenibosna . İSTANBUL

Tel: (212) 653 27 00 - Faks: (212) 653 27 17
www.erogluholding.com

Yapım

www.freebirdsyayin.com

Basım
Şan Ofset Matbaacılık

Hamidiye Mh. Anadolu Cd.  
No:50 Kağıthane/İstanbul

Tel: 0212 289 24 24 Pbx

EROĞLU GİYİM
ÇORLU FABRİKA

Yulaflı Köyü Tavşantepe 
Mevkii Çorlu, TEKİRDAĞ

Tel:+90 (282) 676 42 85
Faks: +90 (282) 676 44 70

EROĞLU GİYİM
AKSARAY FABRİKA

Organize Sanayi Bölgesi
1. Cadde No:41/A, AKSARAY
Tel: +90 (382) 266 21 13

Faks: +90 (382) 266 20 58

EROĞLU GİYİM
MISIR FABRİKA

Serbest Bölge
İsmailiye, MISIR

Tel:+2 (017) 242 77 79
Faks:+2 (017) 890 11 21

ERS ÖRME
Firuzköy Mahallesi Kazım 

Karabekir Cad. 2/1
Avcılar-İSTANBUL

Tel: (212) 690 21 10 
Faks: (212) 690 27 22

info@ersorme.com 
www.ersorme.com

ERS ÖRME 
GÖLYAKA DÜZCE FABRİKA

Açma Mh.  Yunus Emre Cd. 
Sahil Sk. No:12 Gölyaka-DÜZCE

Tel: (380) 711 47 57 
Faks: (380) 711 47 56

info@ersorme.com
www.ersorme.com

DNM
MISIR FABRİKA

Serbest Bölge Dimyat
MISIR

Tel:+2 (057) 229 23 30
Faks:+2 (057) 229 

23 31

ILETIŞIM

DNM
A. Nafiz Gürman Mh.,  Gn. Ali Rıza Gürcan Cd. 
Haldun Taner Sok. C Blok No:2 K:117 Merter 

Paltform Merter, Güngören-İSTANBUL
Tel: +90 (212) 465 80 99

Faks: +90 (212) 465 82 32
www.dnmtextile.com | info@dnmtextile.com

4 haber 14
EYLÜL 2016 (4 AYDA BIR YAYINLANIR)

EROĞLU

ER
O

Ğ
LU

 H
O

LD
IN

G
 K

U
R

U
M

S
A

L 
IL

ET
IŞ

IM
 Y

A
YI

N
ID

IR

LOFT YAZ SEZONUNA 
ÇOK HIZLI GIRDI

SKYLAND İSTANBUL
CAZIP YATIRIM FIRSATLARI 

EROĞLU HOLDİNG
GELENEKSEL IFTAR 
YEMEĞI’NDE BULUŞTU

COLIN’S
SIHIRLI JEAN MASALI

EROĞLU GİYİM’DE  
FARKINDALIK YARATAN ETKINLIK

MEXX TÜRKIYE’DE 
ILK MAĞAZASINI AÇTI

ANADOLU’NUN ILK ASTRONOMI 
ÜNIVERSITESI 

CACABEY 
MEDRESESI
KURBAN BAYRAMINDA

ET YEMEKLERI

ERS ÖRME KADIN 
ÇALIŞANLARINI UNUTMADI



Değerli Eroğlu Dostları,

Y eni bir sayı ile karşınızdayız. Bu sayımız sonbaharı beklerken hazırlandı ama mevsimin hatırlattığı gibi hiç 
de hüzünlü bir sayı olmadığı ilerleyen sayfalarımızda görebilirsiniz. Eroğlu Holding, geride bıraktığımız 
dönemde yine yaptığı atılımlar ile capcanlı bir görüntü çizdi. İçinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda 
enerjimizden bir şey kaybetmemenin çok önemli olduğunu düşünmekteyim. Eroğlu Holding, dünya 

vizyonu ile ülkemizin pozitif enerjisine katkıda bulunmaya devam edecektir. 

Anadolu’nun medeniyetler beşiği olduğu ve Türk kültürünün yüzlerce yıllık izlerini taşıdığı hepimiz tarafından 
bilinmektedir. Anadolu’da astronomi çalışmaları 1200’lü yıllarda başlamıştır ve sırf bunun için bir üniversite 
kurulmuştur. Kırşehir’de bulunan Cacabey Medresesi, Anadolu’nun ilk astronomi okulu olmanın yanı sıra, 
sütunlarında bulunan roket şekilleri ile de oldukça gizemli kabul edilmektedir. Bu medreseyi ve gizemini ilerleyen 
sayfalarımızda okuyabilirsiniz. 

Markalarımızdan haberler veren sayfalarımız ise yine dopdolu bir içerik sunuyor. Birçok başarılı faaliyetin altına 
imzasını atan markalarımız sayfalarımızın en canlı bölümlerini oluşturuyor. Colin’s markamız başarılı eğitim 
faaliyetlerinin yanı sıra, yardım kampanyaları ile de dikkat çekti. Bu gelişmelerin yanı sıra, ulusal anlamda ses 
getiren Çağatay Ulusoy ve Taylor Marie Hill ile olan reklam filmi ile ilgili detayları Colin’s bölümünde okuyabilirsiniz. 

Eroğlu Gayrimenkul ise hem Erasta’lardaki faaliyetler ile dikkat çekti, hem de imza attığı projelerle sosyal sorumluluk 
anlamında önemli işlere imza attı. Skyland İstanbul projemizde ulusal basın ile yaptığımız gezide, değerli basın 
mensupları hayranlıklarını gizlemediler. Bu sohbette, basın mensupları Sn. Nurettin Eroğlu ile de sohbet etme ve 
Eroğlu Holding’in vizyonu hakkında fikir sahibi olma şansı yakaladılar. 

Loft markamız yaz sezonuna hızlı girdi, eğitimlerine devam etti ve İzmir Fashion Week’te yine göz kamaştırdı.

Eroğlu Holding, vizyon belirleme çalışmalarına devam ediyor. Birlikteliği artırmak amacıyla da faaliyetler tüm 
hızıyla sürmektedir. 

Eroğlu Giyim motivasyon ve takım ruhu için bir çok faaliyet düzenliyor. Eğitimler ve ekibin moralini yükseltecek 
etkinlikler başarısının sırrı olarak kabul ediliyor.  

Yeni markamız Mexx ile de Türkiye’de atağa kalktık. Yıl sonuna kadar Türkiye’de 10 adet yeni mağazası açılması 
hedeflenen Mexx markamızdan Türkiye, önümüzdeki dönemde çok daha fazla söz edecek. 

Yakında Kurban Bayramı’nı kutluyor olacağız.  Bu nedenle bu sayıdaki lezzet bölümümüzde o çok değerli kurban 
etlerimizi nasıl değerlendireceğiz sorusuna yanıt aradık. Klasik ama çok lezzetli et yemeği tariflerimizi ilerleyen 
sayfalarımızda okuyabilirsiniz. Ayrıca meşhur Hünkar Beğendi’nin öyküsünü de sizlerle paylaştık. 

Keyifle okumanız dileği ile..

EDİTÖRDEN
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A
ile şirketlerinin liderleri ile ilgili yapılan araştırmalar, başarılı 

liderlerin benzer bazı özelliklere sahip olduğunu ortaya 

koymuştur. Bu ortak özelliklerin gerçekten de lider-

in başarısında belirleyici olduğu söylenebilir. Çünkü, 

araştırmalar bir yanda liderde bulunması gereken özellikleri belirl-

erken ,diğer yandan başarılı olmuş liderlerin ortak özelliklerini ortaya 

koymaktadır. Halen iş dünyasında olan liderlerin, aile şirketi yöneticil-

erinin ve özellikle yetişmekte olan genç liderlerin, en çok zorlandıkları 

ve merak ettikleri başlıca konu, kendilerindeki liderlik potansiyelidir. 

Çoğu seminer ve konferanslarımızda da bu konudaki sorularla karşı 

karşıya kalıyoruz. İnsanların kendilerini merak etmeleri ve eksiklik ve 

fazlalıklarını bilmeleri, eksikliklerine kafa yormaları önemlidir. Dolayısıyla 

yönetici ve yönetici adaylarının kendilerindeki liderlik potansiyelleri 

hakkında fikir edinmeleri amacıyla aşağıda maddeler halinde belirle-

diğimiz kriterler ve özellikler yardımcı olacaktır.

Başarılı olan aile şirketi yöneticilerinde genellikle rastlanan ortak özel-

likler şu şekilde sıralanabilir: 

BAŞARILI AILE ŞIRKETI LIDERININ KIŞILIK ÖZELLIKLERI
• İyi bir insan, iyi bir vatandaş, sadık bir kurum çalışanı ve yakınları-

na bağlı bir aile üyesi olması, 

• Yüksek başarı güdüsüne sahip olması,

• Dışa dönük kişilik yapısına sahip olması,

• Kuvvetli bir iletişim becerisine sahip olması,

• Empati (kendisini başkasının yerine koyabilme) becerisinin 

gelişmiş olması,

• Yüksek içsel motivasyona sahip olması,

• Eksik aramaya kendisinden başlaması,

• Sorun çözme kabiliyetinin gelişmiş olması,

• Duygusal alanda belirli bir derinliğe sahip olması,

• Gelişmiş bir ahlak anlayışına sahip olması,

• Etkileme ve ikna etme gücünün gelişmiş olması,

• Genel zeka ve özellikle hafıza yeteneklerinin gelişmiş olması,

• Fikir alış-verişine, istişareye, tartışmaya açık olması, akıl hocası ya 

da danışmanlara önem vermesi.

BAŞARILI AILE ŞIRKETI LIDERININ TEMEL ALIŞKANLIKLARI

• İş, aile ve sosyal hayatı ile model oluşturması, toplum tarafından 

hoş görülmeyen alışkanlıklara sahip olmaması,

• Sürekli ve sistemli olarak kendini geliştirmesi,

• Aktif bir öğrenen ve bilgi insanı olması,

• Kendini yönetme alışkanlığına sahip olması (Örneğin; ben 

kimim?. Nereye aidim?. Potansiyelim nedir?. Planım ve amacım 

nedir?. Bütüne katkım nedir? Sorularına net cevapları vardır.)

• Kendisinden daha zeki, çalışkan ve düzenli çalışanları rahatlıkla 

kabullenebilmesi,

• Çok soru sorması,

• Hemen her konuda güçlü transferler yapabilmesi,

• Genellikle pratikten, çıraklıktan ve işin uygulamasından gelmesi,

• Zamanı etkin biçimde kullanması.

BAŞARILI AILE ŞIRKETI LIDERININ TEMEL ÇALIŞMA BIÇIMLERI

• Aktif, heyecanlı, pratik ve sonuca yönelik olması,

• Geleceği tahmin, öngörü ve sezi gücünün yüksek olması,

• İş ile yaşamaları,

• Ticari zihniyetinin gelişmiş olması,

• Aile üyeleri arasında alışkanlıklara, geleneklere, inanca dayalı 

güçlü bağlar kurması, sevgi ve saygının kayıp edilmemesi,

• Güçlü bir çalışma alışkanlığının olması,

• Çalışanların mantıkları kadar duygularına ve sosyal dünyalarına 

hitap edebilmesi,

• Kurallı bir çalışma disiplinine sahip olunması,

• Rakiplerini yakından izlemesi, hata ve başarılarından aktif biçimde 

yararlanması,

• Aile üyelerinin ve özellikle eşlerin işin içine dahil edilmemeleri,

• İş bitirici bir özelliğe sahip olunması,

• Profesyonel bakış açısının edinilmesi ancak amatör bakışın da 

kayıp edilmemesi.

BAŞARILI AILE 
ŞIRKETI YÖNETICILERININ
ORTAK ÖZELLIKLERI

Dr. İlhami Fındıkçı - Davranış Bilimleri Uzmanı
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi

ifindikci@degerdanismanlik.com.tr

INSANI DERINLIK

Aile şirketi yöneticilerinin daha doğrusu lider, girişimci konumundaki bireylerin, gerçekten de çok önemli rolleri bulunmaktadır. 
Bireysel bir başarıdan, bir ailenin, işletmenin ve toplumun başarısına kadar sağlanan gelişmelerde ve ulaşılan başarılarda liderin 
vazgeçilmez bir etkisi olduğu artık kabul edilmektedir. Öyle ki özellikle toplumların gelişmelerine, tarihteki toplumsal hareketlere 
bakıldığında tarih yazan liderlerin, bireysel özellikleri ile hemen ayrılabildikleri görülmektedir. Bu gözle bakıldığında toplumsal 
liderlerin kendilerini topluma adamalarını, şirket liderlerinin kurumun gelişmesi için yoğun çabalarını görmek mümkün.
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Markamızın yeni yüzü siz oldunuz. Bu 
işbirliği size ne ifade ediyor, biraz 
bahseder misiniz? 
COLIN’S yıllardır bildiğim, takip ettiğim 

bir marka. Hem Türkiye’de hem de global arenada 
büyük başarılara imza atmış, köklü bir marka. Tür-
kiye dahil dünyanın birçok ülkesinde faaliyet göste-
riyor. COLIN’S’in genç, enerjik, çekici, tarz sahibi ve 
global bir marka olması gelen teklifi kabul etmem-
de önemli rol oynadı. Böyle güçlü bir markadan 
teklif gelince hemen kabul ettim. 

Partnerinizi tercih ederken fikrinize önem ver-
diğimiz için size de danıştık. Taylor Marie Hill’i 
seçmenizdeki nedeni öğrenebilir miyiz? 
COLIN’S ile güçlü ve uzun soluklu bir işbirliğine 
imza attık. Bu kampanya için markanın benim fik-
rimi de sorması bu anlamda çok değerli. Kampanya 
için Taylor ile çalışmaya sıcak baktım. Taylor, çok 
iyi enerjisi olan, genç yaşında güzel işler başarmış 
biri. Bu işbirliğinden önce kendisini TV’de izleme 
fırsatım olmuştu. Sonunda burada bir araya geldik 
ve tüm ekibimizle güzel bir işe imza attık. ‘Hayat 
Öpücüğü’ adlı reklam filminde iyi bir sinerji yaka-
ladığımızı düşünüyorum. İzleyenlerin beğeneceği, 
herkesi gülümseten tam bir yaz kampanyası oldu. 

Medcezir’den sonra sizi özlemiştik. Kampan-
yamızla beraber ekranlara hızlı bir geri dönüş 
yapacaksınız anlaşılan. 
Evet, bu kampanya ile ilk defa bir reklam filminde 
oynadım. Daha önce de teklifler geldi ama kabul 
etmedim, biraz seçiciyim. Çekimler de çok güzel 
geçti. Rüzgârdan dolayı biraz zorlandığım zamanlar 
oldu ama işe olan tutkumuzla hallettik. Benim çok 
keyif alarak çalıştığım bir iş bu; zaten su altı sah-
neleri tam benim tarzım! Eğlenceli bir reklam oldu. 
Aldığım tepkiler de çok güzel. Yazın sıcaklığını izle-
yiciye de aktarabildiğimize inanıyorum. Reklamda 
denize atlama sahnesi ve su altı çekimleri yapıldı. 

“HAYRANLARIM COLIN’S ILE 
İŞBİRLİĞİMİZDEN ÇOK 

MEMNUN KALDI”
Hayat Öpücüğü reklam kampanyamızın çekimleri için, kampanyamızın yüzü ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy 

ile Bodrum’da buluştuk. Biz sorduk, o da en samimi haliyle yanıtladı. 

Denizle aranız nasıldır, zorlandınız mı? 
Denizle aram Mart ayında Bodrum’da denize gire-
cek kadar iyi! Hem spor hem de keyif amaçlı yüz-
meyi çok seviyorum. Yüzmek kadar dalmaktan da 
büyük keyif alıyorum. Sualtı bambaşka bir dünya... 

Yüzmek dışında formunuzu koruma adına neler 
yapıyorsunuz? 
Beş senedir ara vermeden pilates yapıyorum. Ne-
reye gitsem mutlaka bir stüdyo bulup pilates yapı-
yorum. Aslında bir süre fitness yaptım ama sonra 
pilatesle tanışınca, bana çok daha faydalı olduğunu 
gördüm, esneklik adına. Özel bir diyet yapmıyorum 
ama formumu korumanın ötesinde sağlıklı olmak 
için ne yediğime dikkat ediyorum. Mesela şeker ve 
beyaz ekmek hayatımda yok. Spor her zaman haya-
tımda zaten... Düzenli olarak spor yapıyorum.

Modayı takip eder misiniz? 
Giyim tarzınız nasıldır? 
Modayı ve trendleri takip ediyorum. Genelde jean 
gibi rahat kıyafetler giymeyi tercih ediyorum. Gün-
lük hayatta jean pantolonla basic t-shir t ve spor 
ayakkabı kombinini tercih ediyorum. Tarzını farklı-
laştırmak için ise fular gibi küçük detaylar tercihim. 
Serin akşamlar için ise genelde jean gömlek veya 
jean ceket tercih ediyorum. Bu ürünlerle hem şık 
hem spor bir tarz yakalayabiliyorum. 

Reklam çekimlerinde en sevdiğiniz, çekimlerde 
en çok keyif aldığınız sahne hangisi oldu? 
Söylediğim gibi denizi ve yüzmeyi çok seviyorum. 
Çekimler esnasında hava ve deniz oldukça serin 
olmasına rağmen en çok keyif alarak yaptığım şey 
denize atlamak oldu. Atlama sahneleri ve su altı 
çekimleri oldukça keyifliydi. 

Denize atlama sahneleri için önceden çalıştınız mı? 
Bu konuda oldukça iyiyim; önceden çalışmaya ge-
rek olmadı. 

Reklam filminin yayınlanmasının ardından 
nasıl geri dönüşler aldınız? 
Hem hayranlarımdan hem de çevremden çok olum-
lu geri dönüşler aldım. “Hayat Öpücüğü” projesi ile 
izleyiciler beni ilk defa bir reklam filminde izlediler 
ve sanırım onlardan geçer not aldım. Önemli 
olan izleyicilere güzel ve kaliteli bir reklam filmi 
izletmek. Aynı zamanda çekimler esnasındaki eğ-
lenceyi, keyfi ve yaz havasını onlara aktarabilmekti. 
Bunu başardığımıza inanıyorum. 

.
Hayranlarınızdan nasıl tepkiler aldınız? 
Uzun zamandır sizi görmüyorlar. 
Özlemişlerdir...
Delibal’dan sonra herhangi bir projeyle 
ekrana çıkmadım. Dizi ve film dışında, 
daha önce yer almadığım bir alanda 
beni görmekten memnun oldular. Çok 
iyi geri dönüşler aldım. En önemlisi de 
beni COLIN’S markasında görmekten çok 
memnun olduklarını gördüm. Bugüne 
kadar bana vermiş oldukları destek için 
hepsine çok teşekkür ediyorum
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COLIN’S10 11



“COLIN’S DÜNYACA BILINEN BIR MARKA OLDUĞU IÇIN 
TEKLİFİ KABUL ETMEM ÇOK KOLAY OLDU”

COLIN’S “Hayat Öpücüğü” reklam 
filminin çekimleri için Victoria’s Secret 
Meleği, podyumların yükselen yıldızı 

Taylor Marie Hill ilk kez Türkiye’ye geldi. 
Hill ile Bodrum’da buluştuk. 

Markamızın yeni yüzü Çağatay Ulu-
soy’a eşlik ettiniz. Bu işbirliği size 
ne ifade ediyor, biraz bahseder 
misiniz? 

Çağatay Ulusoy hakkında sektörden güzel şeyler duy-
dum. Onunla çalıştığım için mutluyum. Bu kampanya 
için çok tecrübeli bir ekiple çalıştık. Hem kaliteli hem 
de çok eğlenceli bir iş ortaya çıkardık. 

Reklam çekimleri için tercihimiz Bodrum’du. 
Bodrum‘u beğendiniz mi? Daha önce burada 
bulundunuz mu? 
Buraya ilk kez geliyorum. Bodrum’u gerçekten çok 
beğendim. Deniz masmavi. Kesinlikle dünyanın en 
güzel yerlerinden biri diyebilirim. 

Formunuzu korumak için neler yapıyorsunuz? 
Sağlıklı beslenme ve spor en önemli iki şey bence. Çılgın 
diyetler yapmıyorum. Sadece her gün spor yapıyorum. 
Düzenli spor yapıp sağlıklı beslenirseniz bir sorun olmaz. 
İstediğim ve keyif aldığım her şeyi yiyorum. Zaten tatlı 
yiyeceklerin büyük hayranı değilim. Çikolata, dondurma 
gibi şeyleri sürekli yememeye çalışıyorum sadece. 

Güzelliğinizi nasıl koruyorsunuz peki? 
Uyku benim en büyük güzellik sırrım. Güzellik uykusu, 
bol uyku, bol dinlenme ve canlı hissetmek çok önemli. 

Bu işe nasıl ve ne zaman başladınız? 
Modelliğe 14 yaşında başladım. Amerika Colorado’da 
hem menajer hem de fotoğrafçı olan Jim Jordan 
keşfetti beni. Modelliğe de orada başladım. Sonra Los 
Angeles ve New York’ta ajanslarla çalışmaya başladım. 
15 yaşında annem ve büyükbabamla New York’a taşın-
dım. 15-17 yaşlarım Los Angeles ve New York arasında 
çalışmakla geçti. 2015 yılında, daha önce birçok kez 
defilesine çıktığım Victoria’s Secret’in meleği oldum. 

COLIN’S ile işbirliğiniz nasıl gerçekleşti? 
Bana teklif ilk olarak ajans üzerinden geldi. Teklifin 
ardından COLIN’S’i araştırdım. Genç, enerjik, çekici 
ve tarz sahibi bir marka... Birçok ülkede gençler tara-
fından tercih edildiğini gördüm. Açıkçası teklifi kabul 
etmem çok uzun sürmedi. Gençler tarafından tercih 
edilme vizyonuyla yola çıkan markayla işbirliği yapmış 
olmaktan çok mutluyum. 

Çekimler nasıl geçti? 
Burada çok samimi bir ortamda çalıştık, insanlar çok 
samimi ve cana yakın. Ayrıca çok profesyonel bir ekiple 
beraberdik. Tüm ekiple, herkesin beğeneceğine inandı-
ğım bir kampanya çekimi yaptık. 

Nasıl giyinmeyi seviyorsunuz? 
Rahat ve şık olmak benim için önemli. İyi aksesuarlarla 
her kıyafeti güzel hale getirebilirsiniz. Bir jean ve bir 
spor ayakkabı her zaman güzeldir. 

Bildiğiniz Türkçe kelimeler var mı? 
Evet çok az Türkçe öğrendim buraya gelmeden önce. 
“Merhaba”, “Teşekkür ederim” ve “Bize Uyar” ilk öğren-
diğim Türkçe kelimeler oldu. 

Reklam filminin ardından nasıl
 geri dönüşler aldınız? 
Çok olumlu tepkiler aldım. Hem Amerika’daki hayran-
larımdan hem de Türkiye’deki izleyiciler özellikle sosyal 
medya aracılığı ile beğenilerini belirttiler. Aldığım 
tepkilerden çok memnunum.

 VICTORIA’S SECRET MELEĞI TAYLOR MARIE HILL 
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D ünyanın 38 ülkesinde faaliyet gösteren 
Colin’s iki yıldır devam eden global kam-
panyası “Bize Uyar”ı, yeni reklam yüzleriyle 
farklı bir boyuta taşıdı. Reklamın öyküsü, 

“Colin’s, her anın kahramanı olan gençlerin yanın-
da” fikrine dayanıyor. Deniz kenarında bir davette 
Taylor Marie Hill ile Çağatay Ulusoy’un tanışma 
hikayesi, güzel mankenin denize düşmesi ile ilginç 
bir hal alıyor. Chris Isaak’in sevilen şarkısı “Baby 
did a bad bad thing” eşliğinde gerçekleşen serin 
sulardaki kurtarma sahnesi ve “hayat öpücüğü” anı 
ise oldukça çekici. Bu ana şahitlik eden partideki 
diğer konukların da bir “hayat öpücüğü” hayaliyle 
kendilerini denize atmaları ile son bulan reklam 
filmindeki kurgunun her sahnesinde Colin’s marka 

2016 YAZ SEZONUNA COLIN’S 
DAMGASINI VURAN ÖPÜCÜK
Colin’s’in ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ve podyumların yükselen yıldızı, Victoria’s Secret mankeni Taylor 
Marie Hill’i bir araya getirdiği reklam filmi “Hayat Öpücüğü” geçtiğimiz aylarda yayına girdi. Bu reklam 

filmiyle Çağatay Ulusoy ilk kez bir markanın yüzü oldu.

kişiliğinde yer alan “Genç, enerjik, çekici ve tarz sa-
hibi olma” özelliklerinin her biri kendini gösteriyor. 

Colin’s’in 2016 Yaz koleksiyonuna ait tasarımların 
yer aldığı, Çağatay Ulusoy ve Taylor Marie Hill’in  
çekici ve esprili tanışma hikayesini konu eden rek-
lam filminin yönetmen koltuğunda Cannes Lions 
genç yönetmen ödülü sahibi Danimarkalı Emil Kahr 
oturuyor. Bodrum’da uzun süren bir çalışmanın 
ardından ekranlara çıkan filmde gerçek deniz altı 
çekimleri yapıldı. Çekimlerde büyük bir su altı ekibi 
de görev aldı.

Çağatay Ulusoy ve Taylor Marie Hill’in kampanya-
daki fotoğraf çekimlerini ise ünlü fotoğrafçı Serkan 
Şedele gerçekleştirdi.

REKLAM FİLMİNİN KÜNYESİ
Reklamveren: Colin’s

Reklamveren Yöneticileri:  
Önder Ön, Aytaç Dalyan, Özge Ulusoy

Marka Danışmanı: Hakan Senbir

Reklam Ajansı: KARPAT

Yaratıcı Yönetmen: Karpat Polat

Yapım Şirketi: Super Film

Yönetmen: Emil Kahr

Müzik: Chris Isaak - Baby did a bad bad thing

Medya Planlama: Veritas Medya

Stilist: İlknur Aykanat

Fotoğraf Yapım:  
101 Production / Serkan Şedele

Dijital Ajans: Krombera

Kanallar: TV, Internet, OOH.
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All Magazine stüdyolarında 
eğlenceli bir fotoğraf 

çekimi gerçekleştirdik. 
3 farklı konsept ile 

çekilen görsellerimiz ve 
SS16 çekim görselimizle 

oluşturduğumuz ilan 
çalışmamız All Magazine 

Nisan sayısında yerini aldı.

ALL MAGAZINE 
COLIN’S MODA ÇEKİMİ

374

focus
colın’s

Colin’s yenilikleri takip eden koleksiyonlarıyla 

öne çıkıyor. Modaya meraklıların 

dikkatini çeken marka cesur, özgür ve yenilikçi 

anlayışıyla herkese bize uyar dedirtiyor. 

TUĞÇE BAHÇIVANGİL

Yenilik takipçisi  koleksiyon parçalarına göz atmayan kaldı mı? 

Koleksiyonlarında kullanılan geniş trend ve renk 

paleti, modern kesimleri ve farklı desenleriyle her tarza hitap ediyor, 

farklı mekan ve ihtiyaçlara uyum sağlayabiliyor. 

Rahat ve şık stili en iyi şekilde yansıtabileceğiniz parçalarla cool 

hissedeceksiniz. Tarzını özgürce yaşamak 

isteyenlerin yeni adresi sizce de Colin’s değil mi? 

GEnÇlİĞİn
MARKASI

Tişört 29,90 TL Gömlek 79,90 TL Pantolon 109,90 TL 

Modelin üzerindekiler

Tişört 22,90 TL Gömlek 89,90 TL Ceket 89,90 TL  

Pantolon 109,90 TL Çanta 79,95 TL

koLEj kIzI

Sırt çantaları, ekose gömlekler ve jersey 

ceketler… Yaş sınırı tanımayan kolej trendini 

Colin’s ile stilinize yansıtın.

375

Tişörtler 24,90 TL Kemer 39,90 TL

 Gömlek 44,90 TL Cüzdan 44,90 TL
Modelin üzerindekiler

Tişört 24,90 TL Ceket, 109,90 TL Pantolon 109,90 TL

YENİ SİYAH
Genç olmak demek özgür olmak demek! 

Siyahın nötr etkisini denim 

parçalarla birleştirerek stilinizi özgürleştirin.

375

376

sTİLXQXQXQ

Gömlek 59,90 TL Pantolon 119,90 TL Çanta 99,90 TLModelin üzerindekiler
Gömlek 89,90 TL Pantolon, 109,90 TL Cüzdan, 44,90 TL

CASUAL CooLKendinizi rahat hissedeceğiniz parçalarla çabasız 

şıklığın tadını çıkarın. Salaş cool’luğunuzu 
görenler hizaya girecek.

focuscolın’s

376
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COLIN’S olarak All dergisinin moda bloggerları için düzenlediği “Yaza Merhaba” etkinliğinde sponsor olarak yer aldık

Bolu 14 Burda AVM tarafından gerçekleştirilen 
Yaz Defilesi, 28 Mayıs 2016 tarihinde Ayşenur 
Balcı, Yeliz Öney, Fatoş Kabasakal, Elif Ece 
Uzun, Ece Gürsel, Arzu Yanardağ gibi ünlü 
mankenlerin katılımı gerçekleştirildi.

Organizasyonda Colin’s kombinlerimiz ile man-
kenler de yer aldı. Defile izleyenlerine Colin’s 
Bolu 14 Burda AVM mağazasında geçerli Her 
75 TL’lik alışverişe 10 TL indirim çekleri verildi. 

Antalya Regnum Carya otelde 13-15 Mayıs tarihin-
de gerçekleşen etkinlikte bloggerlar ürünlerimizi 
giydiler ve kendi Instagram ve Snapchat hesapla-
rında #colinsbizeuyar hashtagiyle paylaşım yaptılar.

Aynı zamanda All Magazine dergisinin resmi 
Instagram hesabında markamızla ve katıldığımız 
etkinlikle ilgili paylaşımlar gerçekleştirildi.

Bu güzel etkinlik sonrasında Haziran ayında All Ma-
gazine dergisinde etkinliğe dair bölümlerin olduğu 
görsellerimiz yayınladı.

Bunun yanında Çağatay Ulusoy ilanımızla Haziran 
sayısında yer aldık.

BOLU 14 
BURDA 

YAZ DEFİLESİ

ALL MAGAZINE BLOGGER EVENT’E 
SPONSOR OLDUK
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  SKYLAND ISTANBUL CAZIP 
YATIRIM FIRSATLARI SUNUYOR
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Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin 
Eroğlu’nun ev sahipliğinde, Skyland İstanbul’da 
düzenlenen toplantıda Mart 2017’de teslimatı 
yapılacak olan projenin geldiği nokta hakkında bilgi 

verildi. Nurettin Eroğlu, konuşmasında, “Skyland İstanbul, 
kalitesi ve seçkinliğiyle İstanbul’un yeni simgelerinden 
birisi olacak,” dedi.
Toplantıya katılan konuklar Skyland İstanbul’un zirvesinden 
ilk kez İstanbul’u 360 derece seyretme fırsatını elde etti.  
 
BENZERSİZ YAŞAM KOLAYLIĞI
Her geçen gün büyüyen ve gelişen çevresiyle Skyland 
İstanbul projesi, konumu ve içerdiği fonksiyonlar sayesinde 
benzersiz bir yaşam kolaylığı sağlıyor. Proje, havaalanları, 
metro istasyonuna ulaşım kolaylığı, köprü ve ana yollara 
yakınlığı ile çatısı altında yaklaşık 15 bin kişiyi buluşturan 
ve yatırım değeri her geçen gün artan hareketli bir merkez 
olmaya hazırlanıyor. 
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu 
Skyland İstanbul projesinin gözbebeği olduğunu 
vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:
“Skyland İstanbul projemiz ile geleceğin İstanbul’una 
bugünden kapıları açarak İstanbul’a farklı bir bakış açısı 
getiriyoruz. Bölgedeki nitelikli karma proje ihtiyacını 
ve Seyrantepe’nin şehrin yeni cazibe merkezi olacağını 
öngördük. Kısa zamanda İstanbul’un yeni zirvesi haline 
gelecek olan Seyrantepe, Skyland İstanbul sayesinde daha 
da değer kazanacak ve yeni İstanbul’un yüzü konumuna 
gelecek. Skyland İstanbul, kalitesi ve seçkinliğiyle 
İstanbul’un yeni simgelerinden birisi olacak.”
Tasarım, konsept ve mimarisi ile İstanbul’un gözde karma 
projelerinden biri olan Skyland İstanbul, sakinlerine çok 
canlı bir yaşam vaad ediyor. Her geçen gün çehresi değişen 
ve prestij kazanan Seyrantepe bölgesinde, Seyrantepe TT 
Arena Stadı’na’ya komşu bir lokasyonda hayata geçirilen 
proje, konumuyla cezbediyor. TEM yoluna direkt bağlantılı 
olması ve metro istasyonunun hemen yanında yer 
almasının yanı sıra havaalanlarına, köprü ve ana arterlere 
kolayca ulaşım imkanı sağlıyor.

360 DERECE SEYİR DENEYİMİ 
Toplantının ikinci yarısında ise Skyland İstanbul’un seyir 
katına çıkan basın mensupları Karadeniz’den Marmara’ya 
360 derece benzersiz bir manzarayı izlediler.
Konuşmasına burada devam eden Nurettin Eroğlu: 
“Mart 2017’de teslim edilecek projemizde yatırım değeri 
her geçen gün artan rezidanslar, yaklaşık 90.000 m2 
kiralanabilir  alana sahip dikey ve yatay ofislerin yanı sıra 
40.000 m2’lik kiralanabilir alanda sosyal yaşam alanları 
lüks restoran ve kafelerden oluşan meydanın yanı sıra bir 
çok özel markalara ev sahipliği yapacak bir de konsept 
AVM’miz yer alacak. Bu AVM, Skyland İstanbul’u hareketli 
bir merkez yapacak hem de o bölgeye ciddi bir katma değer 
sağlayacak diğer bir önemli özellik olacak.” dedi.

Eroğlu Gayrimenkul’un hayata geçirdiği en yeni karma projesi Skyland İstanbul, ikonik tasarımıyla çok yakın 
bir zamanda İstanbul’un benzersiz mimari yapıları arasında yerini almaya hazırlanıyor. Skyland İstanbul, 

dünyaca ünlü yapılara attığı imza ile adından söz ettiren mimari, şehircilik ve tasarım şirketi Broadway Malyan’ın 
tasarladığı rezidans, ofis ve konsept bir alışveriş merkezinden oluşuyor.

SKYLAND İSTANBUL’DA TERAS KEYFİ
Her ihtiyaca uygun farklı daire seçenekleri sunan Skyland 
İstanbul’da, ister Belgrad Ormanı’nı isterse İstanbul 
Boğazı’nı görmek isteyenlere göre tasarlanan teraslar, 
sahiplerine huzur ve mutluluğu yakalatıyor. 
Geniş balkonlarıyla yaşam alanlarını büyüten ve yaz-kış 
sakinlerine yemyeşil manzaraya karşı uyanma imkanı veren 
Teras Evler, yaklaşık 12.000 m2 toplam alanı, ince detaylarla 
döşenmiş daireleri ve sosyal yaşam alanlarıyla stresten uzak 
bir hayat sunuyor. 

YÜZDE 0,69 FAİZLE ÖDEME KOLAYLIKLARI
Skyland İstanbul lokasyonuyla dikkat çekerken,  sağladığı 
imkanlarla da karma bir yaşam alanı sunuyor. Skyland 
İstanbul, rezidans sakinlerine, akıllı ev teknolojileri, 
restoran, fitness, wellness ve spa mekanlarının yanı sıra 
3500 araçlık otoparkı ve proje alanına iki farklı giriş gibi 
ince düşünülmüş detaylarla konforlu bir yaşam vadediyor. 
Teknolojiyle doğallığın, ihtiyaçla huzurun harmanlanarak 
geleceğin konut projesinin yaratıldığı Skyland İstanbul, hiç 
peşinatsız yüzde 0,69 faiz oranıyla cazip bir yatırım fırsatı 
sunuyor.

İSTENİLEN BÜYÜKLÜKTE OFİSLER
Skyland İstanbul’un ofis kulesi ise konumu, 360 
derece kapanmayan manzarası, teknolojik altyapısı 
ve benzersiz sosyal olanaklarıyla, çalışmaktan keyif 
alınacak bir ortam sunuyor. 504 ofisten oluşan proje, 
modern iş dünyasının günlük ihtiyaçlarını en iyi şekilde 
karşılayacak bölümler ve daha birçok farklı ince detaya 
sahip. Proje, Büyükdere Caddesi ve Maslak paralelinde 
merkezi iş alanı üzerinde olması ve TEM otoyolundan 
direkt bağlantı sağlamasıyla trafik sorununu da ortadan 
kaldırıyor.
Skyland İstanbul’un ofis kulesi yüksek yatırım değeri 
ve birleştirilerek her katta 83 m2 ila 2000 m2 arasında 
istenilen büyüklükte tasarlanabilen ofisleriyle benzersiz 
fırsatlar sunuyor. Yaklaşık 90.000 m2. kiralanabilir alana 
sahip yatay ofisleri ise 8 metre tavan yüksekliği ile ferah bir 
çalışma alanı yaratıyor.
Skyland İstanbul projesi, banka kredisiz 48 ay sıfır faizli 
vade imkânı ile rezidanslarına 165.000 TL, ofislerine ise 
249.000 TL peşinat ile sahip olma fırsatı veriyor.

KONUŞMASINDA SKYLAND İSTANBUL’UN 
YATIRIM DEĞERİNE VURGU YAPAN 
NURETTİN EROĞLU: “Skyland İstanbul’da 
rezidans ve ofis sahibi olmak isteyenlere 
ayrıcalıklı bir kampanya sunuyoruz. 
Skyland İstanbul konumu, kaliteli 
bir yaşamı bir arada sunan ve hayatı 
kolaylaştıran olanakları sayesinde her 
geçen gün değeri artarak yatırımcılarına 
kazanç sağlayacak bir proje. Kampanyamız, 
İstanbul’un merkezinde akılcı ve cazip 
yatırım yapmak isteyenleri bekliyor” dedi.

Bugüne kadar İstanbul Lounge, İstanbul 
Lounge 2, Oksizen Konutları, Florya Ekşinar 
Konakları, Harmony Towers, Platform Merter 
ve Yeni Moda Evleri projelerini tamamlayarak 
müşterilerine teslim eden Eroğlu 
Gayrimenkul, lokasyonu ve ödeme fırsatlarıyla 
fark yaratan Skyland İstanbul projesi ile 
İstanbul’u dünya markası konumuna 
getirecek prestijli bir işe imza atıyor. 
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MIMARI ÖZELLIKLERI ILE BÜYÜLEYICI

LOKASYONUYLA 
BENZERSİZ

İstanbul’un  gözde projelerinden olan Skyland İstanbul, açıklandığı günden bugüne 
dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Skyland İstanbul'un bir çok artısı projeyi 

benzerlerinden farklı noktaya yerleştirse de, özellikle eşsiz konumu projeyi benzersiz kılıyor. 

EROĞLU GAYRİMENKUL18 19



Skyland İstanbul, Mimarisi, konumu, yaşam özel-
likleri ve tüm bileşenleri bir arada sunması ile 
son dönemde İstanbul ve hatta Türkiye’nin en çok 

adından söz ettiren projesi oldu.   

DÜNYACA ÜNLÜ MİMARIN ELİNDEN ÇIKTI
Projenin mimarisi Türkiye’nin sembollerinden olan peri 
bacalarından esinlenildi. küresel şehircilik ve mimari 
tasarım şirketi olan Broadway Malyan tarafından tasar-
lanan. Skyland İstanbul’a dokunuşuyla hayat katan isim 
ise mimar Peter Vaughan oldu. Vaughan, birçok ülkede 
sayısız projeye karakterini kazandıran ünlü bir mimar.  
Mimaride üç kule ve bu kuleleri birleştiren meydan 
göze çarpıyor.. 
Her detayında kalite, lüks, akıllı teknolojiler ve konforu 
barındıran Skyland İstanbul, fitness, spa ve wellness 
merkezleri gibi sosyal olanaklarla üstün standartlarda 
bir hayat sunuyor. 
Skyland İstanbul’un manzarası da muhteşem! Burada 
İstanbul’un benzersiz gün batımını ve manzarasını 
görmek için fazla uzağa gitmeniz gerekmiyor. Skyland 
İstanbul’da yaşayanlar pencerelerinde boğazı, şehir 
manzarasını ve kuzey ormanlarını görebiliyor. Ayrıca, 
yüksek katlarda bile açılabilen camlarla ve balkonlar, 
manzarayı görmenin çok ötesine yakındaki ormanlar-
dan gelen oksijeni teneffüs etmek için ideal...  

LOKASYONUYLA BENZERSİZ
Gayrimenkul sektörünün en önemli felsefelerinden biri 
olan bu söz, Skyland İstanbul söz konusu olduğunda 
daha da anlam kazanıyor. Diğer bütün üstün özellikle-
rini göz ardı etsek bile, Skyland İstanbul sadece konu-
mu ile büyüleyici bir proje olarak tanımlanabilir. Proje, 
ulaşım kolaylığı, lokasyonu ve sosyal çevresiyle İstan-
bul’un en değerli yerlerinden biri olan Seyrantepe’de 
inşa ediliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne sadece 
birkaç kilometrelik mesafede olan Skyland İstanbul, 
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü’nün bağlantı yolları üzerinde, havalimanla-
rının çok yakınında, İstanbul yollarının kesiştiği yerde 
bulunuyor. Taksim-Hacıosman metro hattının yanı ba-
şındaki konumuyla ulaşım sorununun ortadan kalktığı 
Skyland İstanbul, Seyrantepe TT Arena’nın yanında, 
bölgede TEM’e direkt bağlantısı olan tek proje konu-
munda. TEM’e ikinci direkt bağlantının da inşaatına 
başlandığı ve Cendere girişinin de bağlanacağı Skyland 
İstanbul’da, Türkiye’nin ilk özel Havaray projesi de çok 
yakında hayata geçiyor.   

FARKLI TİPLERDE AKILLI REZİDANSLAR
Skyland İstanbul’un rezidansları sizi İstanbul’un zir-
vesine, üstün standartlarda bir yaşama davet ediyor. 
Skyland İstanbul’un rezidans kulesinde 1+0’dan 4+1’e 

Mimaride üç kule ve bu kuleleri 
birleştiren meydan göze çarpıyor. 

Projenin mimarisi peri 
bacalarından esinlendi.
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Skyland İstanbul sadece konumu ile büyüleyici bir proje olarak tanımlanabilir. 
Proje, ulaşım kolaylığı, lokasyonu ve sosyal çevresiyle İstanbul’un en değerli 
yerlerinden biri olan Seyrantepe’de inşa ediliyor.

kadar her ihtiyaca özel bir seçenek var. Concierge hiz-
metinden fitness ve wellness merkezine, akıllı ev tek-
nolojilerinden yüzme havuzuna keyifli bir hayat için her 
şey, Skyland İstanbul’un rezidanslarında hayat buluyor. 
Skyland İstanbul’un akıllı ev teknolojileriyle konforunuz 
katlanarak artacak. Touch screen panel ile evinizin ay-
dınlatma, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri-
ni akıllı telefonlarınızdan kontrol edebileceksiniz. Ayrıca 
sizin rahatınız için çalışan Concierge ile artık ihtiyaçları-
nızı karşılamak çok daha kolay.

SKYLAND İSTANBUL’DA TERAS KEYFİ
Her ihtiyaca uygun farklı daire seçenekleri sunan Sky-
land İstanbul’da, Geniş balkonlarıyla yaşam alanlarını 
büyüten ve yaz-kış sakinlerine yemyeşil manzaraya 
karşı uyanma imkanı veren Teras Evler, ince detaylarla 

döşenmiş daireleri, fitness, spa ve wellness merkezleri 
stresten uzak bir hayat sunuyor. 

HER İHTİYACA HİTAP EDEBİLİYOR 
Serviced apartments, AVM, rezidans, ofis ve dükkanla-
rın yer alacağı Eroğlu Gayrimenkul Skyland İstanbul 46 
bin metrekare arsa alanına sahip. 
Skyland İstanbul’un üç kulesini birbirine bağlayan 
geniş meydanı, İstanbul’un en özel konsept AVM’si-
ne ev sahipliği yapıyor. Klasik AVM’lerin çok öte-
sinde, bir design center olarak planlanan bu özel 
yerde, ev ve ofis tasarım ürünlerinin hepsi bir araya 
geliyor, tasarımın referans merkezi Skyland İstanbul 
oluyor. Design center 40.000 m2 kiralanabilir ala-
nı, 150’ye yakın mağazası, 25’in üzerinde kafe-res-
toranıyla 2017’nin ilk çeyreğinde kapılarını açacak.   

Skyland İstanbul’un rezidans üstünlükleri, Teras Evlerin doğayı 
merkeze alan ayrıcalıklarıyla da farklı bir boyuta taşınıyor. Modern 

yaklaşımı ve lüks donatılarının yanı sıra çocuk parkı, bahçesi, kamel-
yası, Belgrad Ormanları manzarası gibi özellikleriyle Teras Evler, sizi 

dolu dolu bir hayatı yaşamaya davet ediyor. 
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İSTENİLEN BÜYÜKLÜKTE 
TASARLANABİLEN OFİSLER
Skyland İstanbul’un ofis kulesi ise konumu, 360 derece 
kapanmayan manzarası, teknolojik altyapısı ve benzer-
siz sosyal olanaklarıyla, çalışmaktan keyif alınacak bir 
ortam sunuyor. 120 bin metrekarelik ofis alanı ile 504 
ofisten oluşan sahip proje, modern iş dünyasının gün-
lük ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak bölümler ve 
daha birçok farklı ince detaya sahip. Proje, Büyükdere 
Caddesi ve Maslak paralelinde merkezi iş alanı üzerinde 
olması ve TEM otoyolundan tek giriş alarak direkt bağ-
lantı sağlamasıyla trafik sorununa da çözüm buluyor.  

BÜYÜK DÜŞÜNENLERİN OFİSİ LOFT OFİSLER
Kule Ofis ile iş dünyasına benzersiz ayrıcalıklar sunan 
Skyland İstanbul, yatay ofis konseptiyle bu üstünlükleri 
genişletiyor. Tek katta 1200 m2 genişlik sunan ofisler, 8 
metre tavan yüksekliğiyle de ferah bir çalışma ortamı 
sağlıyor, eklenebilen asma katlarla Loft Ofis özellikleri-
ni yaşamınızı olanak veriyor. Eşsiz mimarisi, teknolojik 
üstünlükleri, lüks donatıları ve iş dünyasının merkezin-
deki lokasyonuyla işinize prestij katmanın en iyi yolu, 
Skyland İstanbul’da bir ofisinizin olması.
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EROĞLU GIYIM YIL SONU HEDEF 
GÖZDEN GEÇIRME TOPLANTISI

Yasemin Serhatlı
Eroğlu Holding Strateji Ve Süreç Geliştirme Müdürü 

Stratejik Yönetim Süreci”ni bir kurum kültürü haline getirmiş olan Eroğlu 
Giyim’in üst yönetimi ile tüm yılın hedef gerçekleşmelerini gözden geçirmek 
ve yeni dönem hedeflerimizi belirlemek üzere 9 Nisan tarihinde Ataköy Hyatt 
Regency otelinde bir araya geldik. İki ayrı oturumda gerçekleştirdiğimiz ça-

lıştayın ilk oturumunda hedef gerçekleşmelerini, ikinci oturumunda ise önümüzdeki 
dönem hedeflerimizi gündeme aldık.

Tüm yöneticilerimizin kendi performans karnelerini sunmaları ile başlayan çalıştaya, 
şirket performansının finansal, müşteri, süreçler ve öğrenme/gelişme boyutlarındaki 
puanlarının sunumu ile devam ettik. Şirketimizin Satış, Üretim ve Destek olmak üzere 
üç ayrı odağının performansını inceledik. Yüksek performans gösteren hedeflerdeki 
başarımızı nasıl koruyacağımızı, iyileştirmeye açık alanlardaki hedeflerimizi hangi 
stratejilerle yukarı taşıyacağımızı tartıştık.

Çalıştayın ikinci oturumunda ise yeni dönem hedeflerimizi belirledik. Stratejik 
amaçlarımızı, hedefe odaklanmak amacıyla her boyutta 4 amaç olacak şekilde 
16’ya indirdik. Organizasyonel yapının değişmesi sebebi ile üst seviye karne sayımızı 
15’e çıkardık. Stratejik projelerimizin ekiplerini ve terminlerini belirledik. Toplamda 
19 stratejik projeyi; verimlilik, dijital dönüşüm, kurumsal gelişim ve süreç geliştir-
me olmak üzere 4 ana program altında topladık. Bir önceki oturumda belirlenen 
iyileştirmeye açık alanlardaki hedeflerimizin ağırlıklarını yeni dönem karnelerinde 
arttırdık. 

Aynı ekiple dördüncü strateji çalıştayı gerçekleştirmiş olmamızın verdiği odaklanma ve he-
yecan ile hem verimli hem de keyifli bir çalıştay geçirdik. İlerleyen günlerde çalıştay çıktıla-
rının tüm seviyelerde iletişimine ve karnelerin takibine devam edeceğiz.  
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MEXX 2020 STRATEJI ÇALIŞTAYI

Mexx üst yönetimiyle, markanın vizyonunu değerlendirmek ve bu vizyona ulaşmak 
için izleyeceği stratejileri belirlemek üzere Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sa-
yın Yavuz EROĞLU başkanlığında 28 Mayıs Cumartesi günü, Hilton Garden Inn’de bir 
araya geldik.  

Çalıştayımıza, marka ve ürün ile ilgili kapsamlı bir mevcut durum sunumu ile başla-
dık. Markamızın konumu, kimliği, markanın kişiliği ve özü, değeri, algısı, pazarlama 
iletişimi kanalları detaylı olarak konuşuldu. Koleksiyon konumlandırma, müşteri ve 
ürün segmentasyonu, fiyat noktaları ve tasarım prensipleri ana başlıklarında tüm 
ürün yapımız anlatıldı. Perakende kimliğimizin bileşenleri, satış kanallarımız ve in-
san kaynağı yapımız kısaca özetlendi. Mexx marka kimliği, ürün ve perakende yapısı 
hakkındaki mevcut durum sunumunun ardından Misyon ve Vizyonumuzu değerlen-
direrek netleştirdik. 

Misyon ve Vizyonumuz netleştikten sonra grup çalışmalarına geçildi. Birinci grup ça-
lışmamızda Mexx SWOT Analizi tamamlandı. Vizyonumuza giden yolda şirketimize 

has güçlü ve gelişmeye açık yönlerimiz ile dış çevredeki fırsatlar ve tehditler belirlen-
di. İkinci grup çalışmamızda mevcut durumumuz, vizyonumuz ve SWOT analizi ışı-
ğında stratejik amaçlarımız oluşturuldu. Sırasıyla müşteri, süreçler, öğrenme/gelişme 
ve finans boyutlarındaki stratejik amaçlarımızı çalışarak beş yıllık Strateji Haritamızı 
oluşturduk. CEO’muz Ümit Eroğlu, Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şahin 
Eroğlu ve Yavuz Eroğlu’nun kapanış konuşmaları ile çalıştayımız tamamlandı.

Çalıştay öncesinde yapılan birkaç odaklı toplantı sayesinde oldukça etkin ve verimli geçen 
toplantımızın en önemli çıktısı “Yeni insanlar, yeni kültür ve yeni ürünlerle yayıl-
maya ve büyümeye devam edilirken, Mexx marka DNA’sına bağlı kalınacaktır” 
kararı oldu. Markanın “Avrupalı, Modern ve Açık Fikirli” özünün korunmasının ve her 
mecrada aynı netlikte iletişiminin yapılmasının önemi vurgulandı.

İlerleyen günlerde, Mexx 2020 vizyonunu hayata geçirmek için tüm bölümler ile 
çalışarak departman hedeflerini oluşturmayı, yıl sonunda ise hedef gözden geçirme 
toplantısı yapmayı hedefliyoruz. 



İzmir Fashion Week 2016 Yaz 12-13-14 Nisan tarihle-
rinde İzmir Arena’da Rönesans ajans tarafından gerçek-
leştirildi. Loft Jean İzmir Fashion Week’in 2. gününde 
sahne aldı. Koreografi Akif Yörük’ün yaptığı Moda 
Show da koleksiyon Blue Jean ve Black Line olarak iki 
ayrı konsepte sunuldu.
20 modelin görev aldığı Loft Show’unda aksesuar olarak 

2016 YAZ IZMIR FASHION WEEK’TE 
LOFT DAMGASI

12-14 Nisan tarihleri 
arasında İzmir Arena’da 

gerçekleşen Fashion 
Week’te Loft yine göz alıcı 

kreasyonları ile dikkat çekti.

metal iplikle örülen kaşkollar, metal görünümlü büstiyerler 
ile günümüz trend beyaz çoraplar dikkat çekti.
300 kişinin izlediği ve 200 parçanın sunulduğu Show, izle-
yiciler ve basın tarafından tam not aldı. Show’da modeller 
Ebru Öztürk, Simge Tertemiz, Ece Begüm Yücetan, Tuğçe 
Şak, Gülce Lale, Ali Berk Reşitoğlu, Emre Dinler, Fırat Eti ve 
Tuğberk Şen görev aldı.

LOFT24 25
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Sports Futuristic temasında ana 
renkler siyah beyaz ve limon 
sarısı. Sokak graffitileri ile slogan 
modasının birleşiminden doğan 
grafik t-shirtler minimal detaylı 
skinny denimler ile kombinleniyor. 
Özellikle gençlerin ilgisini çekecek 
olan bu koleksiyonun en önemli 
parçaları olan t-shirtler hem rahat 
hem dinamik hem de günlük bir 
şıklık sunuyor.

Siyah ve beyazın blok kullanım-
ları ana fikirdeki güçlü duruşu pe-
kiştirirken, tasarımlarda form ve 
kesim  detayları daha da önem 
kazanıyor. LOFT 2016 ilkbahar/
yaz koleksiyonunda yer alan 
Artwork’lerde geometrik form-
ların ve minimalist bir yaklaşımın 
arttığını, yakın tonların plastik ve 
yarı mat kalitelerde kullanıldığını 
görüyoruz. Farklı proporsiyonların 
bir arada kullanılabildiği kombin-
ler, günümüz modasının vazgeçil-
mez elementlerinden biri olarak 
temada karşılığını buluyor.

Artık ne geçmiş, ne bugün, ne de geleceğin birbirinden kesin çizgilerle ayrılmadığını biliyor, hatta aksine, bu 
üçlünün iç içe geçmiş ve birbirini değiştirebilen kavramlar olduğunu görüyoruz. LOFT 2016 ilkbahar/yaz kolek-
siyonunda yer alan Past Modern teması da bu düşünce biçimini referans alarak; köklerini ve gücünü geçmişten 
alan ancak yeni olana her zaman fırsat verebilen, kendine güvenen ve yenilikçi bir LOFT silueti sunuyoruz. 
Renk paletini indigo ve coral tonların oluşturduğu tema; farklı yıkamalarla hareket kazanıyor. Ürünler, incelikli/
yenilikçi detaylar sayesinde daha fonksiyonel ve “casual” bir görünüm alıyor.

LOFT 2016 ilkbahar/yaz koleksi-
yonunda yer alan Past Modern 
teması da bu düşünce biçimini 
referans alarak; köklerini ve 
gücünü geçmişten alan ancak yeni 
olana her zaman fırsat verebilen, 
kendine güvenen ve yenilikçi bir 
LOFT silueti sunuyoruz. Renk 
paletini indigo ve coral tonların 
oluşturduğu tema; farklı yıkama-
larla hareket kazanıyor. Ürünler, in-
celikli/yenilikçi detaylar sayesinde 
daha fonksiyonel ve “casual” bir 
görünüm alıyor.



Günlük hayattaki bu değişim, pek çok tasarımcının ve hazır giyim markasının organik materyallere ve sportif 
ürünlere yönelmesi yoluyla moda sektöründe de karşılığını buldu. Eco Active teması ile LOFT 2016 ilkbahar/yaz 
sezonunda bu global anlayışın etkilerini koleksiyonuna taşıyor. LOFT, bordo, haki ve toprak tonlardaki zeminlerin 
doğanın soft tonlarıyla buluştuğu, natürel elementlerin ve aksesuarların ön plana çıktığı, katmanlı bir giyim an-
layışının ve sportif detayların harmanlandığı Eco Active temasını, doğala dönüş trendinin şehir yaşamındaki bir 
yansıması olarak sizlere sunuyor.
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Dünyaca ünlü hazır giyim markamız 
Mexx ile Türkiye’de mağazalaşma 
atağına kalktık. 3 Haziran 2016 tarihinde 
Forum İstanbul’da Türkiye’de açılan ilk 
Mexx mağazamızdan sonra yeni Mexx 
mağazaları açmaya devam edeceğiz. Bir 
sonraki mağazamız için lokasyon olarak 
İstanbul Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi 
planlanıyor. Bu mağazamıznın sonrasında 
ise farklı alışveriş merkezlerinde yer almak 
yönünde bir uygulamaya gidilecek.
Mexx markamız ile yıl sonuna kadar 
10 mağaza açma hedefimiz bulunuyor. 
Mağazalarımızın beş adetinin kira 
sözleşmesi tamamlandı ve dekorasyonları 
devam ediyor.

MEXX TÜRKIYE’DE 
İLK MAĞAZASINI AÇTI

Eroğlu Holding olarak 2015 yılı başında satın aldığımız hazır giyim devi Mexx’i, Türkiye’ye yaymak 
için harekete geçtik. 

COLIN’S2828 MEXX
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CACABEY 
MEDRESESI

ANADOLU’NUN ILK ASTRONOMI ÜNIVERSITESI
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Kırşehir’deki en önemli tarihi yapılardan biri olan Cacabey Gök Bilim Medresesi, 
1271-1272 yıllarında, Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan oğlu III. Gıyased-
din Keyhüsrev döneminde, Kırşehir Valisi Nureddin Cibril Bin Cacabey tarafın-
dan, gözlem evi (rasathane) ve medrese olarak yaptırılmıştı. Matematik, fen ve 
astronomi eğitimi verilen medrese, eşsiz mimarisinin yanı sıra özellikle güneş 
sistemindeki gezegenleri sembolize eden iç sütunceleri, rasat kuyusu, aydınlık 
feneri ve gözlem kulesi ile döneminin astronomi eğitimi veren ilk merkezlerin-
den biri ve belki de en önemlisidir. Bugün Cami olarak kullanılan medresenin 
üç ayrı yerinde bulunan ve rokete benzeyen sütunceleri, yapının astronomi 
merkezi olarak faaliyet gösterdiğinin delili sayılıyor.

Kırşehir il merkezinde bulunan Cacabey Medre-
sesini, giriş kapısı üzerindeki Selçuklu sülüsü ile 
yazılmış iki satırlı kitabesinden öğrenildiğine 
göre Kılıçarslan’ın oğlu III.Keyhüsrev zamanında 

Kırşehir Emini Nureddin Cebrâil bin Cacabey tarafından 
1272-1273 yılında yaptırılmıştır. Medresenin 1272 tarihin-
de düzenlenmiş, Arapça ve Moğolca vakfiyesi günümüze 
kadar gelmiştir. 
Medresenin giriş kapısı üzerinde kitabeden başka, giriş 
kemeri üzerine tek satır halinde Besmele ve Kuran’ın Nahl 
Suresi’nin 9.Ayetinin baş kısmı yazılmıştır. Bunun altında 
ve uçları iki yana dönen kitabeliğe de Al-i İmran Suresi’nin 
18. ve 19. Ayetleri yazılmıştır. Bu kitabeler ile kapı kemeri 
arasına da iki satır halinde başka bir metin eklenmiştir. Bu 

CACABEY KİMDİR?
Selçuklular döneminde Keyhüs-
rev zamanında Kırşehir emiridir. 
Cacabeyin babası Ceceli aşiretinin 
ağası Bahaddin Caca’dır. 1240 
yılında doğduğu tahmin edil-
mektedir. Genç yaşta gösterdiği 
zekiliği sayesinde adını büyük-
lerle birlikte duyurmayı başardı. 
Bunları Mevlana’nın yazdığı 
bir mektuptan öğrenmekteyiz. 
Mevlana mektupta Cacabeyin ye-
teneklerinden ve başarılarından 
övgüyle bahsetmekte, bulun-
duğu ortamlarda kendisinden 
söz eder. Cacabey, Hacı Bektaşi 
Veli ile ilgilendi ve onun önemli 
bir insan olduğunu anlayarak 
himayesi altına aldı. Anadolu’da 
pek çok hayrat yaptırdı. İlk görev 
yeri Eskişehir’den Tokat’a oradan 
da Kırşehir’e geldi. Şehrin tam 
ortasında adına medrese kurdur-
du, bu medresenin kubbesi açıktır 
ve altında su kuyusu bulunur. Her 
alanda Türkçe’nin yayılmasını ve 
kullanılmasına özen gösterdi. Son 
olarak, Cacabey’e ait Arapça ve 
Moğolca 4 vakıfname bulunmak-
tadır. Bu vakıfnamelerde pek çok 
eserler yazdığı bugünkü kaynak-
lardan ulaşılan bilgidir. Caca Bey, 
1301 yılında Bizanslılara karşı 
savaşırken hayatını kaybetti. 
Cenazesi, Kırşehir’e getirilerek 
yaptırdığı medresenin yanındaki 
türbeye defnedidi.

metin vergilerin kaldırıldığını belirten bir emirnamedir. 
W.Hinz’e göre bu kitabe 1330 yılında yazılmıştır. Ana 
kapının iki köşesine demet şeklinde, duvara bitişik sütunlar 
yerleştirilmiştir. Ayrıca cephe duvarının dış köşesine de 
değişik kaideler üzerine oturan bir çift gövdesi burmalı 
sütunlar yerleştirilmiştir. 
Cacabey Medresesi’nin XIX.yüzyılda harap bir halde 
olduğu sanılmaktadır. Daha sonra da Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından Y.Mimar Ali Saim Ülgen tarafından 
restore edilmiştir. Günümüzde de medrese cami olarak 
kullanılmaktadır. 
Cacabey Medresesi Anadolu’da benzerlerine rastlanan orta 
avlusu kubbe ile örtülü kapalı medrese tipinde bir yapıdır. Bu 
kapalı mekanın bir avlu olarak yapıldığını göstermek için de 
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Şehrin tam ortasında olan bu medresenin kubbesi açıktır 
ve altında su kuyusu vardır. Öğrenciler, bu kuyuya akis eden 
yıldızları tetkik ederlerdi. Medresede astronomi çalışmaları 
yapılmaktaydı. Şimdi minare olarak kullanılan kulesi rasat 

(Uzay Gözlem Kulesi) kulesiydi.

kubbesinin ortasına bir aydınlık feneri, altına da şadırvan yapıl-
mıştır. Günümüzde aydınlık feneri bulunmamakta, burasının 
aynı zamanda bir rasat merkezi olduğu iddiası üzerine de etrafı 
camekanla kapatılmıştır. Medresenin diğer bölümlerinin üzeri 
düz toprak damla örtülmüştür. 
Medrese kesme taştan olup, giriş kapısı etrafında kabartma 
şeritler halinde iki ayrı renkten taşlardan frizler yapılmıştır. 
Plan olarak Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde görülen av-
luya açılan dört eyvanlı plan şemasına göre yapılmıştır. Bu 
eyvanların üzerleri beşik tonozlarla örtülmüştür. Eyvanların 
etrafında küçük hücreler bulunmaktadır. Büyük eyvanın 
iki yanında bir çift dikdörtgen planlı büyük hücreye yer 
verilmiştir. Girişin karşısındaki üzeri beşik tonozla örtülü 
ana eyvan aynı zamanda namaz kılınan bölümdür. Buraya 
son derece zengin bezemeli bir mihrap konulmuştur. 
Giriş eyvanının sağındaki hücrenin içerisinden taş bir 
merdivenle ön cephesinin arkasında bulunan üst kat 
hücrelerine ulaşılmaktadır. Burada biri mihraplı olmak 
üzere iki hücre bulunmaktadır. 
Medresenin giriş cephesinin sol tarafındaki kubbeli mekan, 
medreseyi yaptıran Nureddin Cebrâil bin Cacabey’in 
türbesidir. Bu türbeye soldaki eyvandan altı basamaklı bir 
merdivenle çıkılmaktadır. Türbenin giriş kapısı kabartma 
taş bir süsleme ile çerçevelenmiştir. Buradan kısa bir 

koridorla Cacabey’in sandukasının bulunduğu türbeye 
girilmektedir. 
Medreseden ayrı bir yapı görünümünde olan bu türbe, 
kare planlı, kümbet şeklinde yapılmıştır. Türbenin üzeri 
köşelerde üçgen biçiminde pahlarla sekizgene dönüş-
türülmüş kasnak üzerine taştan piramidal bir külah ile 
örtülmüştür. Türbenin mihrap biçiminde bir penceresi 
bulunmakta olup, bu pencerenin etrafı mukarnaslarla 
çerçeve içerisine alınmıştır. Mukarnaslı kavsaranın altındaki 
hacet penceresinin üzerine de “Dünyanın bir durak yeri ve 
her şeyin fani olduğu”nu belirten bir kitabe yerleştirilmiştir. 
Buradaki pencere nişinin iki yanında da korint üslubunda 
başlığı olan bir çift sütuna yer verilmiştir. 
Türbenin içerisi çini yazılarla kaplanmıştır. Lacivert çiniler 
beyaz alçı zemine mozaik tekniği ile yerleştirilmiştir. 
Burada Ayet’ül Kürsi yazılıdır. 
Medresenin kıble duvarı dışında, yapıdan ayrı olarak 21 
m. yüksekliğindeki minarenin gövdesi kahverengi ve 
firuze çinilerle bezenmiştir. Minarenin kürsü kısmı taştan 
ve kare şeklindedir. Gövdesi yuvarlak olup tuğladandır. Bu 
tuğlaların arasına firuze çiniler yerleştirilmiştir. Bu yüzden 
de yöre halkı tarafından yapıya Cıncıklı Cami de denilmek-
tedir. Gövde üzerinde belirli bir yükseklikten sonra zikzak 
motifleri yapılmıştır.

Rasat Kuyusu

32 TARIH



ASTRONOMİ MÜZESİ OLACAK
Kırşehir Belediyesi, Selçuklu Devleti döneminde Kırşehir Emiri Cacabey tara-
fından yaptırılan rasathane ve medresenin bulunduğu alana astronomi müzesi 
kuracak. Bu değerin daha etkin tanıtımı için çalışma yürüttüklerini ifade eden 
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cacabey Meydanı Düzenleme projesi ve Açık 
Hava Astronomi Müzesi’nin bunların başında geldiğini vurguladı.

Medresenin, Türkiye’nin de önemli eserleri arasında yer aldığına dikkati çeken 
Bahçeci, şöyle konuştu:

“Cacabey Medresesi, Türkiye’nin en önemli eserlerinden bir tanesi. Ecdadımız, 
Selçuklu Devleti döneminde 1272 yılında uzayı araştırmak için astronomi 
üniversitesi kurmuş. Bu çok önemli bir eser. Bu eseri hem turizme kazandırmak 
hem de gençlerimize ecdadının neler yaptığını göstererek onların öz güvenine 
katkı sağlamak amacıyla burada meydan düzenlemesi yaptık. Cacabey’in etra-
fını sadeleştirip, biraz daha ön plana çıkaran, aynı zamanda Kırşehir’in kültürü-
nü de yansıtabileceğimiz uygulamalarla farklı kent meydanını oluşturacağız.” 
Bahçeci, Cacabey Medresesi’nin yanına Açık Hava Astronomi Müzesi yapacakla-
rını ifade ederek, “Türk İslam medeniyetine mensup bilim adamlarımızın icat 
ettiği ve kullandığı 20 aleti buraya koyacağız. Bu objelerin tamamı İstanbul 
Gülhane’deki Türk İslam Medeniyetleri Müzesi’nde mevcut. Biz de onlardan 
20’sini seçtik. Prototiplerini yaptırarak bu alana yerleştireceğiz. Güneş ve yıldız 
saatleri, açı ölçer gibi farklı amaçla kullanılan eserleri getireceğiz. Bunların 
Türkçe, İngilizce ve Japonca anlatımları olacak” dedi.

Cami olarak hizmet veren medresenin yapım amacındaki özelliğini hala ko-
ruduğunu dile getiren Bahçeci, kuracakları müzede, o dönemde kullanılan 
aletlerin prototipini sergileyeceklerini kaydetti.

Yaklaşık 800 yıllık uzay çalışmalarının yaşatılacağı müzeyi bu yıl bitirmeyi he-
deflediklerini belirten Bahçeci, Ahi Evran Külliyesi projesinin tamamlanmasıyla 
da Cacabey ile Ahi Evran-ı Veli’yi buluşturmayı planladıklarını kaydetti.

Zaman içerisinde Cacabey ile ilgili farklı projeler uygulayacaklarına da değinen 
Bahçeci, “Amacımız, hem Cacabey’i Kırşehir turizmine kazandırmak hem de 
gelecek nesillere en güzel şekilde aktarabilmek. Bunların dışında yine aynı 
dönemleri içeren Ahi Evran Külliyesi projemiz de devam ediyor. Zanaatkarlar 
çarşısı, müzesi, araştırma merkeziyle yaşayan bir külliye olacak. İki proje ta-
mamlandığında Ahi Evran ile Cacabey’i birleştirmiş olacağız” diye konuştu.

Gözlem Kulesi olarak 
kullanılan minare

Roket Şeklinde Sütunlar

Aydınlık Feneri
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HASTA BINA 
SENDROMU(HBS)

Hülya Yoleri
Eroğlu Holding İşyeri Hekimi

SAĞLIK

Günümüzde insanlar zamanlarının çoğunu ev, okul veya işyeri gibi kapalı ortamlarda geçirmekte-
dir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) farklı dönemlerde yayınladığı raporlarda, günümüz insanlarının 
zamanının %90’ını kapalı mekanlarda, bu oranın %70’ini iş, geri kalanın %20’sini ise ev ortam-
larında geçirdiğini belirtilmektedir.  Zamanın büyük çoğunluğu iç mekanlarda geçirildiği için, bu 

ortamların hava kalitesi de en az dış ortam hava kalitesi kadar önemlidir

• HBS’NA NEDEN OLAN FAKTÖRLER
• Kişisel (yaş, cinsiyet,kişide var olan has-

talıklar), 
• Meslek(Fotokopi,karbonsuz kağıt taşıma, 

uzun süre bilgisayar kullanımı ve video 
gösteri üniteleri gibi spesifik ofisişlerinde 
çalışma HBS semptomlarına duyarlılığı 
artırmaktadır), 

• Sigara kullanımı, 
• Çocuklukta çevresel maruziyet(,Sigara 

dumanına maruz kalınan kapalı ortam-
larda 4700 çeşit uçucu organik bileşik ve 
aerosol havaya salınmaktadır). 

• Mikrobiyolojik(biyoaerosollar; allerjenler, 
mantar sporları, bakteriler, virüsler ve 
maytlar), 

• Kimyasal (CO2 konsantrasyonu, uçucu 
organik bileşikler), 

• Fiziksel (havalandırma sistemleri vehava-
landırma oranı, iç ortam sıcaklığı ve bağıl 
nem, duvardan duvara halı) 

• Psikolojik faktörlerin kombinasyonu HBS 
semptomlarının prevalansını artırmak-
tadır.

Hasta bina sendromu belirli bir iç ortamdayken ortaya 
çıkan ve o ortam terk edildikten sonra  kaybolan ve bi-

nada yaşayan kişilerin çoğunluğunu etkileyen semptom-
lar dizisidir. Bu semptomların iç ortama girildikten sonra 
15–30 dakika ile birkaç saat içinde başladığı ve binadan 
ayrıldıktan sonra 30 dk ile birkaç saat içinde düzeldiği bil-
dirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 1982 yılında, hasta 
bina sendromunda görülen semptomları:

1. Göz, burun ve boğazda tahriş

2. Nörolojik veya genel sağlık semptomları: baş ağrısı, baş 
dönmesi, bulantı, kusma, fiziksel ve zihinsel yorgunluk, 
hafıza kaybı, konsantrasyon eksikliği.

3. Deride gözlenen tahriş: deride kızarıklık, ağrı, kaşıntı ve 
kuruluk.

4. Nedeni belli olmayan aşırı duyarlılık reaksiyonları: astım 
olmayan kişilerde astım benzeri

semptomlar, göz ve burun akıntısı.

5. Koku ve tat bulguları: koku ve tat duyusunda değişiklik-
ler olarak sınıflamıştır.

İç hava kalitesinin insan performansı üzerindeki etkisi bili-
nen bir gerçektir. İnsan konforu ve üretkenliği için solunan 
havanın %40-60 izafi nem içermesi ve çalışma ortamı-
nın 19-20 C’de olması gerektiği Alman Bilim Adamları 
tarafından yapılan araştırmalar sonucunda saptanmış 
bulunmaktadır. Mekanlardaki hava sıcaklığının artışına 
bağlı olarak çalışanların performansı düşmekte (örneğin: 
sıcaklık 26 C’a ulaştığında %20 performans kaybı olmak-
tadır), ortamdaki nem oranı azalmakta, nem oranının 
azalması nedeniyle burun mukozasında kuruma ve solu-
num yolları enfeksiyonları artmakta, boğazda yanmalara 
neden olmakta, insanlarda HBS artışı gözlemlenmektedir. 
Baş ağrısı, öksürük, ses kısıklığı, baş dönmesi, zihinsel 
yorgunluk, mide bulantısı, bazı alerjik reaksiyonlar, ağız 
ve göz kuruluğu, koku ve tat alma bozukluğu, göğüste 
sıkışma hissi, gözlerde sulanma, kaşınma ve kızarma 
gibi rahatsızlık belirtileri belli başlı HBS belirtileri olarak 
tanımlanmakta ve bina terk edildiğinde bu şikayetler or-
tadan kalkmaktadır.
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BİNALARIN YAPIMI AŞAMASINDA  
ALINACAK ÖNLEMLER:

1. Yapı malzemelerinin radyoaktivite analizleri yapılmalı, de-
ğerlendirme sonuçları kabul edilen radyoaktivite sınırları 
içinde olan malzemeler bina yapımında kullanılmalıdır.

2. Isı yalıtımında asbest, iç cephede kurşun içeren boyalar  
kullanılmamalıdır.

3. Bina temellerinde birikecek gazlara karşı özellikle bod-
rum katlarının toprakla izolasyonu iyi yapılmalı, bodrum 
ve zemin katların tabanı şap, beton gibi yalıtımı sağlaya-
cak malzemelerle kaplanmalıdır.

4. Binaların hava girişleri, yollardan ve diğer kirlilik kaynak-
larından uzağa yapılmalıdır.

5. Bacaların sızdırmaması için içlerinin yalıtımına dikkat edil-
melidir.

BİNALARIN İŞLETİMİ AŞAMASINDA  
ALINACAK ÖNLEMLER:

1. Kapalı ortamlarda etkin ve doğru havalandırma yapıl-
malı, ısı, nem dengesine dikkat edilmelidir.

2. Özellikle işyerlerinde sigara yasağına uyulmalıdır.

3. Kazan daireleri iyi havalandırılmalı, brülor ayarlarına 
dikkat edilmelidir.

4. Kaliteli yakıt kullanılmalıdır.

5. Kimyasal maddelerin depolandığı yerler iyi havalandı-

rılmalı, haşere ilaçlarının aşırı kullanılmamasına özen 
gösterilmedir.

6. Radon birikme düzeyi yüksek olabileceğinden, 20 yıldan 
eski olan binalarda çatlakların kapatılması, yalıtım ve 
bakımın sürekli yapılması gerekmektedir. Bina içine bir 
şekilde sızmış olan radon ve diğer zararlı gazlar bina dışı-
na çıkamazsa bina içindeki kirleticilerin konsantrasyonu 
artacağı için kapalı ortamların havalandırılmasına özen 
gösterilmelidir.

7. Havalandırma sistemi kullanılan binalarda, sistemin 
bakımına dikkat edilmeli, hava filtresi kullanılarak  
taze, temiz ve nem oranı ayarlı havanın 
bina içinde dolaşması sağlanmalıdır.

8. Bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlar her altı ayda bir 
hijyenik donanım temizleyicileri ile temizlenmelidir.

9. Yeni halıların ve yumuşak döşemelerin evlere, kapalı 
ortamlara yerleştirilmeden önce uçucu maddelerden 
temizlenmesi sağlanmalı, kullanılmış halıların ve kumaş 
duvar kaplamalarının periyodik temizlikleri yapılmalıdır.

10. Fibröz materyallerin kullanımı olabildiğince azaltılmalı, 
silinebilen yüzeyler artırılmalıdır.

Hasta bina sendromuna bağlı olarak görülen semptomları azaltabilmek için hem kirleticilerin azaltılması hem de uygun 
iklimlendirme şartlarının sağlanması gereklidir. Bu amaçlaaşağıda verilen öneriler göz önünde bulundurulmalıdır:

Hasta Bina 
Sendromunun Önlenmesi



E
roğlu Holding İdari İşler Yöneticisi Tufan Güler, hobisi 
olan tüpsüz dalış ve zıpkınla balık avını okuyucuları-
mız için anlattı: 

“1982  Lüleburgaz  doğumluyum. 9 yaşından beri 
İstanbulda yaşıyorum. Balık yakalamak ustalık işi... Herkes 
yapamaz. Hele zıpkınla balık avlamak çok daha zor. “Dina-
mik Tüpsüz Dalış” yapmak gerçekten çok zor. Zıpkınla balık 
avı yapanların mutlaka tecrübeli olması ve yanlarında bir 
başka kişi ile bu sporu yapmaları gerekir. Denizin altı ayrı 
bir dünya, oraya daldığınızda bütün dertlerinizi unutuyor-
sunuz. Orada birçok canlı ile göz göze gelebiliyorsunuz. 
Vatozlar, Akyalar, balon balıkları, zargana, lüfer, çinekop 
gibi onlarca balık çeşidi ve diğer canlılarla iç içesiniz

Kendimi bildim bileli karadan olta ile balık yakalamak en 
büyük hobimdi, ta ki arkadaşlarımdan birinin bu sporu 
yaptığını öğrenene kadar. Arkadaşımla bu konuda konuşup 
çeşitli araştırmalar yaptıktan sonra kısa bir eğitim alarak 
kendimi sonsuz mavinin içinde buldum.

Yaklaşık 6 yıldan fazla bu işin içerisindeyim. Hep deneme 
yanılma yöntemi ile kendimi geliştirmeye çalıştım. Ayın en 
en az 2 günü suyun altında balık avındayım.

TÜPSÜZ 
DALIŞ VE 
ZIPKINLA 
BALIK AVI

TUFAN GÜLER
Eroğlu Holding İdari İşler Yöneticisi
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İstanbulda olduğum zaman Yakuplu marina açıklarında 
İstanbul dışıda ise, Çatalca, Tekirdağ, Saroz körfezi, Arna-
vutköy Karaburun’da dalış yapıyorum ancak her geçen yıl 
balık popülasyonun tükendiğine ve denizin kirlendiğine de 
şahit oluyorum.

Ayda en az 2-3 günü denizde geçirmeye çalışıyorum, 
benim için kar kış fark etmiyor. Özellikle kar yağarken çok 
daha güzel balık avı oluyor. O soğuk karlı havada büyük 
levrekler kıyıya doğru geliyor. Karada nasıl kar yağdığında 
bütün canlılar bir paniğe, telaşa kapılıyorsa, suyun altında 
da aynı şeyler oluyor. Bütün balıklar yem bulma ve karnını 
doyurma telaşı ile kıyıya doğru gidiyorlar.  Kış aylarında bu 
sebeple daha iyi avlanabiliyorum.

Tüpsüz olarak su altında en fazla 2 dakika nefes almadan 
kalabiliyorum. Denize daldığımda başka bir dünyaya 
gidiyor gibi bir his oluyor içimde. Çünkü deniz altında her 
an bir sürprizle karşılaşabiliyorsunuz. İçinizde değişik bir 
şey göreceğim diye bir heyecan oluyor. Ya da çok ilginç 
değişik balıklarla karşılaşma durumu olabiliyor. Orası çok 
farklı bir dünya. Oradaki heyecanı yaşamak insanın içinde 
ilginç duygular uyandırıyor. 

Mevsime göre denizin dibi de değişiyor. Sonbahar’da 
karadaki gibi orada da Sonbahar oluyor. İlkbahar’da deni-
zin dibinde de bütün bitkiler yeşeriyor. Planktonlar ürüyor. 
Değişik bir yer denizin altı.

Dalışta beslenmenin de çok önemi var. Dinlenmiş olmamız 
gerekiyor. Ayrıca zıpkınla balık avı yapan kişinin antrenman 
yapması da çok önemli. Özellikle koşu, bisiklete binme 
gibi ciğerlerinizi geliştirici antrenmanları yapmanız lazım. 
Deniz dibinde balık avındayken nabzı yükseltecek ani 
hareketlerden de kaçınmanız gerekir.

Genelde balık avına giderken yanımda bir veya bir kaç 
arkadaşımla gidiyorum. “Buddy” adını verdiğimiz bir arka-
daş ile balık avına çıkmak hem daha eğlenceli hem daha 
güvenli oluyor. Bir kişi dibe dalarken diğeri su yüzeyinde 
ters bir durum olmasına karşı bekliyor, bu sayede hem 
dinlenmiş hem de güvenli dalış yapmış oluyoruz

Zıpkınla balık avı merakı olanlara tavsiyem mutlaka bu işi 
bilerek yapmalısınız. Bu işi bilen kişilerden eğitim alınmalı. 
Bunun bir spor olduğu ve rahatlamak amacıyla yapılması 
gerekliliği unutulmamalı. Gerekli önlemleri aldıktan sonra 
bu sporun ne kadar zevkli bir spor olduğunu göreceksiniz.” Zıpkınla balık avlamak çok zor. Bu balık 

avında deniz dibindeki balık meralarını 
çok iyi bilmek gerekiyor. Aynı zamanda 
balıkların davranışları, göçleri ve bes-

lenmelerini de çok iyi takip etmek lazım. 
Balığın hangi mevsimde göç ettiğini 
ve ne ile beslendiğini bilemiyorsanız 

bu boşa kürek çekmek olur. Bilerek bu 
avlanmayı yaparsanız o zaman yüzde 80 

başarı ile bu işi yapabilirsiniz.

“Tüpsüz olarak nefesini tutarak denizin metrelerce altına dalarak zıpkınla 
balık avlamak tam bir ustalık işidir. 6 yıldır yaz kış demeden zıpkınım ile 

denize dalış yapan aynı zamanda deniz ve doğa aşığı biriyim.“
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Kurban Bayramı yaklaşırken geleneksel et yemeklerimizden tarifleri 
sizlerle buluşturuyoruz. 

KURBAN BAYRAMINDA

KAVURMA
Kurban bayramında kurban etiyle en sık yapılan yemek kavurmadır. 
Kavurmayı uzun süre saklıyabilmek için doğru pişirmek gerekir.
Kurban etinin ilk kesildiği an pişirilmemesi, etin en az 6 saat bekle-
tilmesi en doğrusudur.

MALZEMELER
• 1 kg koyun but
• 100 gr kuyruk yağı
• Tuz
• Karabiber
• Kekik

HAZIRLANIŞI 
Öncelikle bir süre ısıttığınız tavaya etin kendi iç yağını 
koyun. Yağ bir süre eridikten sonra kuzu etini tavaya alın ve 
etleri yaklaşık 7-8 dakika harlı ateşte pişirin. Biraz kavrul-
duktan sonra etin lezzetini ve besin değerini artırması için 
tüm bir soğan koyun. Soğanı doğramayın çünkü kavurma 
uzun sürede pişeceği için dağılacaktır. Tüm soğan, hem 
kokusunu hem de lezzetini ete verecektir. Et yemeklerinde 
tuz ve baharatlar en son eklenmelidir. Tuz eti sertleştirebilir 
ve suyunu çektirir. Eti harlı ateşte biraz kavurduktan sonra 
ocağın altını biraz kısın. Sonrasında acıyı seviyorsanız biraz 
pul biber ve defne yaprağı ekleyin. Defne yaprağı hem 
kuzunun kokusunu alacaktır hem de lezzetini artıracaktır. 
Bunun ardından biraz kekik ekleyin. Eti altı kısık halde 
yumuşayana kadar pişirin. Bayram kavurmamız servise 
hazır. Afiyet Olsun!

Et Yemekleri
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HÜNKAR BEĞENDİNİN HİKAYESİ
1867 yılında Fransa’yı ziyaret eden padişah karşılığında İmparator ve eşini iadei ziyaret olarak sa-
rayına davet eder. Devlet işlerinin yoğunluğu nedeniyle İmparator III. Napolyon gelemez ve davete 
yalnızca İmparatoriçe Öjeni icabet eder. İstanbul’a gelirken, yanında ahçısını da getirir ve Beylerbeyi 
sarayında her ikiside en güzel şekilde misafir edilir. Sarayın mutfağında Türk ahçılarla birlikte yemek 
yapan Fransız ahçı bir gün “Beşamel” sosu hazırlar.
Bu yeni sos, o sırada hemen yanında patlıcanı közleyen, ezerek patlıcan salatası hazırlayan Türk ahçı-
nın ilgisini çeker. Hazırladığı “beşamel” sosa közleyip ezdiği patlıcanları ekler. Tadına bakar, beğenir, 
bu yemeği en sevdiği kuzu etin ile beraber hünkâra sunmaya karar verir. Padişah yeni yemeği pek 
beğenir. O günden sonra bu yemeğin adı “Hünkâr Beğendi” olacaktır.

HÜNKAR BEĞENDİ
MALZEMELER
• 200 gr kuşbaşı et
• 3 yemek kaşığı sıvıyağ
• 1 adet soğan
• 1 adet biber
• 1 adet domates

• Yaklaşık 1 yemek  
kaşığı salça

• 1,5-2 su bardağı su
• Tuz 
• Karabiber

BEĞENDİ İÇİN
• 3 adet patlıcan
• 1 çay bardağı süt 

(az gelirse ilave 
edebilirsiniz)

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı un
• Tuz
• Yarım su bardağı kaşar 

rendesi

HAZIRLANIŞI 
İlk olarak patlıcanlar fırında ya da ocakta közlenir. 
Mümkünse çekirdeksiz patlıcan kullanın. Közlenen 
patlıcanların kabuğu soyulup doğranır. Tavada yağ ve 
un kavrulur. Patlıcanlar tavaya eklenir ve iyice ezilir. 
Ocağın altı iyice kısılarak süt yavaş yavaş karıştırarak 
patlıcana ilave edilir. İyice karıştırılır. Ardından kaşar 

eklenir ve ocak kapatılır. Kaşar da tamamen karıştırıla-
rak beğendi hazırlanır.
Ayrı bir tava yağ ile ocağa konur. Tava ısındığında etler 
ilave edilir. Etler suyunu bırakıp çekene kadar kavrulur. 
İnce doğranmış soğan ve biberler eklenir. Onlar da 
kavrulunca salça eklenip karıştırılır. Salçadan sonra 
çekirdekleri alınıp doğranmış domates eklenir. 1,5-2 su 

bardağı su da göz kararı eklenerek kapağı kapatılıp et-
ler pişene kadar pişirilir. Piştikten sonra tuzu karabiberi 
eklenir. (Eğer etiniz geç pişecek bir et ise düdüklüde 
haşlayıp yapabilirsiniz. Su yerine et suyunuzu ilave 
edip pişirirseniz de aynı tadı elde edersiniz. Servis 
tabağınıza önce beğendiyi üstüne de etinizi koyarak 
servis edebilirsiniz.
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AKŞAM

MILLIYET

SABAH

HABERTÜRK

POSTA

DÜNYA

BASINDA EROĞLU
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YENI AKIT

SABAH

VATAN

HABERTÜRK

FANATIK

HÜRRIYET

HOLDİNG
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BASINDA EROĞLU
BUSINESS LIFE

EKONOMIST

DÜNYA - BOSNA HERSEK
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HOLDİNG
SABAH

SABAH

MARKETING TÜRKIYE

MILLIYET



COLIN’S mağaza yöneticilerimiz  için hazırlanan 
“Perakende Liderleri Gelişim Programı”nın 2. modülü olan 
‘’Mağazada Takım Yönetimi” eğitimleri 9 farklı şehirde, 12 

alanda paylaşılarak tamamlandı. 

İlişki yönetimi, toplantı yönetimi ve takım çalışması 
yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan eğitimlere 201 

yöneticimiz katılım gösterdi. 

Programların moderatörlüğünü Eğitim ve Gelişim 
Müdürümüz Ayhan Fişekçi ile Eğitim ve Gelişim 

Yöneticimiz Ömer Selamet gerçekleşti.

COLIN’S 
MAĞAZA 

YÖNETİCİLERİMİZ 
EĞİTİMDE!
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COLIN’S SIHIRLI 
JEAN MASALI

Colin’s İnsan Kaynakları çalışanları, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kanser-
siz Yaşam Derneği’nin işbirliğiyle kanserli çocuklara 

umut ışığı oldu. Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk proje-
sinde amaç çocukların hastalıklarını unutacakları güzel bir 
gün geçirmesini sağlamak ve onlara 1000 SMS desteği ile 
oda kazandırmaktı. Etkinlik kapsamında Şişli Etfal Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören 
çocuklarla buluşuldu, onlara Sihirli Jean Masalı anlatıldı, 
resimler çizildi, şarkılar söylendi ve gün sonunda hediyeler 
verildi. Çocukların çizdiği resimler Eroğlu Holding yemek-
hanesinde çalışanlar ile paylaşıldı.

UMUT IŞIĞI OLMAYA SON 350 SMS

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü’n-
de tedavi gören çocuklar için yeni yapılacak binalarında bir 
tedavi odası yardımı yapılabilmesi için ‘1000 SMS 1 Oda’ 
sloganıyla yola çıkılan bu projede Eroğlu Holding çalışan-
larının desteğiyle 650 SMS’ e ulaşıldı.

Toplamda 1000 SMS’e ulaştıktan sonra, elde edilecek yeni 
oda, çocuklar için özel olarak dizayn edilecek olup hastane 
ortamının kasvetli havası çocuklarımız için renklenecek. 
Uzmanların kanser hastalarına ‘moral kazandırmaya’ yöne-
lik yaptığı açıklamalar da, projenin kanser hastası çocuk-
larımız açısından ne denli önemli olduğunu gözler önüne 
seriyor.  İşte bu önemli projede son 350 SMS’e ihtiyaç var. 
Colin’s çalışanları herkesi bu önemli projeye sahip çıkmaya 
davet ediyor. Yapmanız gereken tek şey “sihirlijean” yaza-
rak 4381’e mesaj göndermek... Yeni odada bir renk de siz 
olun...
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TAKIM ÇALIŞMASI EĞITIMI’NI 
BAŞLATTIK!

Kurumsal Yetkinlik Eğitimleri’nin son hal-
kası olan Takım Çalışması Eğitimi’ni 6 Nisan 
Çarşamba günü başlattık. Şimdiye kadar 7 
grupta verilen eğitimlere merkez ve depo 
çalışanlarından 98 kişi katıldı. Ağırlıklı olarak 
takım oyunları ve grup çalışmalarıyla aktarılan 
eğitimde güvenli iletişim, sinerji,  güçlü ol-
duğumuz temel yetkinlikler, takım rolleri gibi 
konular üzerinde duruluyor ve heyecanlı bir 
takım yarışması ile gün finale taşınıyor. 

COLIN’S48 49



 COLIN’S ÜNIVERSITELERIN 
KARİYER GÜNLERİNDE…

UKRAYNA’DA 
MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ 

ALDIK
Ukrayna’  da verilen Retail Awards 2015 ödülü yine 
COLIN’S’in oldu. Ürün çeşidi, fiyat, mağazalarda 
verilen servis, mağazaların yerleşimi ve tanınırlık 
gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılan 

oylamada COLIN’S mass market alanında en çok 
oyu olan marka oldu. TNS bağımsız araştırma fir-
masının yaptığı oylama sonucunda ödüller26 Nisan 
günü sahiplerine verildi.

Üniversitelerin her sene düzenlenen kariyer günleri fuarına 
katılım sağlayarak hem sunum yapma hem de stant açma 
imkânı bulduk. Fuarda firmamızın tanıtımını yaparak aynı 
zamanda öğrencilere ‘Üniversite Bittiğinde Aranan Mezun 
Olmak’ konu başlıklı sunum yaptık. Sunumların sonunda, 
çekiliş ile 3 öğrenciye hediye çeki verildi. Stantlarda öğ-
rencilerle birebir iletişime geçilerek iş başvuruları alındı. İş 
başvurusu yapan herkese ise indirim hediye çekleri verildi. 

İstanbul Aydın Üniversitesinde ise 3 kişiye DİSC Kişilik 
Envanteri Uygulaması hediye edilerek geri bildirimleri 
kişilerle paylaşıldı. 

Katılım sağlanan okullar; 12 Nisan - Çankaya Üniversitesi, 
14 Nisan  - Bilgi Üniversitesi, 4 Mayıs – İstanbul Aydın 
Üniversitesi.
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İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı,  çalışanların 
bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik durumlarını sür-
dürmeyi ve geliştirmeyi sağlamaktır. Ülkemizde iş 
kazaları ve meslek hastalıkları önemli bir sorun olarak 
gündemdeki yerini korumakta olup, her yıl binlerce iş 
kazası oluşmakta ve bunun sonucunda bir çok ölüm 
ve yaralanma ile telafisi olmayan kayıplar meydana 
gelmektedir. Çalışma şartları, çalışan kişinin bedensel 
ve ruhsal sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkile-
yebildiğinden, iş güvenliğinin sağlanması ile toplumun 
mutluluğu arasında da doğrudan bir ilişki kurmak 
mümkündür. 
Bu kapsamda ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği bilin-
cinin ve kültürünün oluşması adına her yıl 4-10 Mayıs 
İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanmaktadır. 

Bu kapsamda Eroğlu ailesi olarak firmalarımızda çeşitli 
etkinlikler düzenledik.
4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği haftası kapsamında 
çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilinci ve farkındalı-
ğı oluşturmak, bu alana dikkat çekmek amacı ile Genel 
Müdürlük Yemekhane giriş bölgesinde Sağlık, Emniyet 
Çevre Birimi, kurulsam iletişim ve idari işler birimi or-
tak çalışması ile selfie çekim alanı oluşturduk. Alanda 
kişisel koruyucu donanımları mevcut cansız manken, 
çalışanların iş güvenliği donanımlarını kullanarak fo-
toğraf çekinmesi amacı ile reflektif yelek, baret, yangın 
söndürme cihazı, “iş güvenliğinden sorumlu kişiye 
bakıyorsunuz” temalı iş güvenliği aynası, el emeği 
oluşturulan sağlık ve güvenlik tacı koyduk. Çalışanla-
rımızın bu alanda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 

IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI
kullanılan ekipmanları giyerek veya kullanarak fotoğraf 
çekerek anı ölümsüzleştirmeleri, keyifli anlar yaşa-
maları, sosyal medyada paylaşarak toplumsal algının 
yayılımına vesile olmasını hedefledik.
Yine aynı hafta içerisinde afet ve acil durumlar konusuna 
farkındalık sağlamak amacı tüm çalışanlarımıza AFAD 
kurum yayını olan “Beklenmeyene Hazır mısınız?” temalı 
broşür ile çalışanlarımız ve ailelerini kapsayan Yetişkin/ 
Çocuk Acil Durum Bilgi Kartı dağıtımı ve “Sevdiklerin için 
dikkatli ol” temalı mailing çalışması gerçekleştirdik. 
Ekip olarak tüm çalışmalarımızı “yaşama hakkı ve 
yaşam kalitesine saygı” teması ile gerçekleştiriyor ve 
çalışmalarımıza bu kapsamda yön veriyoruz.
Kazasız, sağlıklı ve güvenli bir iş yaşamını hep 
beraber paylaşmak dileklerimizle…

Çorlu ISG Haftası
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Iş Sağlığı ve Güvenliği 
Resim Yarışması 

4-10 Mayıs her yıl İş Sağlığı ve Güvenliği haftası olarak 
kutlanmaktadır. Bu nedenle SEÇ birimi olarak o hafta  
içinde çalışanlarımıza onlarında dahil olabileceği bazı 
projeler düşündük. İşveren vekilimiz Hasan Bey ile 
durumu paylaştığımızda fikirlerin çok güzel olduğunu 
ve bunların içinde resim yarışmasının depomuz için 
uygun olduğunu belirtmiştir. 
Ekibimizle beraber resim yarışması için afiş çalışması 
yaptık. Sloganımız “Çocuklarımızın Gözünden İş Sağlığı ve 

“Eroğlu Giyim İstanbul Merkez binasında yapılan 4-10 
Mayıs İSG Haftası slogan yarışması sonucunda “İŞ’TE 
GÜVEN İŞYERİNE GÜVEN” sloganı seçilerek, katılımcılar 
ufak hediyelerle ödüllendirildi”. 

Güvenliği” oldu. Afişlerimizi 25.04.2016 tarihinde perso-
nelimizin hep birlikte olduğu, kafeterya, soyunma odaları, 
giriş kapısı ve yemekhane bölümlerine astık. Aynı zaman-
da afişlerin orijinal hallerini müdür ve amir konumunda 
olan idari kadromuza eposta yoluyla ileterek çalışanlarımı-
zı bilgilendirmelerini ve bu işin içine çekmelerini istedik.
Resimlerimiz teker teker gelmeye başlamıştı ve artık 
herkesin görebileceği bir yerde sergilememiz gerekiyordu. 
Sloganımızı en tepeye yazdık ve çevresine gelen resimle-

rimizi astık. 18 Mayıs günü tüm personelin de katılımıyla 
çocuklarımızın yapmış oldukları resimler için ailelerine 
çocukları için sertifika ve hediyelerini takdim ettik. Hasan 
Bey’in çalışanlara teşekkür etmesi ve iş sağlığı ve güven-
liğine önem göstermeleri gereken konuşmayı yapması 
ile etkinliğimizi sonlandırdık. Resimlerimiz halen yayın-
lanmaktadır. Bir süre sonra personelin çalışma yerlerine 
asmaları ve o bölgede sabit kalmalarını isteyeceğiz. İnsan-
lar en çok sevdikleri kişiler için güvenli çalışacaklardır.
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Loft Mağaza Müdürleri 2016 yılının ilk çeyrek dönemini de-
ğerlendirme toplantısı İstanbul Elit Word otelde gerçekleşti. Bir 
gün süren toplantıda Mağaza Müdürlerimize sırasıyla Planlama 
Departmanı, İK Departmanı, Görsel Düzenleme Departmanı ve 
Bölge Müdürleri sunumlarıyla bilgilendirme yapıldı.
Reklam ajansımızın direktörü Metin Gürsoy tarafından marka 
konumlandırması ve imaj hakkında sunum yapılan toplantıda 
styling Ramazan Tunç Gülşen, 2016 ilk yarısı moda trendlerini 
anlattı.
Loft Satış Grup Müdürü Aydın Suha tarafından hedef, bütçe ve 
beklentiler konusunda aktarımlar yapıldıktan sonra Mağaza 
Müdürleri motivasyon toplantısını sona erdi.

MAĞAZA MÜDÜRLERI 
MOTİVASYON TOPLANTISI
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2016 YILI  İLK ÇEYREK 
DÖNEM ÖDÜLLERİ
Loft Mağaza Müdürleri Motivasyon 
toplantısında 4 tane mağaza ödülü ile 
1 tane Loft Özel ödülü verildi.

Alışverişe Dönüş Oranı Şampiyonu  
LOFT CANPARK AVM

Geçen yıla göre Büyüme Şampiyonu 
LOFT MALL OF İSTANBUL AVM

Hedef Gerçekleştirme Şampiyonu  

LOFT GEBZE CENTER AVM

Görsel Düzenleme Şampiyonu 
LOFT ÖZDİLEK İSTANBUL AVM

Loft Özel Ödülü Kurumsal iletişim  
Müdürü ERDAL GÜVENÇ aldı.

Desteklerini esirgemeyen Metin Gürsoy 
ve Ramazan Tunç Gülşen’e teşekkür 
plaketleri takdim edildi.

Metin Gürsoy Ramazan Tunç Gülşen
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30 Mayıs – 12 Haziran tarihlerinde hafta içi ve aynı günde toplamda 150 
TL alışverişe Plaj Çantası, 200 TL alışverişe Plaj Havlusu hediye kampanyası 

gerçekleştirildi. Fethiyeli alışveriş severler bu yazın ilk tatil hediyelerini Erasta 
Fethiye AVM’den kazandılar.

Yarıyıl tatilinde Erasta Fethiye AVM’ye gelen çocuklar atölyelerle eğlenceli 
ve keyifli zaman geçirirken, eğitici ve öğretici etkinliklerle yaratıcılıklarını 
geliştirme fırsatı buldu. 1-6 Şubat tarihlerinde yüz boyama, sosis balon ve 

eğlenceli yarışmalarla renklenen etkinlikte mandaldan uçak yapımı, maske 
yapımı, kumbara yapımı, çerçeve yapımı ve kitap ayracı yapımı atölyeleri 
gerçekleştirildi.

TATİL HEDİYEN
ERASTA FETHIYE’DEN

TATIL GELDI ATÖLYELER BAŞLADI! 
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ORMAN HAFTASI RESIM SERGISI

Sevgililer Günü’ne sevgi temalı özel kalp figürleri ile 
süslenen alışveriş merkezi ziyaretçilerimizden beğeni 

toplarken, temalı dekorlarımız fotoğraflarla ölümsüzleşti.

Orman Haftası etkinliklikleri kapsamında 
25-26 Mart tarihlerinde Fethiye Orman 
Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleş-
tirilen resim sergisi ziyaretçilerimizden 
yoğun ilgi gördü. Açılışı Muğla Valisi 

Amir Çiçek, Fethiye Kaymakamı Ekrem 
Çalık ve Fethiye Belediye Başkanı Behçet 

Saatcı tarafından gerçekleştirilen sergi 
boyunca 1500 adet fidan dağıtıldı. 

SEVGILILER GÜNÜ’NDE 
KALPLER ERASTA 

FETHİYE AVM’DEYDİ!
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Türkiye’nin dört bir yanındaki farklı kültürleri ve lezzetleri ziyaretçilerine 
sunmayı amaçlayan, “Memleketten Geldik” adlı yöresel ürünler 
etkinliğinde Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Merzifon, 
Gaziantep, Tokat, Sivas, Kayseri ve Antakya gibi Türkiye’nin çeşitli il 
ve ilçelerinden gelen organik gıdalar sergilendi. Yöresel müzikler ve 
geleneksel karikatür sergisi de eğlenceli vakit geçirme fırsatı sundu.  

Erasta Fethiye AVM 14 Şubat’ta gerçekleştirilen 
DJ performans, Latin dans gösterisi ve eğlenceli 
yarışmalarla renklenen etkinliklerle araç kam-
panyası talihlisini belirledi. 26 Kasım-7 Şubat 
tarihleri arasında 100 TL ve  katları tutarında 
alışveriş yapan ziyaretçilerin katıldığı kampan-
yanın talihlisi 14 Şubat 2016 Pazar günü, noter 
huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilen 
çekilişle belirlendi. Talihli 06246 kupon numa-
rası ile Denizli Çameli’nden kampanyaya katı-
lan Ümit Gözen oldu.
Citroen C-Elysee talihlisi, araç teslim töreninde 
araç sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken, 
Erasta Fethiye AVM´ye teşekkürlerini sundu. 

MEMLEKET HASRETI ÇEKENLER 
ERASTA ANTALYA’YA GELDİ

CITRÖEN TALİHLİSİNİ BULDU
Erasta Fethiye AVM Büyük Citröen Çekilişi

Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, 1-10 Nisan tarihleri arasında alışveriş merkezi içerisinde düzenlediği 
“Memleketten Geldik” adlı yöresel ürünler etkinliğinde memleket hasreti çekenleri, farklı yörelerin kültürünü tanımak ve özel 

lezzetlerini tatmak isteyenleri ağırladı. Aynı tarihlerde “Bay Muhteşem ve Kukla Çilli” de gösterileri ile etkinliğe renk kattı.

YÖRESEL LEZZET TADIMLARI
Farklı illerden 12 standın bulunduğu etkinlik süresince misafirler 
stantlarda tadımlar yapıp bir yandan o illerden gelenlerle sohbet 
ederken duygusal anlar yaşadı. Çalan yöresel müziklerin yanı 
sıra etkinlik alanındaki fotoğraf ve geleneksel konulu karikatür 
sergisi ise ziyaretçileri adeta o yörelere götürdü. 

BU ETKİNLİĞİ ÇOCUKLAR DA ÇOK SEVDİ
Erasta Antalya’nın ziyaretçilerine aynı tarihlerde 
sunduğu diğer bir sürpriz ise “Bay Muhteşem ve Kukla 
Çilli” adlı gösteri oldu. Hem küçüklerden hem de 
büyüklerin yoğun ilgisini toplayan gösteri izleyicilerine 
keyifli anlar yaşattı.

EROĞLU GAYRİMENKUL56 57



12 Mart – 28 Mayıs tarihleri arasında her Cumartesi 
gerçekleştirilen Erasta Çocuk Kulübü atölyelerinde ço-
cuklar hem eğlendi hem öğrendi. Çeşitli materyaller 
kullanılarak gerçekleştirilen atölyelerde hayvan figür-
leri, resimler, müzik aletleri, kalemlik, çerçeve, başlık 
atölyeleri minik ziyaretçilerimizin yoğun ilgi gördü.

ERASTA FETHIYE ÇOCUK KULÜBÜ 
HEM ÖĞRETTİ HEM EĞLENDİRDİ

KADINLAR GÜNÜ ERASTA 
FETHIYE AVM’DE KUTLANDI
5-8 Mart tarihlerinde alışveriş merkezi ana fuaye alanında “Kadın Ressamların Gözünden Kadın” temalı 
resim sergisi gerçekleştirildi. Kadınlar Günü sebebiyle gerçekleştirilen sergi kadın ziyaretçilerimizle birlikte 
Fethiyelilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. 

Kadınlar Günü kapsamında 7-13 Mart tarihlerinde aynı gün içinde toplamda 100 TL ve üzeri alışveriş 
yapan kadın ziyaretçilerimize Kadınlar Günü’ne özel sinema bileti hediye kampanyası gerçekleştirildi. 

ERASTA ANTALYA’DA 
SATRANÇ TURNUVASI HEYECANI

A
ntalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta An-
talya, ev sahipliği yaptığı 2016 Antalya Lions 
Kulüpler Kupası Satranç Turnuvası, Türkiye Satranç 
Federasyonu Antalya İl Temsilciliği ve Antalya Li-

ons kulüpleri işbirliği ile düzenlendi.
3 kategori halinde düzenlenen turnuvaya A kategorisinde 
21, B kategorisinde 6 ve C kategorisinde 119 olmak üzere 
toplam 200 sporcu katıldı. Çekişmeli ve heyecanlı geçen 
turnuvaya katılan Rus, Azeri ve İranlı sporcuların yanı sıra 
çevre il ve ilçelerden gelen sporcuların yakınları turnuvayı 
izlerken keyifli anlara şahit oldu.
Sporcuların kuvvetini gösteren ELO ve UKD derecelendirme 
sistemi çerçevesinde düzenlenen Lions Kulüpler Kupası 
Satranç Turnuvası’nda dereceye giren sporculara ödül ola-
rak plaket ve madalya verildi.  Üç gün süren mücadelenin 
sonucunda her kategoride dereceye girenler arasında da 
birinci gelen tam altın, ikinci yarım altın, üçüncü çeyrek 
altın, dördüncü ve beşinci ise gram altınla ödüllendirildi. 

Sporculara ödülleri AVM yönetimi, Lions Kulüp Başkanları 
ve Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği yetki-
lileri tarafından verildi. 
Giyimden aksesuara, dekorasyondan ev elektroniğine pek 
çok sektördeki en sevilen markalara ev sahipliği yapan Eras-
ta Antalya, sahip olduğu yürüyüş alanlarıyla misafirlerine 
çok daha rahat alışveriş yapma imkanı sağlarken; sinema 
salonuyla 7’den 77’ye her yaştan ziyaretçisine eğlenceli za-
man geçirebilme fırsatı sunuyor.
Farklı konsepti ve yarı açık mimarisi ile dikkat çeken Erasta 
Antalya, açıldığı ilk günden itibaren bölgenin en popüler 
yaşam merkezlerinden biri haline geldi. Bir Eroğlu Gayri-
menkul projesi olan Erasta Antalya, her yaşa hitap eden, 
birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaparak Antalyalı-
ların yaşamına yeni bir soluk getiriyor. 
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Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya’da 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama-
ları çerçevesinde gerçekleştirilen dans ve bando gösterileri, 
alışveriş merkezini şenlik alanına çevirdi.

ANTALYALILAR KUTLAMALARA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Bayraklarla süslenerek şölen havasına bürünen Erasta Antal-
ya’daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
kutlamalarındaki gösteriler misafirlerine keyifli bir gün yaşattı. 

ERASTA ANTALYA’DA 19 MAYIS 
ŞÖLEN HAVASINDA KUTLANDI

Erasta Antalya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında renkli görüntülere sahne oldu.

Erasta Antalya’dan yüzlerce hediyeler

Has Koleji öğrencileri tarafından düzenlenen modern dans 
ve vals gösterileri ile başlayan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları coşkulu bir bando 
gösterisiyle devam etti Alışveriş merkezi içerisinde renkli 
görüntüler yaratan gösteriler, ziyaretçiler tarafından beğe-
niyle karşılandı. 
Antalyalılar Erasta Antalya’da gerçekleştirilen 19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına yoğun 
ilgi gösterdi. 

ERASTA ANTALYA 
ANNELERİN KALBİNİ KAZANDI 

Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, 
Anneler Günü kampanyasında alışveriş merkezinde 
düzenlediği eğlenceli aktiviteler ve dağıttığı yüzlerce 
hediyelerle misafirlerine unutulmaz bir gün yaşattı. 
100 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerin katıldığı 
“Hediye Çarkı” etkinliğinde misafirler annelerini mutlu 
edecek hediyeler kazanma şansını elde etti.  
Erasta Antalya, Anneler Günü kampanyası çerçevesin-
de 100 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine elekt-
ronik, küçük ev aletleri ve mutfak araç gereçleri gibi 
annelere özel hediyelerin dağıtıldığı bir hediye çarkı 
etkinliği düzenledi. Kampanya çerçevesinde adeta 
şenlik havasına bürünen alışveriş merkezi ziyaretçilerin 
yoğun akınına uğradı. Hediyeler annelerin yüzünü 
güldürürken, eğlenceli etkinliğe özellikle çocukların 
ilgisi büyük oldu. 
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ERASTA ANTALYA 23 NISAN’DA  
MİNİK ZİYARETÇİLERİN AKININA UĞRADI

Erasta Antalya’nın 3. yaş kutlamaları eğlenceli anlara sahne oldu 

Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antal-
ya’nın 23 Nisan günü 3. Yaş kutlamaları çerçevesinde 
alışveriş merkezi içerisinde gerçekleştirdiği Erasta 

Çocuk Şenliği kapsamındaki tiyatro, çocuk oyunları ve 
sürpriz hediyeler minik ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. 
Kutlamada alışveriş merkezi içinde kesilen dev pastanın 
mağaza çalışanları ve ziyaretçilere ikram edilmesi keyifli 
anlara sahne oldu.   

Her yıl 23 Nisan günü kutladıkları yıl dönümleri kapsamın-
da farklı etkinliklerle misafirlerinin karşısına çıkan Erasta 
Antalya bu yıl da Erasta Çocuk Şenliği kapsamında minik 
ziyaretçilerini de unutmadı.

ERASTA ANTALYA PANAYIR ALANINA DÖNDÜ 
Erasta Antalya bu yıl 3. Yaşını Mehmet Kemal Dedeman ve 
Özel Has İlkokulu öğrencilerinin şenlik alanında çocuklara 

yönelik gerçekleştirdiği tiyatro ve eğlenceli oyunlarla kut-
ladı. Bayraklarla süslenen alışveriş merkezi ve öğrencilerin 
renkli kostümlerle gerçekleştirdikleri gösteriler alışveriş 
merkezini panayır alanına çevirdi. Minik ziyaretçilerin akını-
na uğrayan alışveriş merkezinde dağıtılan hediyeler çocuk-
ların yüzünü güldürerek 23 Nisan coşkusunu ikiye katladı. 
Etkinlik alanında kesilen dev pastanın mağaza çalışanları 
ve ziyaretçilere ikram edilmesi de kutlamaları taçlandırdı.

ERASTA ANTALYA’DAN 
KADINLAR GÜNÜ SÜRPRİZİ 

G
iyimden aksesuara, dekorasyondan ev elektroni-
ğine pek çok sektördeki en sevilen markalara ev 
sahipliği yapan Erasta Antalya, 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü’nde kadın ziyaretçilerini hoş bir sürp-

rizle karşıladı. Erasta Antalya AVM Müdürü Ece Yamaç Şe-
nak, “Her kadın bir çiçektir” temasından yola çıkarak kadın 
ziyaretçilere hediye ettiği karanfille 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutladı. Ece Yamaç Şenak, kadın ziyaretçilerle 
gerçekleştirdiği sohbette zekâ, beceri, zarafet ve duyarlılık-
larıyla ve toplumumuzda kıymetli bir rol üstlenen ve var-
lıklarıyla hayatımızı anlamlandıran kadınların toplumdaki 
önemine değinirken, ziyaretçiler de Erasta Antalya AVM’nin 
Müdürü ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti 
dile getirdi.

ERSATA ANTALYA KADINA KARŞI ŞİDDETLE 
MÜCADELEYE DESTEK VERİYOR
Erasta Antalya, ziyaretçilerine yıl boyu keyifli anlar yaşatan 
sosyal, sanatsal ve kültürel etkinliklere ek olarak, sosyal so-
rumluluk bilinciyle çeşitli projelere imza atıyor. Geçtiğimiz 
dönemlerde bu kapsamda kadınların yaşadığı sorunlara 
dikkat çekmeyi ve kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlayan, 
kadına şiddete hayır temalı özel etkinlikler düzenlemişti. 
Alışveriş merkezi içinde gerçekleştirdiği etkinlikler aracılı-
ğıyla kadınlarımıza gereken önemin ve değerin verilmesi 
gerektiğine dikkat çeken Erasta Antalya, bu etkinliklerle 
günümüzde küresel bir sorun olan kadına karşı şiddetle 
mücadeleye de destek veriyor. 

Erasta Antalya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın ziyaretçilerini çiçeklerle karşıladı 
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Giyimden aksesuara, dekorasyondan ev elektroniğine pek 
çok sektördeki en sevilen markalara ev sahipliği yapan 
Erasta Antalya’nın 14 Şubat Sevgililer Günü programdaki 
DJ performansı ve latin dans gösterisi ziyaretçilere keyifli 
anlar yaşatırken, düzenlenen yarışmalar eğlenceli anlara 
sahne oldu.
Etkinlikler kapsamında AVM içinde konumlandırılan 
köprüde “Erasta AVM Sevgililer Günü Hatırası” yazan dev 
kalp tagına büyük ilgi gösteren misafirler bol bol fotoğraf 
çekme şansına sahip oldu. Yoğun katılımın olduğu prog-
ramda ziyaretçilere melek kostümlü görevliler gül dağıttı.
Programın diğer bir etkinliği olan latin dans yarışmasında 
çiftler keyifli ve romantik dakikalar geçirdi. Yarışmada 44 
yıllık evli bir çiftin galip gelmesi renkli ve duygusal anlar 
yaşatırken ziyaretçiler tarafından da ilgiyle karşılandı.   

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ikincisi 
düzenlenen Mini Voleybol Şenliği yoğun ilgi ve geniş katılımla Erasta Fethiye 

AVM’de gerçekleştirildi. 
Marmaris ve Bodrum’dan gelen ve toplamda 60 sporcunun katılımıyla gerçek-
leştirilen müsabakalar sonrasında tüm sporculara  madalyaları uzman antrenör 

Şükrü Ceylan tarafından verildi.

ERASTA ANTALYA’DA 
AŞK KAZANDI

Antalya’nın ilk yarı açık alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya 14 
Şubat günü ziyaretçilerine unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı. Özel 

günde düzenlenen dans yarışmasını 44 yıllık evli bir çiftin kazanması ile 
ziyaretçilere renkli ve duygusal anlar yaşattı. 
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Fethiye’nin alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Fethiye AVM’de 22-23-24 
Nisan tarihleri arasında Çocuk Karnavalı gerçekleştirildi. Birbirinden 

eğlenceli oyunlar ve sürpriz yarışmaların yer aldığı Karnaval’da çocuklar 
doyasıya eğlenirken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da 

kapsayan etkinlikte tatilin keyfini çıkardı. 

ERASTA FETHIYE’DE 
8 MAYIS ANNELER 

GÜNÜ

11-22 Nisan tarihlerinde hafta için toplamda 100 TL alışverişlere 1 adet 
sinema bileti veya bowlingo bileti hediye kampanyası gerçekleştirildi. 

ERASTA FETHIYE’DEN 
HEDİYE BİLET

ERASTA FETHIYE’DE
23 NİSAN ÇOCUK 

KARNAVALI

2-8 Mayıs tarihleri arasında toplamda 100 TL ve 
üzeri alışverişlere yapan ziyaretçilerimize Anneler 

gününe özel “Sevgi Kolyesi” hediye edildi. 
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İftar yemeğinin ardından çalışanlarımız Eroğlu Holding Yö-
netim Kurulu Başkanımız Nurettin Eroğlu ve Eroğlu Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Fındıkçı’nın değerlendirme 
konuşmalarını dinlediler. Eroğlu Holding Yönetim Kurulu 
Başkanımız Nurettin Eroğlu konuşmasında; dünyada yaşa-
nan gelişmelerin Türkiye ve Eroğlu Holding özelinde etki-
lerini anlatırken, bağlı şirketlerimizin mevcut durumundan 
ve hedeflerinden de bahsetti. Nurettin Eroğlu, konuşmasını 
Eroğlu Holding ailesinin gelecek dönemdeki planlarını ve 
çalışanlardan beklentilerini anlatarak sonlandırdı. Eroğlu 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Şahin Eroğlu 
ve Yönetim Kurulu Üyemiz Yavuz Eroğlu’da konuşmalarının 
ardından tüm çalışanlarımızın gelecek Ramazan bayramını 
kutladılar

EROĞLU HOLDING 
GELENEKSEL İFTAR 

YEMEĞİ’NDE BULUŞTU 
Eroğlu Holding’in organizasyonuyla 30 Haziran Perşembe günü, Florya Kaşıbeyaz Gala Restaurant’ta 

gerçekleşen iftar yemeğinde çalışanlarımız bir araya geldi.
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Ers Örme İnsan Kaynakları Departmanı 
tarafından, 9 Nisan Cumartesi günü, ku-
rum merkez çalışanlarının motivasyonunu 
ve kuruma olan bağlılıklarını arttırmak 
amacıyla Florya Ziya Şark sofrasında 
gerçekleştirilen yemeğe çalışanlar tarafın-
dan ilgi büyüktü.
Yemeğe katılan Ers Örme İcra Kurulu 
Başkanı Başkanı Sıtkı Eroğlu, kurum içi 
iletişim ve paylaşımın önemine dikkat 
çekti. İç iletişimin arttırılmasına yönelik 
etkinliklerin devam edeceğini söyleyen 
Sıtkı Eroğlu bu faaliyetlerin verimliliğe 
olan olumlu etkisine inancının sonsuz 
olduğunu belirtti.
Çalışanların şirket yemeği organizas-
yonundan memnun olarak ayrıldıkları 
gözlemlendi.

ERS ÖRME ÇALIŞANLARI 
ŞİRKET YEMEĞİNDE BULUŞTU

ERS ÖRME ÇALIŞANLARI 
KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ

ERS ÖRME KADIN 
ÇALIŞANLARINI UNUTMADI

Ers Örme çalışanları, kurumsal bağlılığı ve iş motivasyonunu arttırmak amacıyla düzenlenen şirket yemeğinde buluştu.

Hızlı ve dinamik organizasyon yapısıyla örme tekstil alanında faaliyet gösteren 
Ers Örme şirketimizin genel merkez çalışanları, Florya Uludağ Et lokantası’nda 

gerçekleşen kahvaltıda bir araya geldi.

Ers Örme 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarının 
kadınlarlar gününü kutladı.   

Ers Örme İnsan kaynakları departmanı tarafından orga-
nize edilen genel merkez motivasyon kahvaltısı, 7 Mayıs 
Salı günü Florya Uludağ Et lokantasında gerçekleşti. Ers 
Örme’nin  çalışanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek 
ve şirket dışında gerçekleştirilen etkinliklerle motivasyonu 
arttırmak amacıyla organize edilen kahvaltıda çalışanlar 
birbirleriyle işin dışında, hayata dair güncel konuları 
konuşma fırsatı buldular. Florya Uludağ Et Lokantası’nda 

gerçekleşen kahvaltıya Ers Örme İcra Kurulu Başkanı Sıtkı 
Eroğlu da katıldı. Kahvaltı yemeğinde bir de konuşma ya-
pan Eroğlu; başarılı olmanın sırrının inanmak ve çalışmak-
tan geçtiğini söyleyerek sektörün getirdiği yeniliklere her 
zaman açık olunması gerektiğinin önemine vurgu yaptı. 
Çalışanların memnuniyetlerini dile getirdikleri kahvaltının 
ardından İnsan Kaynakları tarafından da bu tür aktivitelerin 
devamının geleceğinin bilgisi verildi. 

Ers Örme 8 Mart 2016 Salı günü İnsan Kaynakları 
tarafından hazırlanan küçük birer hediye ile kadın 
çalışanlarını unutmayarak  Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutladı.
Son dönemde kadına uygulanan şiddetin karşısında 
kadının toplumdaki yerine ve kadın haklarına dikkat 

çekmek amacıyla “Hadi Gülümse” mesajıyla kadın ça-
lışanlarına birer ayna hediye eden Ers Örme’de günün 
anlam ve önemine vurgu yapıldı.
Hediye’den dolayı oldukça şaşıran ve mutlu olan kadın 
çalışanlar Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan bu 
sürprizden memnuniyetlerini dile getirdiler. 
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Eroğlu Giyim Avcılar İnsan Kaynakları tarafından düzenlenen 
Kadınlar Günü kutlaması,  bu yıl kadın çalışanlara yapılan 
sürpriz kutlama şeklinde gerçekleşti.

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nün önemine, kadın haklarına 
ve eşitliğe vurgu yapmak amacıyla İnsan Kaynakları De-
partmanı tarafından düzenlenen etkinlikte mini bir kokteyl 
eşliğinde ikramlar verildi.

Eroğlu Giyim’in kadın çalışanlarını bir araya getiren etkinlikte 
verilen küçük hediyeler çalışanları mutlu etti. El aynası olarak 
dağıtılan sürpriz hediyelerle kadınlara uygulanan şiddete de 
dikkat çekmek isteyen Eroğlu Giyim “Yüzünüz hep gülsün” 
mesajını çalışanlarına verdi. 

27 Nisan Çarşamba günü “DENİM GÜNÜ” nedeniyle Eroğlu 
Giyim tarafından cinsel istismara farkındalık yaratmak 
amacıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Eroğlu Giyim çalışan-
ları cinsel istismara farkındalık yaratmak amacıyla denim 
kıyafetleri ile işbaşı yaptılar. Etkinliğin gerçekleştiği Eroğlu 

Giyim Merkez ofisinde cinsel istismarların önüne geçilebil-
mesi için toplumların bilinçlendirilmesi gerektiğine vurgu 
yapıldı.  Sosyal sorumluluk bilinciyle düzenlenen Denim 
Günü Eroğlu Merkez  çalışanlarının günün anlamını ve 
farkındalığını ortaya koydu.  

EROĞLU GIYIM’DEN DÜNYA 
KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL 

SÜRPRİZ KUTLAMA

EROĞLU GIYIM FARKINDALIK 
YARATAN ETKINLIK

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü”  Eroğlu Giyim’in İstanbul Avcılar merkez binasında kadın  
çalışanlarına özel hazırladığı sürprizlerle kutlandı.

Eroğlu Giyim çalışanları 27 Nisan Denim Günü’nde cinsel istismara farkındalık yaratmak amacıyla 
Denim kıyafetleri ile iş başı yaptı.
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Eroğlu Giyim İnsan kaynakları de-
partmanı tarafından organize edilen 
“Yetkinlik Yönetimi Eğitimi” Çorlu 
Fabrika ve İstanbul Merkez çalışanları 
için 7 Mayıs 2016 tarihinde gerçek-
leştirildi. 

EROĞLU 
GIYIM 

NOSTA 
COSTA 

EĞLENCESİ

EROĞLU GIYIM’DE YETKINLIK 
YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ YAPILDI
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Eroğlu Giyim Merkez çalışanları iş temposunun getirdiği 
stresten uzaklaşmak ve Haziran ayı ile başlayan yaz mevsi-
mine “Merhaba” diyebilmek için kahvaltı organizasyonun-
da bir araya geldi.
Haziran ayının başında deniz manzarasına karşı düzenle-
nen kahvaltı etkinliği Florya Kaşıbeyaz Restoran da gerçek-
leştirildi. Kahvaltı ile başlayan “Yaza Merhaba” etkinliği gün 
ortasına kadar sürerken yöneticileri ve mesai arkadaşları ile 
bir araya gelen çalışanlar, işten uzaklaşmanın ve farklı bir 
ortamda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar. 
İnsan kaynakları tarafından Ramazan ayı ile başlayan 2016 
yazının tüm çalışanlara neşe ve huzur getirmesi temenni-
leri paylaşıldı.

Eskiden perakende de  3 şey çok önemli denirmiş 
• Lokasyon
• Lokasyon
• Lokasyon
Şimdi ise bir işletmenin başarılı olması ve üzün süre ayakta 
kalabilmesi için 3 şey çok önemli 
• İnsan Kaynağı
• İnsan Kaynağı
• İnsan Kaynağı
Peki neden çok önemli! Tarım döneminde toprak çok 
önemliydi, Sanayi döneminde makineler ve bugün iletişim 
döneminde insan. Çünkü farkı yaratacak tek şey henüz 
kopyalanamamış olan insan beyni.
Bugün hepimizin bildiği gibi dünyada yetenek için bir sa-
vaş var. Çünkü bütün şirketler hemen hemen aynı teknoloji 
ve aynı bakış açısıyla bir takım projeleri yürütüyorlar. İnsan 
gücünün kalitesi bizim nihai ürünümüze ya da müşteriye 
sunduğunuz hizmete yansıyor. 

Türkiye’de 1980’li yılların sonlarında yönetici transferleri 
bir hayli hızlanmıştı. Bu trend 90’lı yıllara girdiğimizde 
de devam etti. Ardı ardına yapılan yönetici transferleri ve 
yüksek ücret teklifleri, iş dünyasını en çok meşgul eden 
konuların başında geliyordu. Ancak, bu trend zamanla 
azaldı. Çünkü bankalarla başlayan Management Trainee 
(MT - yönetici adayı) programı, Talent Pool (TP - yetenek 
havuzu) ile reel sektör şirketlerine de yansıdı. Böylece 
kurumlar geleceğin yönetici adaylarını kendi bünyelerinde 
yetiştirmeye başladı.
Eroğlu Giyim, ulusal ve uluslararası pazarlarda elde ettiği 
başarıyı, kurumsal yapısını güçlendirme konusunda 
gösterdiği kararlı ve istikrarlı politikalar sayesinde sürdürü-
lebilir kılıyor. Ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan 
dinamik ve eğitimli gençler, Eroğlu Giyim’in fırsatlar sunma 
konusunda özel önem verdiği yaş grubunu oluşturuyor. 
Pek çok kurum, insan kaynaklarında seçim ve değerlen-
dirme yaparken deneyimi önceliklendirirken, Eroğlu Giyim 

EROĞLU GIYIM 
ISTANBUL MERKEZ ÇALIŞANLARI 

YAZA “MERHABA” DEDİ

EROĞLU GİYİM’DE KARİYER 
ŞANSI AKSARAY 
ÜNIVERSITELILERIN 
AYAĞINA GITTI

Eroğlu Giyim İstanbul Merkez çalışanları Florya Kaşıbeyaz Restoran’da yaptıkları kahvaltıyla yaza “Merhaba!” dedi.

Eroğlu Giyim Aksaray İnsan Kaynakları Müdürü Sibel Tok, Aksaray Üniversitesi’nde “Eroğlu 
Giyim’de Kariyer Fırsatı” adlı söyleşi gerçekleştirdi. Bu konuşmayı sizler için yayınlıyoruz. 

olarak biz bir yere ne kadar genç yaşta, ne kadar az iş 
deneyimi sahibi olarak girerseniz ve şirketinizin size değer 
verdiğini hissederseniz, işletme bağlılığının o oranda 
arttığını ve orada uzun süre kalma şansınızın olduğuna 
inanıyoruz. Deneyim eksikliği yaşaması kaçınılmaz olan siz 
gençlerin Eroğlu Giyim bünyesinde kariyerlerini planla-
ma şansı yakalayabilmesi ve tüm Türkiye’yi kapsayan, 
ek olarak dünyanın değişik ülkelerine uzanabilecek bir 
kariyer yolu olanağı sunuyoruz. Eroğlu Giyim bünye-
sinde kurulan yetkinlik bazlı kariyer ve eğitim sistemi 
ile, en üst kademeye kadar tırmanarak çalışmak iste-
yen gençleri hedef alıyor ve onları kariyer hedeflerinin son 
basamağına kadar taşımayı amaçlıyoruz. MT olarak aramı-
za katılan adayları gerek eğitimlerle gerekse rotasyonlarla 
geliştiriyor ve destekliyoruz. Bu da onların geleceğin 
liderleri olarak yetişmeleri açısından büyük önem taşıyor. 
Sizlerin hedefleri ile şirketimizin hedeflerini paralel bir 
şekilde yürütüyoruz. 
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İstanbul Merkez Modelhane bölümü Modelist Yardımcısı Nagihan Senar ,Cengiz Erden ile evlendi.
İstanbul Merkez Fason bölümü Nakış Desen Elemanı Canan Kırtay , Levent Fırıncı ile evlendi. 
İstanbul Merkez Modelhane bölümü Gerber Operatörü Zeynep Karabacak,  Mustafa Topkaya ile evlendi.
Aksaray fabrika Dikim böümü makinacı Halil Çakın, yine Dikim bölümü çalışanımız makinacı Sevgi Elçi ile evlendi.
Aksaray fabrika Dikim böümü makinacı Samet Der, yine Dikim bölümü çalışanımız makinacı Gamze Er ile evlendi.
Aksaray fabrika Yıkama böümü çalışanımız Galip Mun, yine Yıkama bölümü çalışanımız Yeliz Talay ile evlendi.
Aksaray fabrika Ütü Paketleme bölümü çalışanımız Fatiş Şahin, Mehmet Yaman ile evlendi.
Aksaray fabrika Dikim bölümü çalışanımız Ümit Acun evlendi.
Aksaray fabrika Kesimhane bölümü çalışanımız Mustafa Deveci, Zehra Turgut ile evlendi.
Aksaray fabrika Yıkama bölümü çalışanımız Mesut Çakmak, Hanife Çakmak ile evlendi.
Aksaray fabrika Yıkama bölümü çalışanımız Sait Kayacı, Filiz Kayacı ile evlendi.
Çorlu fabrika Mamul Depo bölümü Wintex Operatörü Resmiye Lütfüoğlu, Emrah Topçu ile evlendi.

Tüm Bebeklere Eroğlu Holding ailesine hoşgeldiniz diyor, sağlıklı, 
mutlu ve başarılı bir yaşam diliyoruz.

ÇOCUĞU OLANLAR

Firmamızda Makineci olarak çalışan Destegül Dırak ile Kurtuluş Erkan  evlendi.
Firmamızda Makineci olarak çalışan Kader Çöpoğlu ile Ferit Kizir evlendi.

Firmamızda Muhasebe Uzman Yardımcısı olarak çalışan Gülcan Akın ile Gürkan Şahin  evlendi.
Firmamızda İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak çalışan Aydan Demiralp ile Hakan Budak evlendi.
Firmamızda Erkek Grafik Tasarım Uzmanı  olarak çalışan Ayşegül Aydın ile Samet Zobur evlendi.

Firmamızda Kurumsal İletişim ve Pazarlama Uzman Yardımcısı olarak çalışan 
Yağmur Fırat ile Alper Açıkel evlendi.

ERS ÖRME

MEXX

EROĞLU GAYRIMENKUL

Yeni bir hayata adım atan tüm çalışma arkadaşlarımızın mutluluklarının bir ömür boyu sürmesini diliyoruz.

YENI EVLENENLER
EROĞLU GIYIM

EROĞLU GIYIM
DERYA SARIYER Muhasebe Müdür Yardımcısı olarak çalışan Derya Sarıyer ve eşi Adnan Sarıyer’in oğlu dünyaya gelmiştir.
SİBEL GÜRBÜZ  Müşteri Temsilcisi olarak çalışan Sibel Gürbüz ve eşi Şahin Gürbüz’ün oğlu dünyaya gelmiştir.
GÖKHAN İRGİN  Aksaray Fabrika  Dikim Üretim çalışanı olarak çalışan Gökhan İrgin’in oğlu dünyaya gelmiştir.
YASİN KOÇ  Aksaray Fabrika  Dikim Üretim çalışanı olarak çalışan Yasin Koç’un oğlu ve kızı dünyaya gelmiştir.
MEHMET KOZAN  Aksaray Fabrika  Ütü Paketleme çalışanı olarak çalışan Mehmet Kozan’ın kızı dünyaya gelmiştir.
HÜSEYİN TEMİZBAŞ Aksaray Fabrika  İdari İşler çalışanı olarak çalışan Hüseyin Temizbaş’ın kızı dünyaya gelmiştir.
RIDVAN TUNÇ Aksaray Fabrika Ütü Paketleme çalışanı olarak çalışan Rıdvan Tunç’un oğlu dünyaya gelmiştir.
MERAL ŞİMŞEK  Çorlu Fabrika Yönetim Asistanı çalışanı olarak çalışan Meral Şimşek ve eşi Çağalar Şimşek’in oğlu dünyaya gelmiştir.
NEDİM ÖZER  Çorlu Fabrika Yıkma Departmanı Yıkama Parça Boya Vardiya Sorumlusu olarak çalışan Nedim Özer ve eşi Funda Özer’in oğlu dünyaya gelmiştir.
ÖZLEM SELÇUK  Çorlu Fabrika Paketleme Departmanı Paketleme Bant Şefi  olarak çalışan Özlem Selçuk ve eşi Oktay Selçuk’un oğlu dünyaya gelmiştir.

EROĞLU GAYRIMENKUL
EVREN GÜLMEZ  Seyrantepe Satınalma Uzmanı olarak çalışan Evren Gülmez ve eşi Hamide Pınar Gülmez’in oğlu dünyaya gelmiştir. 
SEDAT KALABALIK  Seyrantepe İş Makinası Operatörü olarak çalışan Sedat Kalabalık ve eşi Remziye Kalabalık ’ın kızı dünyaya gelmiştir.
ERMAN İLTER  Seyrantepe Kule Vinç Operatörü olarak çalışan Erman İlter ve eşi Sevilay İlter’in oğlu dünyaya gelmiştir. 
EKREM FATİH KORKMAZ    Seyrantepe  Ambar Sorumlusu olarak çalışan Ekrem Fatih Korkmaz  ve eşi Ayten Korkmaz’ın oğlu dünyaya gelmiştir. 

MEXX
SELİM YILDIRIM   Çocuk Planlama Uzmanı olarak çalışan Selim Yıldırım  ve eşi Aysel Yıldırım’ın kızı dünyaya gelmiştir. 

ERS ÖRME
MEHTAP YILMAZ  Kesimhane bölümümüzde çalışan Mehtap Yılmaz ve eşi Şahap Yılmaz’ın, oğlu dünyaya gelmiştir. 

NAMIK ÖNER Antalya Deepo Mağaza Yöneticisi Yardımcısı olarak çalışan Namık Öner ve eşi Leyla Öner’in kızı dünyaya gelmiştir. 
BANU İKİZ Kategori Yöneticisi olarak görev alan Banu İkiz ve eşi Serkan İkiz’in oğlu dünyaya gelmiştir. 
ERCAN BAĞCI  Ukrayna, Beyaz Rusya, Romanya İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışan Ercan Bağcı ve eşi Marina Bağcı’nın kızı dünyaya gelmiştir. 
MURAT AKGÜN Stok ve Maliyet Muhasebesi Personeli olarak çalışan Murat Akgün ve eşi Canan Akgün’ün kızı dünyaya gelmiştir.
ESRA SÜER Kategori Planlama Uzmanı olarak çalışan Esra Süer ve eşi Cüneyt Süer’in oğlu dünyaya gelmiştir. 
OZAN KEMAL ŞAKRU İzmir Optimum Mağaza Yönetici Yardımcısı olarak çalışan Ozan Kemal Şakru ve eşi Gökben Şakru’nun oğlu dünyaya gelmiştir. 
SEZİN ERDEM Kategori Müdürü olarak çalışan Seezin Erdem ve eşi Tolga Erdem’in kızı dünyaya gelmiştir.
DERYA KÜRTÜNCÜ Finans Personeli olarak çalışan Derya Kürtüncü ve eşi Mervan Kürtüncü’nün kızı dünyaya gelmiştir.

COLIN’S
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GÖRÜNMEZ 
KAHRAMANLAR
HOLDINGIMIZE EMEĞI GEÇEN VE BÜGÜNLERE GELMEMIZE KATKIDA 
BULUNAN GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZİ SIZLER IÇIN TANITIYORUZ.

BAHAR KAHRAMAN
31.03.1984 Yozgat doğumlu 
olan Bahar Hanım 08/04/2008 
tarihinde işe başlamıştır. Evli 
olan Bahar Hanım’ın iki çocuğu 
bulunmaktadır. 

SEMENT SÜRGÜN
20.11.1988 Iğdır doğumlu 
olan Sement Bey 07.04.2015 
tarihinde işe başlamıştır. 
Sement Bey evlidir.

ÖZCAN GÜNDOĞDU
23.01.1991 Çorlu doğumlu 
olan Özcan Bey 17/04/2014 
tarihinde işe başlamıştır. Özcan 
Bey evlidir. 

ÖZGÜR KAHRAMAN
21/08/1983 Safranbolu 
doğumlu olan Özgür Bey 
23/12/2006 tarihinde işe baş-
lamıştır. Evli olan Özgür Bey’in bir 
çocuğu bulunmaktadır.

ORHAN KOCAMAN
09/02/1971 Bakırköy 
doğumlu olan Orhan Bey 
19/10/2015tarihinde işe baş-
lamıştır. Evli olan Orhan Bey’in iki 
çocuğu bulunmaktadır.

NASHED ALMTBOLY
7/7/1987 Damietta doğumlu 
olan Nashed Bey 7/1/2011 
tarihinde işe başlamıştır. Evli 
olan Nashed Bey’in iki çocuğu 
bulunmaktadır.

İSMAİL KARA
26.11.1968  Bakırköy 
doğumlu olan İsmail Bey  
16/12/2013 tarihinde işe baş-
lamıştır. Evli olan İsmail Bey’in 
iki çocuğu bulunmaktadır.

BAYRAM ÇELİK
05.09.1977 Ulukışla doğumlu 
olan Bayram Bey 22.06.2015 
tarihinde işe başlamıştır. Evli 
olan Bayram Bey’in iki çocuğu 
bulunmaktadır.

KÜRŞAT KILIÇ
05/11/1978  Ortaköy 
doğumlu olan Kürşat Bey  
16/10/2003 tarihinde işe baş-
lamıştır. Evli olan Kürşat Bey’in 
dört çocuğu bulunmaktadır.

METİN ÖZTÜRK
19/11/1974 Razgat 
doğumlu olan Metin Bey  
24/06/2015 tarihinde işe baş-
lamıştır. Evli olan Metin Bey’in iki 
çocuğu bulunmaktadır.

MUHARREM 
AYDOĞDU
01/01/1980 Aksaray 
doğumlu olan Muharrem 
Bey  01/09/2014 
tarihinde işe başlamıştır. 

MOSTAFA  MOSTAFA
01/09/1982  Damietta - Kafr 
Saad doğumlu olan Mostafa 
Bey , 04/08/2012 tarihinde işe 
başlamıştır. Evli olan Hikmet Bey’in 
iki çocuğu bulunmaktadır.

ERCAN EKER
13.06.1970  Hayrobolu 
doğumlu olan Ercan Bey  
21/10/2013 tarihinde işe 
başlamıştır. Ercan Bey’in bir 
çocuğu bulunmaktadır.

CENGİZ GÖSTERMEZ
01.09.1985 Kütahya 
doğumlu olan Cengiz Bey  
25.05.2011 tarihinde işe 
başlamıştır. 

ÖMER KURŞUN
23/04/1981  Nevşehir 
doğumlu olan Ömer Bey  
19/09/2006 tarihinde işe 
başlamıştır. Ömer Bey’in bir 
çocuğu bulunmaktadır.

ORHAN YAYLACI
27/03/1978 Ortaköy doğumlu 
olan Orhan Bey  20/07/2015 
tarihinde işe başlamıştır. Evli 
olan Orhan Bey’in iki çocuğu 
bulunmaktadır.

BÜNYAMİN ER
01/01/1963 Aksaray 
doğumlu olan Bünyamin Bey  
01/12/2014 tarihinde işe başla-
mıştır. Evli olan Bünyamin Bey’in 
iki çocuğu bulunmaktadır.

ELSAYED EL BOSATY
1/1/1987 Damietta doğumlu 
olan Elsayed Bey 8/27/2012 
tarihinde işe başlamıştır. Evli 
olan Elsayed Bey’in üç çocuğu 
bulunmaktadır.

UĞUR KERİM 
MAMATOĞLU  
28.06.1986 Diyarbakır 
doğumlu olan Uğur Bey  
21/07/2008 tarihinde işe 
başlamıştır. 

EREN ÖZKULLUK  
10.06.1975 Ortaköy doğumlu 
olan Eren Bey  09.10.2012 
tarihinde işe başlamıştır. Evli 
olan Eren Bey’in iki çocuğu 
bulunmaktadır.

HÜSEYİN GÖR  
31.03.1984 Zonguldak doğumlu 
olan Hüseyin Bey  20/06/2013 
tarihinde işe başlamıştır. Evli 
olan Hüseyin Bey’in iki çocuğu 
bulunmaktadır.

HARUN BEREKET  
23/07/1982 Bafra doğumlu 
olan Harun Bey  11/03/2008 
tarihinde işe başlamıştır. Evli 
olan Harun Bey’in iki çocuğu 
bulunmaktadır.

MURAT AKYÖN
12/06/1974 Aksaray doğumlu 
olan Murat Bey  01/05/2015ta-
rihinde işe başlamıştır. Evli 
olan Murat Bey’in üç çocuğu 
bulunmaktadır.

MOSTAFA FATHY 
9/1/1982 Damietta doğumlu olan 
Mostafa Bey 8/4/2012 tarihinde 
işe başlamıştır. Evli olan Mostafa 
Bey’in iki çocuğu bulunmaktadır.

ALİ ÇİFTÇİ
01.11.1984 Malatya doğumlu 
olan Ali Bey  21/07/2008 
tarihinde işe başlamıştır. 

GÖKHAN TAV
01.01.1986 Aksaray doğumlu olan 
Gökhan Bey  22.07.2010 tarihinde 
işe başlamıştır. Evli olan Gökhan 
Bey’in iki çocuğu bulunmaktadır.

SERKAN TÜRKER
25.02.1980 İstanbul doğumlu 
olan Serkan Bey  01/10/2013 
tarihinde işe başlamıştır. Serkan 
Bey evlidir.

ERGÜN BOLAT
06/06/1973 Taşova doğumlu olan 
Ergün Bey 01/05/1999 tarihinde 
işe başlamıştır. Evli olan Ergün Bey’in 
iki çocuğu bulunmaktadır.

DURMUŞ ALİ EROĞLU
05/05/1995 Aksaray doğumlu olan 
Durmuş Bey 01/05/2015 tarihinde 
işe başlamıştır. Evli olan Durmuş 
Bey’in bir çocuğu bulunmaktadır.

ASHRAF FATHY
9/4/1973 Ismailia doğumlu 
olan Ashraf Bey 11/10/2011 
tarihinde işe başlamıştır. Evli 
olan Ashraf Bey’in üç çocuğu 
bulunmaktadır.

MOHAMED 
ABDULLAZEEM 
15/09/1987 Dakahlia doğumlu 
olan Mohamed Bey 5/26/2013 
tarihinde işe başlamıştır. 

EMAD AHMED 
MOHAMED 
29/10/1983 Belkas doğumlu olan 
Emad Bey 11/18/2013 tarihinde işe 
başlamıştır. Evli olan Emad Bey’in bir 
çocuğu bulunmaktadır.

ESLAM EL-NASR
03/10/1990 Dakahlia 
doğumlu olan Eslam Bey 
8/4/2013 tarihinde işe başla-
mıştır. Eslam Bey evlidir.

IHAB SOHY EL GHORAY
27/03/1983 Dakahlia 
doğumlu olan Ihab Bey 
6/18/2013 tarihinde işe baş-
lamıştır. Evli olan İhab Bey’in 
üç çocuğu bulunmaktadır.

DNM
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EROĞLU HOLDING
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Eroğlu Giyim ve ERS Örme için kurumsal.iletisim@eroglugiyim.com;
Colin’s, Loft, Mexx, DNM, E.Gayrimenkul ve Holding için erogluholdingkurumsaliletisim@erogluholding.com adresine 
23 Eylül 2016 tarihinden itibaren gönderen 10. çalışanımıza,

Colin’s mağazalarında kullanılmak üzere 250 TL tutarında alışveriş çeki hediye!

ANAHTAR KELIME
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