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Değerli çalışma
arkadaşlarım,

Nurettin Eroğlu
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKAN’DAN

lke olarak zorlayıcı süreçlerden geçtiğimiz 2016 yılını 
çok yakında geride bırakacağız. 

Geçtiğimiz yıl gerek devletimizi ve milletimizi hedef 
alan hain darbe girişimi ve yol açtığı siyasi belirsizlik-

ler, gerekse mali piyasalardaki değişkenlik; iş dünyasını ve genel anlamda tüm 
sektörleri olumsuz etkiledi.

15 Temmuz gecesi maruz kaldığımız hain darbe girişiminde, demokrasimizin 
kesintiye uğraması, milletimizin kararlılığı sayesinde, çok şükür engellendi. Ta-
kip eden günlerde milletimizin vatanına bağlılığını ve siyasi partilerin demok-
rasimiz için birlik olabildiğini gösteren güzel gelişmelere şahit olduk. 

Ülke genelinde yaşadığımız tüm belirsizliklere ve olumsuzluklara rağmen 
Eroğlu Holding olarak, 2016 yılında holdingimizi ileriye taşıma hedefi-
miz kapsamında önceliklerimiz arasına global bir marka olmayı koyduk.  
Global bir marka olmanın temel koşulları arasında piyasanın ve ekono-
minin değişen koşullarını öngörebilmek, bunların şekillenme sürecini 
etkileyebilmek ve nihayetinde değişen koşullara uyum sağlamak yer alı-
yor. Bunların yanı sıra tüm iş süreçlerimizde sürdürülebilirliği de hesaba 
katmanın globalleşme iddiaları olan bir markanın sorumluluklarından biri 
olduğunun farkındayız. İşte 2017’deki faaliyetlerimize yön verecek önemli 
etkenlerden biri de bu olacak. 

Eroğlu, şu anda dünya tekstil pazarında dikkat çekici oranda payı olan başarı-
lı bir şirket. Dünyanın en büyük Türk hazır giyim markası konumuna gelmeyi 
misyonumuz olarak benimsedik. Bu bağlamda Türkiye adına dünya pazarındaki 
payımızın her geçen gün arttığını söyleyebiliriz. Bu hem markamız hem de 
milletimiz için büyük bir gururdur.

Eroğlu’nun kaydettiği tüm bu gelişmeler, kararlı ve zorluklara meydan okuyan 
bir Türk şirketinin, dünyada uyguladığı başarılı markalaşma stratejisini gözler 
önüne seriyor. 

Gayrimenkul alanındaki yatırımlarımıza bakarsak; Skyland İstanbul ve Bur-
sa’nın yeşil ilçelerinden Nilüfer’deki Harmony Towers; tekstilden gelen estetik 
anlayışımızı gayrimenkul projelerine başarıyla yansıttığımız en gözde projele-
rimizdendir. Skyland İstanbul projemiz ile geleceğin İstanbul’una bugünden 
kapıları açarak farklı bir bakış açısı getiriyoruz. 2017’de tamamlanacak özel 
konseptli alışveriş merkezinin de fark oluşturacağına ve tüketicilerden büyük 
ilgi göreceğine inanıyoruz. 2017’de tamamlanacak diğer alışveriş merkezi pro-
jemiz Erasta Edirne ile de şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişi-
mine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Eylül ayı içerisinde dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcıların katıldığı 
Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilen Cityscape Global’da gayri-
menkul projelerimizi sergiledik.  Fuarda Seyrantepe’deki Skyland İstanbul, 
Platform Merter ve Bursa’nın yeşil ilçelerinden Nilüfer’deki Harmony Towers 
projelerimizi uluslararası gayrimenkul dünyasının beğenisine sunarak; potan-
siyel müşterilerimizle buluşma fırsatı yakaladık.

Ekim ayında ise Bursa’da gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler 
Kurultayı’nda sektörün ileri gelenleriyle birlikte kentsel dönüşümü ve akıllı 
kentlerin geleceğini masaya yatırdık. Eroğlu Gayrimenkul olarak akıllı binala-
rımızla akıllı şehirler var edilmesinde rol sahibi olarak daha düzenli bir yaşam 
kalitesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Ülkemizin yaşadığı zorlu süreçten güçlenerek çıkması için holding çatısı altın-
daki tüm markalarımızla çalışmaya devam edeceğiz. 
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EROĞLU HOLDİNG
Zafer Mahallesi Çınar Sokak No:2 34194 Yenibosna, İSTANBUL

Tel: +90 (212) 653 27 00 - Faks: +90 (212) 653 27 17
www.erogluholding.com | info@erogluholding.com

COLIN’S
Zafer Mahallesi Çınar Sokak No:2 34194 Yenibosna, İSTANBUL

Tel: +90 (212) 552 12 12 - Faks: +90 (212) 451 06 60
facebook.com/ColinsLook | www.colins.com.tr

LOFT
Zafer Mahallesi Çınar Sokak No:2 34194 Yenibosna, İSTANBUL

Tel: +90 (212) 652 90 90 - Faks: +90 (212) 652 22 11
info@loft.com.tr | www.loftjeans.com

MEXX
Zafer Mahallesi Çınar Sokak No:2 34194 Yenibosna, İSTANBUL

Tel: +90 (212) 653 27 00 - Faks: +90 (212) 653 27 17
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 
Erdal Güvenç 
Hakan Sözeri 

Şehnaz Erdem 
Zeynep Gacar 
Hülya Yılmaz 

Fulden Papazian 
Sibel Yarlugolan 

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: +90 (212) 653 27 00 - Faks: +90  (212) 653 27 17
www.erogluholding.com

Yapım

www.freebirdsyayin.com

Basım
Şan Ofset Matbaacılık

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

Tel: +90 (212) 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
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Değerli Eroğlu Dostları,

H erkese tekrar merhaba. Biraz geç olsa da kış geldi çattı. Birçoğumuz belki kış mevsimini sevmez 
ama bereketli yağmurları topraklarımıza getirmesi, çok değerli suyu ona hasret duyan canlılara 
kavuşturması adına bu mevsimi sevinçle karşılamaktayız. İster kış, ister başka mevsim olsun Eroğlu 
Holding olarak bize durmak yok. İlerleyen sayfalarımızda da okuyacağınız gibi tempomuz ivmesini 

kaybetmeden devam etmektedir. 

Her sayımızda Anadolu’nun anlatmakla bitmeyen zenginliklerine sayfalarımızda yer vermeye çalışıyoruz. Bu defa 
Erzurum’a uzandık. Bu şehrimizin iki önemli eserini, Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi’ni anlattık. Her 
bir detayı göz alıcı olan bu eserler, gerek mimari gerekse kültürel açıdan oldukça etkileyici. Bu kültür hazinelerini 
ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz. 

Sayfalarımızda yine her zaman olduğu gibi Eroğlu Holding markalarımızdan birçok haber sunmaktayız. 
Faaliyetlerimiz hız kesmediği için bu bölümlerimizi doldurmakta pek zorluk çekmediğimizi söyleyebilirim. Colin’s 
markamız mevsimin ruhunu yakalayan yeni bir koleksiyonu görücüye çıkardı. Kurumsal anlamda ise reklam 
alanında ödüller aldı ve yeni işbirliklerine imza attı. 

Eroğlu Holding olarak İnsan Kaynakları Departmanı’nda da bir atılım gerçekleştirmekteyiz. İnsan Kaynakları 
Koordinatörümüz Ergin Ilyaz Kınay, holding bünyesindeki gelişmeleri sizin için anlattı. Bunun yanında holding 
faaliyetlerini de ilgili bölümde görebilirsiniz. 

Loft markamız yine göz alıcı tasarımlarıyla çok etkileyici bir koleksiyona imza attı. Kiev’de gerçekleştirilen çekimleri 
konu alan sayfalarımızda koleksiyonun detaylarını inceleyebilirsiniz. Ayrıca, “Jean Bizden, Jean Fikir Sizden” 
Kampanyası da oldukça ses getirdi. 

Eroğlu Gayrimenkul ise Türk gayrimenkulünün zirvesinde yer almaya devam etmektedir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
dünya gayrimenkul sektörünün en prestijli fuarı Dubai Cityscape’te yatırımcıların yoğun ilgisi ile karşılaştık. Bunun 
yanında Gayrimenkul Liderleri Zirvesi’nden de ödülle döndük. Fethiye ve Antalya’da bulunan Erasta markalarımız 
ise her zamanki gibi oldukça faal bir dönem geçirmişlerdir. 

Ers Örme firmamız şirket içi faaliyetlerine devam etti. Geleneksel günler yine unutulmadı ve Kurban Bayramı 
töreninde çalışanlarımızın birlik ve beraberliğini pekiştirici faaliyetlere imza attı. 

Çalışanların birlikteliğine bir katkı da Eroğlu Giyim firmamızdan geldi. Geleneksel Halısaha Turnuvası, hem eğlenceli 
ve sağlıklı bir faaliyet oldu, hem de Eroğlu Giyim çalışanlarımızı birbirine daha da yakınlaştırdı. 

Dnm markamız dünya liderliği konumunu gitgide pekiştirmektedir. 2018 Yaz Koleksiyonundaki detaylar dünya 
denim trendlerini belirleyecek nitelikte yenilikler getirdi. 

Lezzet bölümüzde ise bu ay çok değerli bir tatlıyı, Aşure’yi inceledik. Tarihi ve tarifi ile oldukça anlamlı bir tatlı olan 
aşureyi bir kez daha sevdireceğimize inanmaktayız. 

Keyifle okumanız dileği ile.. 

EDİTÖRDEN
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P
sikolojik destek ve psikolojik terapiler, esasen bir iyileşme ve 

iyileştirme sürecidir. Psikolojik destek sürecinde en sık kul-

lanılan psikoterapi; insanın içini karartan olumsuz duygulardan, 

iç çatışmalardan, umutsuzluktan arınarak gönlünü ferahlatacak 

güzel duyguları yakalamak ve sürekli kılmaya yöneliktir.

İnsani değerlerin giderek daraldığı günümüz hız çağında muazzam 

bir duygusal yazılıma sahip olan beynimizi uğraştıran veri girişi o kadar 

yoğun ki zihnimizi odaklama ve yönetmede giderek zorlanıyoruz. Psikolo-

jik danışmanlık süreci de bu durumdan nasibini aldı ve maalesef insani 

olmaktan uzaklaşarak yapay bir hal aldı giderek. Öyle ki bugünün insanı, 

psikoloğa gitmeyi, daha özgür olmak, daha yalnız olmak, daha etkin olup 

insanları geçecek bir hırsa sahip olmak kısacası benliğini daha da parla-

tacak bir süreç ve yol olarak görüyor. Bireyi; içine girdiği karanlık duygu 

ve düşüncelerden, çıkmazlardan kurtarması, iyileştirmesi, güzelleştirmesi 

gereken, makro evrenin küçük bir zerresi olduğu gerçeğiyle yeniden bu-

luşturması, “hiç” mesafesinde olduğunu yeniden hatırlatması ve daha da 

önemlisi iyilik ile kötülük arasındaki tercihinde nerede yer alması gereğini 

bir dahi hatırlatması gereken psikolojik danışmanlık, bunun tersine işley-

en bir sürece dönüştü sanki. İnsanlar konuyla ilgili uzmanların peşine 

düştükçe, kimi uzmanlar, işe tamamen maddi bir gözle bakıp psikolojik 

destek süreçlerini modaya uydurarak ruhsal ihtiyaçlara değil iç güdülerin 

tatminine yöneldiler. Ve insanın varlığını, sadece hayatla ve madde ile sınırlı 

tutma eğilimine girdiler. Oysaki hayat, öncesi ve sonrası ile bir bütündür.

NASIL BİR DANIŞMAN?
Psikolojik danışmanlık süreçlerinin daha bilimsel olarak sağladığı ama 

aslında yüzyıllardır bilinen yüz yüze iletişimin, sade güzelliği, günümüzde 

unutuldu adeta. Yüzlerin yüzleri keşfettiği, keşfettikçe etkilendiği ve birbirin-

den ahlak, edep ve her türlü güzellikler devşirerek kamil olma yolunda me-

safe aldıkları çok yönlü, insan insana diyalog ortamları da dönüştü. Sanal 

ekranlardaki yapay yüzler, insanın gerçeklerine dayanmayan, insanı bütün 

görmeyen yapay terapi seansları ile iyi etmeye çalışıyor insanları. Oysaki 

adı bilinen bir uzman değil aranan, kendi “ben”ini aşmış, olgun bir insanın 

sohbeti en iyi terapi olabiliyor çoğu zaman.

Mutluluk ile ilgili araştırmaların en önemli ortak bulgusu şudur: İnsanı mutlu 

eden birinci değişken, başkasına üretilen iyiliktir. Şu halde tam tersi olan 

kendine odaklanmak ve salt kendi için bir çıkar peşinde koşmak insanı 

mutsuz edecektir. Psikolojik danışmanlık süreçlerinden beklenen bireyin iyi 

ve mutlu olmasıdır. Ancak günümüzdeki kimi uygulamaların; bireyi bulun-

duğu çevreden uzaklaştırarak modernitenin arzu ettiği bireysel özgürlüğü 

olan, haline şükür etmeyi unutan ve almaya odaklanan bir kişilik yapısını 

teşvik ettiği dikkati çekiyor. Oysaki vermek iyi eder insanı, almak değil. 

Çevredeki bir muhtaca uzanan el, en ileri psikoterapi seansından daha 

yukarıda bir anlam katabilir insanın hayat gerçeğine.

Aile içinde yaşanan yoğun iletişim sorunları ve şiddete varan anlaşma-

zlıklarda çoğu zaman görüyoruz ki insanlar birbirlerinin yüzlerini unutmuşlar. 

Birbirlerinin gözlerine bakmayı unutan eşler, o gözlerin içinde kayıp olmayı 

başaramazlar da başka gözlerin peşine düşerler. Oysaki en yakınımızdak-

ine dokunmak bizi iyi eder, güçlü kılar. En yakınımızdaki ile hemhal olmak, 

arzu ettiğimiz sosyal desteği ve kişisel kabulün teyidini vermek, kararmaya 

yüz tutan iç dünyamızın yükünden ve mutsuzluk girdabından uzaklaştıra-

caktır bizi.

İnsanlara psikolojik destek sağlayacak bir birey, öncelikle kendi iç dün-

yasına hâkim olabilmeli, iç benliğini tanımış olmalı, kendi ile iyi olabilmeli 

kısacası insani derinlik yolculuğunda mesafe almış olmalıdır. Nasıl ki maddi 

bilimlerde asıl olan ulaşılan sayısal sonuçlar, rakamlar değil onların temsil 

ettiği gerçek değerlerdir. Duygusal dünyamızdaki tıkanmalarda da bize yol 

aldıracak olan psikolojik kavramlar değil insanın ruh ve gönül zenginliğidir. 

Unutulmamalıdır ki insanın, tarifi imkânsız gönül dünyasının, ruh güzellikler-

ine sadece bir kuramın gözlüğü ile bakmak ciddi hatalara yol açacaktır. 

Bütün bilimsel mecralarda olduğu gibi psikolojide de ilgili kuramlar, prensi-

pler ve insana dair teoriler olsa olsa insanı biraz daha anlamamızı sağlayan 

araçlardır. Diğer bir ifade ile asıl olan insanları psikolojik kuramlara indirge-

mek yahut uyarlamak değil, insanın hayata dair yeni anlamlar üretmesine, 

duygusal sorunlarını daha geniş bir açıyla görmesine rehberlik etmektir. 

Asıl olan mükemmel ruh güzelliği olan insanın kendisidir. 

PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK 
VE YARENLIK

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

ifindikci@degerdanismanlik.com.tr

İNSANİ DERİNLİK

Günümüz insanı öyle odaklanmış ki kendisine, öyle bir benlik bunalımı yaşıyor ki anlatmak zor. Belki farkında değiliz ama 
kendini Kâbe gibi görüp insanların kendi etrafında tavafını bekleyenlerimiz çoğalıyor giderek. Bu davranışın özünde; her 
geçen gün yükselen bireysellik, ahlaki aşınma, değersizlik ve yaşamın gerçek anlamından uzaklaşmayı öncelikle saymak 
mümkünüdür. İnsani kriz olarak tarif ettiğimiz bu durumun yol açtığı psikolojik dengesizlik ve ruh bunalımı, günümüzde 
insanların psikolojik destek ihtiyaçlarını da körüklemiştir.

9
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Yurt içinden ve dışından 200’den fazla aile şirketinin yöneticileri ve genç 
varisleri, İstanbul’daki 1. Hizmetkâr Liderlik Zirvesi’nde bir araya geldi. 

Zirve yılın hizmetkâr liderinin belirlenmesiyle sona erdi. 
 

1. HIZMETKÂR 
LIDERLIK ZIRVESI’NDE
AİLE ŞİRKETLERİNİN 
GENÇLERİ BULUŞTU
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Türk ekonomisinin önemli aile şirketleri, 1. Hizmetkâr 
Liderlik Zirvesi için İstanbul’da toplandı. Değer Danış-
manlık tarafından ilk kez organize edilen ve Sheraton 

Ataköy Otel’de gerçekleştirilen zirve, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile bakanların 
tebrik mesajlarıyla start aldı.  “Aile Şirketlerinin Gençleri 
Buluşuyor” temalı 1. Hizmetkâr Liderlik Zirvesi’nin açılış 
konuşmasını yapan Değer Danışmanlık Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. İlhami Fındıkçı, “Bu zirve bizim hayallerimizden 
biriydi. Bugün bir insani krizin yaşandığı ortada. Her geçen 
gün “insan” olmaktan biraz daha uzaklaşıyoruz. İnsanın, ye-
niden fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor. Sevgiyi yeniden 
hayatımızın odağına yerleştirerek daha fazla “insan” olmayı 
başarmamız mümkündür. Bütün bunlar, hizmetkâr liderlik 
anlayışını zorunlu kılıyor” dedi. 

HEP’TEN HİÇ’E YOL ALANLAR
Yaşanan insani krizin hizmetkâr liderlik modelini daha 
büyük bir ihtiyaç haline getirdiğini belirten Fındıkçı, “Hiz-
metkâr Lider; başkasını kendisine tercih edebilecek yüksek 
bir insani erdemin yolcusu olan bir profildir. “Hep”ten ayrılıp 
“hiç”e doğru yol alan kişilerdir. Son 15-20 yılda köklerine 
doğru yürüdükçe  ülkemize yönelik yıkıcı faaliyetler artmış-
tır. Bu saldırıların nedeni Türkiye’nin dünyadaki üst akılların, 
oyun kurucuların kendisine biçtikleri rolü aşmasıdır. Ama 
Cumhurbaşkanımız’ın hizmetkâr liderlik vizyonuyla bunları 
aşacağız” diye konuştu. 

 
AİLE ŞİRKETLERİ YIKILIYOR
Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 90’ından fazlasının aile 
şirketi olduğunu da belirten Fındıkçı, “Ancak her 100 aile 
şirketinden sadece 20 tanesi kurucu kuşaktan 2.kuşağa, 
sadece 6 tanesi 3. kuşağa geçebiliyor. Ve maalesef 100 
yaşını aşmış şirket sayısı ülkemizde sadece 23 tanedir. Ja-
ponya’da ise 100 yaşını geçmiş 22 bin şirket mevcut. Biz bu 
aile şirketlerinin yeni nesil varislerini buluşturup, başarılı 
örneklerini modellemelerini hedefledik. İki gün boyunca 
genç lider adaylarının birer hizmetkar lider olmaları ko-
nusunda katkıda bulunmak istiyoruz” ifadesini kullandı. 
Yurt içinden ve dışından 200’den fazla şirketin katıldığı 
zirvede T.C. Merkez Bankası Meclis Üyesi Prof. Dr. Nurullah 
Genç, hizmetkar liderliği kurtuluş reçetesi olarak dile geti-
rirken, LCW Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de genç 
patronlara başarı hikayesini anlatıp önemli tavsiyelerde 
bulundu. 

1. HİZMETKÂR LİDERLİK ZİRVESİ’NİN SONUÇLARI 

Değer Danışmanlık tarafından “Aile Şirketlerinin Gençleri Buluşuyor” temasıyla düzenlenen 1. Hizmetkâr Lider-
lik Zirvesi 200’den fazla aile şirketinin liderinin katılımıyla başarılı biçimde gerçekleştirildi. 

Zirvede ulaşılan sonuçlar özetle şöyle: 

• 3-4 Aralık’ta Sheraton İstanbul Ataköy’de 10 oturum halinde gerçekleştirilen zirveye aile şirketi sahibi kuru-
cuları ve yeni kuşaklarından 200’den fazla lider katıldı. Zirveye katılan aile şirketlerinin toplam cirosu takri-
ben 8 milyar dolar seviyesinde. 

• Vahap Küçük, Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Sadık Yalsızuçanlar, Ali Kemal Kopuz, Davut Do-
ğan, Oğuzhan Durmuş, Doç. Dr. Ömer Bolat, Fethi Şimşek, Musa Emmioğlu, Dr. Doğan Birgül, Sadi Özdemir, 
Barış Cemiloğlu, Aykut Küçük, Berrak Dalkılıç Çekin, Sonnur Ada, Hülya Eroğlu, Aykut Balcıoğlu, Barış Erdem, 
Ekin Tükek, İlknur Mete ve Dr. İlhami Fındıkçı konuşmacılar arasında yer aldı. 

• Oturumlarda yapılan sunumların sonunda katılımcıların soruları ile karşılıklı iletişim ve tartışma ortamı 
oluştu. Özellikle kurucu kuşak ile yeni kuşak aile üyeleri arasında karşılıklı bir deneyim paylaşımı sağlandı.

• Zirvede genel olarak öne çıkan ortak vurgu; aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için ailenin temel ahlak ve 
kültürel değerlerinin aile şirketinin kurumsallaşması sürecinde özellikle aile şirketi anayasasında yer alması 
gereği oldu. 

• Aile şirketlerinin uzun ömürlü olması için otorite, bürokrasi, siyaset yahut karizma odaklı liderlik yaklaşımla-
rından daha çok hizmetkâr liderlik yaklaşımını benimsemeleri gereği kuvvetli bir sonuç olarak dile getirildi 
ve tartışıldı. Bizim coğrafyamızın kendisine özel bir geleneği, dinamiği, kültürü ve ahlakı olduğu tüm bu 
değerlerin aile şirketi liderlik sürecine yansıtılması gereği vurgulandı. Daha da önemlisi hızla yayılan madde 
odaklı işletme değil insan odaklı bir işletme yapısının topyekûn kalkınma için elzem olduğu vurgulandı. 

• Zirvede kurucu kuşak aile şirketi liderlerinin yeni kuşak gençlerden genel olarak daha atak olmalarını, işin 
içinde bir an önce yer almalarını, başta harcama olmak üzere yaşam alışkanlıklarında daha disiplinli olma-
ları ve özellikle işin uygulamasında bir an önce yetişerek ilerlemeleri gereğini bekledikleri anlaşıldı. Buna 
karşılık yeni kuşak lider ve lider adaylarının ise kurucu kuşak liderlerden genel olarak; kendilerine daha fazla 
zaman ayırmalarını, fırsat verilmesini, daha kurallı ve kurumsal bir işletme yapısının oluşturulması ve yeni iş 
ve girişim alanlarının da göz ardı edilmemesini bekledikleri anlaşıldı. 

• Zirve’de Kopuz Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Kopuz’un Sayın Cunhurbaşkanımız’ın dile getir-
diği ülkemizin geçtiği hassas süreç nedeniyle iş adamlarının dövizden TL’ye geçmeleri gereği konusundaki 
önerisi alkışlarla desteklendi. Böylece 1. Hizmetkâr Liderlik Zirvesi’ne katılan takriben 8 milyar usd’lık ciroya 
sahip 200’ü aşkın iş adamı, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak dolardan TL’ye geçmeye yönelik bir 
fikir birliği oluşturdular. 

• Zirvenin ikinci gününde tüm katılımcılara yapılan isimsiz anket ile yılın hizmetkâr liderleri seçildi. Gala ye-
meği sırasında açıklanan bu seçime göre zirveye katılan 200’ü aşkın aile şirketi lideri; siyaset alanındaki yılın 
hizmetkâr liderini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlediler. Bürokrasi alanında yı-
lın hizmetkâr lideri Sinan Aksu, sanat alanında yılın hizmetkâr lideri Orhan Gencebay, aile şirketi 1. kuşakları 
arasında yılın hizmetkâr lideri Ali Kemal Kopuz, aile şirketleri yeni kuşak üyeleri arasında yılın hizmetkâr 
lideri olarak ise Barış Cemiloğlu seçildi. 

• 1. Hizmetkâr Liderlik Zirvesi’nin katılımcıları tarafından seçilen yılın hizmetkâr liderleri daha sonra yapılacak 
bir törenle ayrıca duyurulacak ve hediyeleri takdim edilecektir. 

• Zirve; TRT başta olmak üzere birçok televizyonda, yazılı basında ve sosyal medyada yer aldı. 

• Zirvede yapılan konuşmalar ve sunumlar daha sonra hazırlanacak olan zirve kitapçığında bir araya getirile-
rek basılacak ve dağıtılacak. 
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Eroğlu Holding İnsan Kaynakları, vizyonunu sürekli geliştiriyor ve global bir seviyeye taşıyoruz. İnsan Kaynakları 
Koordinatörümüz Ergin Ilyaz Kınay, holding bünyesinde bir işe alım acentesi sistemi kurduklarını ve grup şirketlerine 

belli seviyeler için bu departmandan hizmet verdiklerini belirtiyor. Kınay, “Perakende sektöründe hız çok önemli. Kendi 
dinamiklerimizi yönetebiliyor olma kabiliyeti karar verme süreçlerimizi de hızlandırıyor. Perakende Akademi ve Eroğlu Akademi 

olarak çalışmalarımızı kendi bünyemizde yürütüyoruz” diyor.

GLOBAL 
İNSAN KAYNAKLARI 

POLITIKASINI 
BELIRLIYORUZ
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E
roğlu Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Ergin Ilyaz 
Kınay, 1983’ten bu yana üretim, perakende, mağazacılık 
ve gayrimenkul geliştirme sektörlerinde faaliyet gös-
terdiğimize vurgu yaparak ve globalde yaklaşık 16 bin 

çalışanımız olduğunu  belirtiyor. Kınay, “Üretim kanadında ikisi 
Mısır’da, ikisi Türkiye’de olmak üzere dört fabrikamız bulunuyor. 
Fabrikalarımızda kendi markalarımız için üretim yapmanın yanı 
sıra dünya ölçeğinde markaların da üretimlerini gerçekleştiriyo-
ruz” diyor. 

Eroğlu Holding olarak çalışma alanlarımız hakkında bilgi veren 
Kınay, şöyle devam ediyor: “Colin’s ve Loft mağazaları önemli 
markalarımız arasında. Geçen sene satın almış olduğumuz 
Mexx, ilk mağazasını İstanbul Forum’da açarak faaliyetlerine 
başladı. Türkiye piyasasına yeni giren bu markamız kadın, erkek, 
çocuk kategorilerinde yurt dışında çok beğenilen bir marka ol-
duğu için Mexx’in Türkiye’de büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz. 
Global ekonominin zor günlerden geçtiği bu zamanda tamamı 
Türk sermayesi olan kuruluşumuz Eroğlu Holding’in global bir 
markayı satın almış olması hepimiz adına gurur verici bir du-
rum. Lüks ve tasarım odaklı hızlı giyim kategorisinde artık Eroğ-
lu grubu da hatırı sayılır bir oyuncu. Bu sene bitmeden birçok 
yeni mağaza açtık.” 

Gayrimenkul sektöründe de önemli bir oyuncu olduğumuzu 
belirten Ergin Ilyaz Kınay, “Gayrimenkul sektöründe de Skyland 
projemiz, Türk Telekom arenanın yanında yükselmeye devam 
ediyor. Burası da bir AVM, ofis rezidans ve otel projesi. Ayrıca 
Edirne’de ERASTA AVM projesini hayata geçiriyoruz. Antalya ve 
Fethiye’de de ERASTA AVM projelerimiz şu an aktif olarak de-
vam ediyor.” şeklinde konuşuyor. 

Eroğlu Holding İnsan Kaynakları Departmanımız bir çok farklı 
süreç yönetiyor. Her şirketimizin ayrı  İK yapıları olmakla birlikte, 
Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü tüm İK sistemleri ve 
stratejik süreç geliştirme faaliyetlerini yönetiyor. Holding İK de-
partmanımız diğer firmalarımıza hizmet veren ve danışmanlık 
desteği sağlayan bir yapıda işlemekte. Şirketimiz bünyesinde 
bir işe alım acentesi sistemi kuruldu ve grup şirketlerimize de 
belli seviyeler için bu departmandan hizmet veriyor. Ergin Ilyaz 
Kınay bu süreçleri şu şekilde açıklıyor: “Acente yapısı ile işe alım 
faaliyetlerimizi daha dinamik bir şekilde yürütüyoruz. Peraken-
de sektöründe hız çok önemli, kendi dinamiklerimizi yönetebi-
liyor olma kabiliyeti karar verme süreçlerimizi de hızlandırıyor. 
Perakende Akademi ve Eroğlu Akademi olarak çalışmalarımızı 
kendi bünyemizde yürütüyor, eğitimler anlamında dış destek de 
alıyoruz. Ayrıca perakende markalarımızın İnsan Kaynaklarında 
global ve İK iş ortaklığı yönetim anlayışına geçtik. Bu yılın ba-
şından beri global direktörlük ile hem Türkiye hem de yurt dışı 
İnsan Kaynakları süreçlerini yürütüyoruz. Bu bağlamda mevcut 
çalışan yöneticilerimize ilave olarak değerli yönetici arkadaşla-
rımızı da grubumuza dahil ediyoruz. İK, holding çatısı altında 
beş fonksiyon ile yönetiliyor. İşe alım, organizasyonel gelişim 
ve performans yönetimi, ücretlendirme ve çalışma ilişkileri, İK 
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iş ortaklığı ve eğitim. Holding İK ekibi olarak altı kişilik bir kadro-
muz var. Eroğlu şirketler topluluğuna 2010 yılı başında katıldım, 
toplamda altı yıldır grubumuza hizmet veriyorum. Bunun son 
üç yılında Holding İK Koordinatörü olarak tüm grubun İK fonksi-
yonlarına liderlik etmeye çalışıyorum..

İnsan Kaynakları politikası bağlamında Eroğlu Holding, global 
düşünce yapısına sahip, çevre kaynaklarına saygılı, toplum bi-
linci yüksek, bilimsellik ve kaliteye hakim ve insanı ön planda 
tutan yapısı ile “Global İnsan Kaynakları Politikası”nı belirliyor. 
Amaç, yatırım yapılacak doğru insanı seçmek, verimliliğini en 
üst seviyeye çıkaracak ortamı oluşturmak, yetkinliklerini geliş-
tirerek performansını artırmak, eğitimlerle gelişimini sağlamak, 
kariyer yolunu çizmek, yedekleyerek geleceğimize yön vermek 
için gerekli olan Global İnsan Kaynakları sistemlerini kurmak. 
Hedef, başlatılan tüm bu çalışmalara değişik uluslara mensup 
tüm çalışanlarımızın verdiği gücü de katarak globalleşen iş dün-
yasına öncülük etmek.

ADAYLARDAKİ KRİTERLER 
Herkesin merak ettiği bir konu olarak adaylarda aranan 
kriterlere gelince, tüm holding şirketlerimiz için, aidiyet 
duygusu gelişmiş, duygusal zekası yüksek, çok fonksiyo-
nelli çalışıp öğrenme ve gelişim arzularını koruyan kişilerle 
çalışmak hedefleniyor. Bu konuda Ergin Ilyaz Kınay “Ahlak 
ve vicdan sahibi, zeki çalışma arkadaşları kurumu mutlaka 

ileriye götürür ve bu insanlar sayesinde şüpheniz olmadan 
süreçleri devreder ve yeni liderler yetiştirebilirsiniz. Ayrıca 
yönetici alımlarında koçluk becerilerine sahip, yönetici ye-
tiştirebilecek, sosyal zekası yüksek kişilere odaklanıyoruz. 
Genelde dışarıdan transferlerimizde benzer sektörlerde 
başarı hikayeleri yazmış kişilere ulaşıyor, onları inceliyor ve 
kısa bir tanışma dönemi geçiriyoruz. Bu süre içerisinde biz 
de kendimizi en şeffaf şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Kurum 
kültürü ve kimyası denen şey çok önemli, çok zeki bir insan 
bile olsanız kurum kültürünü özümseyemediyseniz başarılı 
olmanız mümkün değil.” şeklinde konuşuyor. 

PERFORMANS ARTIRMA FAALİYETLERİ 
Eroğlu Holding olarak çeşitli motivasyonel faaliyetler, özel 
günleri kutlama, markalarımız kapsamında çalışanlarımıza 
sağladığımız özel indirimler, iletişim toplantıları, açık ofis ça-
lışma ortamı, sık sağlanan geri bildirim seansları, şirket içinde 
rotasyon ve terfi imkanları ve global ofislerde görev alabilme 
esnekliği sağlıyoruz. 

SOSYAL SORUMLULUK 
Eroğlu Holding ve şirketlerimizin birçok sosyal sorumluluk pro-
jesinin yanında, holding yapılanmamızda Sosyal Yardımlaşma 
Kurulumuz bulunuyor. Burada gelen tüm yardım talepleri ti-
tizlikle değerlendiriliyor. Marka yüzümüz olan kişiler de çeşitli 
projelerimizde bizimle birlikte hareket ediyor.

GELECEKTE BİZİ NELER BEKLİYOR?

Ergin Ilyaz Kınay gelecek vizyonumuz hakkında global bir bakış açısına vurgu yapıyor. Kınay “Türkiye’den çıkıp 
dünyaya yayılmış global bir işveren markası olarak hedefimiz elbette yeni yatırım projeleri meydana getirmek, 
mevcut şirketlerimiz ve çalışanlarımızla her geçen gün büyüyerek yola devam etmek. Bunları gerçekleştirirken 
insan kaynağımızın da en büyük sermayemiz olduğunu asla unutmadan, var olan gücümüzü çeşitli eğitimler-
le destekleyerek farklı rollere hazırlamak, yetenek havuzumuz içinden yeni liderleri farklı markaların başına 
getirmek, perakendede her zaman örnek gösterilen uygulamalara imza atan bir İnsan Kaynakları yapılanması 
olmak istiyoruz. Holdingimiz üniversiteden sonra çalışanlarımız için yine bir okul gibi konumlanıyor. Sürekli 
öğrenme ile gelişiyor, geliştikçe farklı rollerin sorumluluğunu alıyor ve yeni nesli yetiştirmeye devam ediyoruz.” 
şeklinde konuşuyor. 
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Yasemin Serhatlı
Eroğlu Holding Strateji ve Süreç Geliştirme Müdürü 

Colin’s 
Üçüncü Çeyrek Hedef 

Gözden Geçirme 
Toplantısı

Colin’s üst yönetimi, markanın vizyonunu hayata ge-
çirecek stratejik hedeflerini gözden geçirmek üzere 
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Colin’s İcra 
Kurulu Başkanı Yavuz EROĞLU başkanlığında 3 Kasım 
2016 tarihinde toplandı. Eylül 2015 tarihinde “Kalp-
lerimiz Bir, Hedefimiz Tek” sloganı ile başladığımız 
çalıştay sürecimizin üçüncü çeyrek izlemesinde; 

• Vizyon ile bağlantılı 17 strateji, 

• Bu stratejilere bağlı 30 KPI,

• 16 stratejik proje gözden geçirildi.

Toplantımıza ilk olarak stratejik KPI’ların ilk 9 ay 
gerçekleşmelerinin sunumları ile başladık. Her direk-
törümüz kendi yönetim alanındaki gerçekleşmeleri 
sunarken başarılarının anahtarlarını ve hedeflerinin 
altında kalan gerçekleşmeler için yıl sonuna kadar ala-
cakları aksiyonları paylaştılar. Tüm KPI gerçekleşmeleri 
tartışıldıktan sonra 2016 yılı için önceliklendirdiğimiz 
stratejik projelerin son durumları ele alındı. 

İlerleyen günlerde tüm yılın gerçekleşme verileri ile 
üst yönetimin karneleri notlandırılacak.
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Eroğlu Giyim 
Üçüncü Çeyrek Hedef 

Gözden Geçirme Toplantısı

E
roğlu Giyim 2016 hedeflerinin üçüncü çeyrek gerçekleşmelerini değerlendir-
mek üzere Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Eroğlu Giyim İcra Kurulu 
Başkanı Ümmet EROĞLU başkanlığında 8 Ekim Cumartesi günü Crowne Plaza 
Florya Oteli’nde bir araya geldik. 

Tüm üst yönetimin katıldığı toplantının birinci bölümünde;

• Hedeflere ulaşmak için belirlenmiş olan kritik performans göstergelerinin ilk 9 
ay gerçekleşmeleri sunuldu. 

• Yöneticilerimiz, hedefleri ile uyumlu oldukları alanlarda başarılarını nasıl sürdü-
receklerini, hedeflerin gerisinde kaldıkları konu başlıklarında ise hedefi yakala-
mak için yılsonuna kadar hangi aksiyonları alacaklarını anlattılar. 

Toplantımızın ikinci bölümünde ise;

• Tüm lokasyonlarımızda yönetici pozisyonunda çalışan ekip arkadaşlarımızın 
online olarak doldurmuş oldukları SWOT analizi sorularına verdikleri cevapları 
inceledik. Hedef gerçekleşmeleri ile SWOT analizi sonuçlarının birbiri ile uyumlu 
olduğunu gördük. Bu da bize yöneticilerimizin kurum içi ve kurum dışı ortamı 

doğru analiz edebilmiş olduğunu gösterdi. 

• Son beş yılın müşteri verilerinden derlenen analizler ışığında müşteri yapımızı 
hep birlikte yeniden gözden geçirdik. Dünya markalarının yıkamalı denim ve 
non denim üreticileri listesinde ilk sıralarda yer alan şirketimizi “Müşteri 
Memnuniyeti” kriterine göre birinci sıraya yerleştirecek stratejileri tartıştık.  

• Fabrikalarımızda çevreye saygılı üretim yapmamızı sağlayan akıllı makinaları-
mızın daha etkin kullanımını sağlayacak kararlar aldık. Böylelikle daha az enerji, 
su ve kimyasal kullanarak çevremizi daha çok koruyabileceğiz.

• Sektörümüzü yakından ilgilendiren Endüstri 4.0 devrimine uyum çerçevesinde 
yapacağımız hazırlıkları tartışarak önümüzdeki dönem üzerinde çalışacağımız 
konu başlıklarını belirledik. 

Oldukça verimli geçen toplantımızın kapanışında şirket ve departman karne notlarını 
sunacağımız bir sonraki toplantımızın tarihini belirledik. Tüm yılın gerçekleşmeleri 
ışığında en başarılı ilk üç karnenin CEO tarafından ayrıca ödüllendirileceği müjdesi ile 
toplantımızı keyifle bitirdik.



Bu yıl üçüncü defa Cityscape Global’a katılan firma-
mız Eroğlu Gayrimenkul, kentin yeni merkezi Sey-
rantepe’deki Skyland İstanbul, Platform Merter ve 

Bursa’nın yeşil ilçelerinden Nilüfer’deki Harmony Towers 
projelerini tanıttı.

CİTYSCAPE GLOBAL’DA EROĞLU RÜZGARI ESTİ
Eroğlu Gayrimenkul’un fuarda yatırımcılarla tanıştırdığı 
gözde projemiz 800 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği 
Skyland İstanbul, rezidans, ofis ve konsept alışveriş merke-
zinden oluşuyor. Projemiz, havaalanları, metro istasyonu, 
köprülere, ana yollara yakınlığı ve ulaşım kolaylığının yanı 
sıra yaklaşık 12 bin kişiyi buluşturan hareketli bir merkez 
olacak. Skyland İstanbul’da rezidans ve yüksek katlı ofis 
bloklarının yanı sıra, yaklaşık 90.000 m2 kiralanabilir alana 

Eroğlu Gayrimenkul olarak 6-8 Eylül 2016 tarihleri arasında, Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilen 
Cityscape Global’da dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcılarına projelerimizi tanıtmak üzere yerimizi aldık. 

Eroğlu Gayrimenkul’un inşaat sektöründe imza attığı projeleriyle yer aldığı fuara bu yıl 26 adet Türk firmasının 
arasında bulunduğu 272 firma katıldı.  Fuara 45 binin üzerinde ziyaretçi akın etti.

ve 8 m tavan yüksekliğine sahip yatay ofisler bulunuyor.  
40.000 m2’lik kiralanabilir alanda ise lüks restoran ve kafe-
lerden oluşan meydanıyla birçok özel markaya ev sahipliği 
yapacak bir de konsept AVM yer alacak. Skyland İstanbul; 
Seyrantepe TT Arena Stadı’na komşu bir lokasyonda, met-
ro istasyonunun hemen yanında ve TEM’e direkt bağlantılı 
konumda yer alıyor.

Eroğlu Gayrimenkul’un Cityscape fuarında ziyaretçilerle 
buluşturduğu diğer bir karma projemiz olan İstanbul’un en 
merkezi lokasyonlarından Merter’de bulunan PlatformMerter 
ise Suits, Rezidans, Fashion Park, Ofis, Alışveriş Merkezi ve 
SPA&Wellness Center imkânlarıyla sakinlerinin her türlü 
ihtiyacını karşılıyor. Projenin aile rezidansında (1+1), (3+1), 
(3,5+1), (4+1) seçenekleriyle her zevke ve ihtiyaca hitap eden 
81 adet rezidans ile 34 adet teras ev bulunuyor. Bu bölüm farklı 

amaçlara ve ihtiyaçlara göre değerlendirilebilecek kat bahçeleri, 
üst katlarda günbatımını izleme imkanı sunan panoramik 
deniz ve ada manzarasının yanında geniş aileler düşünülerek 
tasarlanmış ayrıcalıklı daire planları ile göz dolduruyor. Eroğlu 
Gayrimenkul’un tamamlanan projeleri arasında bulunan 
Platform Merter müşterilerine hemen teslim edilebiliyor.

Eroğlu Gayrimenkul’un Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 160 mil-
yon TL’lik yatırım ile 42 bin 663 metrekarelik bir arazi üze-
rinde inşa ettiği Harmony Towers’da 1+1’den 4+1’e kadar 
pek çok dairenin yanı sıra bahçe keyfini yaşatan 6 katlı Teras 
Evler, 5500 m² büyüklüğündeki iç avlusu ile 23 ve 28 katlı 
kuleler ve Alışveriş Caddesi bulunuyor. Heyecan verici tasa-
rıma ve konforlu yaşam alanlarına sahip Harmony Towers 
projesi, hemen teslim ayrıcalığı sağlıyor 

EROĞLU GAYRIMENKUL, CITYSCAPE 
FUARI’NDA YATIRIMCILARIYLA BULUŞTU
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Eroğlu Holding olarak 33 yıldır kumaştan konfeksiyona, pera-
kendeden inşaata Türkiye’nin lokomotif sayılacak sektörlerinde 
sürekli büyüyen ve hızlanan bir ivmeyle faaliyet gösteriyoruz. 
Eroğlu Gayrimenkul ile holdingimiz, küresel bir oyuncu olarak 
yer aldığımız tekstilin yanı sıra 10. yılımızı doldurduğumuz gay-
rimenkul sektöründe 2015 yılında ulaştığımız toplam 272 adet 
konut satışı ve 250 milyon TL ciro ile ödülün sahibi olduk.

Düzenlenen törende konuşan Eroğlu Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Nurettin Eroğlu, şunları ifade etti: 

“Eroğlu Gayrimenkul olarak 10. yılımızı tamamladığımız 
sektörde ülkemize değer katacak projelerin içinde yer 
alarak, 2015 yılında elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla bu 
değerli ödülü almaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. 
Aldığımız ödüller bizi gururlandırmakla birlikte işimizi daha 
ileriye taşıma şevkini bize kazandırıyor.” 

Gayrimenkul sektöründe önümüzdeki dönemde gerçekleştir-
meyi planladığımız yatırımlarımız hakkında konuşan Eroğlu: 
“Bugün geldiğimiz noktada uzun vadeli, stratejik düşünen ve 
geleceğe yönelik sahip olduğumuz vizyonumuzla pazarı yön-
lendiren bir oyuncu haline geldiğimizi her geçen gün biraz daha 
fazla gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin kal-
kınma, gelişme ve büyümesine katkıda bulunacağına inandığı-
mız, topluma katma değer katacak projeleri hayata geçirmeye 
devam edeceğiz” dedi.

Eroğlu Gayrimenkul Konut Projeleri Müdürümüz Hakan Erikli, 11. Uluslararası Tesis Yönetimi konferansına 
konuşmacı olarak bir sunum gerçekleştirdi. Bulgaristan Tesis Yönetimi Birliği’nin Facilities Magazine, publi-
cs.bg ve “Facility Management Consulting” Ltd. tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansa konuk konuş-
macı olarak katılan Erikli, Eroğlu Gayrimenkul hakkında Uluslar arası katılımcılara sunum yaptı. Konferansın 

“Küreselleşme” bölümünde sunumlarını yapan  Hakan Erikli, dinleyicilerden olumlu geri dönüşler aldı. 

EROĞLU GAYRIMENKUL’DEN 
BULGARİSTAN’DA 

ULUSLARARASI SUNUM

EROĞLU GAYRIMENKUL’ÜN 
HEDEFINDE 4 YENI PROJE
Bugüne kadar İstanbul Lounge, İstanbul Lounge 
2, Oksizen Konutları, Florya Ekşinar Konakları, Har-
mony Towers, Platform Merter ve Yeni Moda Evleri 
projelerini tamamlayarak müşterilerine teslim 
eden Eroğlu Gayrimenkul’un en son projesi 800 
milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği Skyland 
İstanbul. Proje rezidans, ofis ve konsept bir alışveriş 
merkezinden meydana geliyor.

Eroğlu Gayrimenkul, üçü İstanbul’da, biri İstanbul 
dışında inşası planlanan 4 yeni büyük proje üze-
rinde çalışmalarına devam ediyor. Kartal, Basın 
Ekspres, Kağıthane ve güneydeki bir ilde yer ala-
cak bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Eroğlu 
Gayrimenkul’ün ulaşacağı toplam alan 2,5 milyon 
metrekarenin üzerinde olacak.

Eroğlu Gayrimenkul, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen 
gayrimenkul sektörünün liderlerinin bir araya geldiği Real Estate Stars Ödül Töreni 

ve Zirvesi’nde ödül kazanan firmalar arasında yer aldı.

GAYRIMENKUL LIDERLERI 
ZIRVESI’NDE ÖDÜL ALDIK

www.erogluholding.com16 17



HARMONY TOWERS’DA 3 BIN IKIYÜZ 
TL’DEN BAŞLAYAN FIYATLARLA

HEMEN TESLİM FIRSATLARI

EROĞLU GAYRİMENKUL18 19



E
roğlu Gayrimenkul’un tekstilden gelen estetik 
anlayışını ve bilgi birikimini yansıtarak yeni ya-
şam alanları oluşturduğu marka projeleri, inşaat 
sektörüne yeni bir soluk getirmeye devam ediyor.  

Projelerini bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarını gözeterek 
özgün ve öncü bir konseptle hayata geçiren Eroğlu Gay-
rimenkul’un; Bursa’nın hızla gelişen Nilüfer İlçesi’nde 
konumlandırdığı, ferahlığı ve kalitesiyle her açıdan 
uyumlu bir yaşam sunan Harmony Towers’ta yaşam 
başladı.  

42 bin 663 metrekarelik bir arazi üzerinde 160 milyon 
TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen Harmony Towers, 
her daireye bahçe keyfi yaşatan terasları; genişliği ve 
ferahlığı ile dikkat çeken kuleleri, yaklaşık 5500 m² 
büyüklüğündeki iç avlusu ile sahiplerine beş yıldızlı bir 
yaşam sunuyor.  Harmony Towers projesinde kulelerin 
geniş ve ferah yapısı öne çıkıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 
4+1 konutlar yer aldığı proje, her türlü ihtiyaca cevap 
verebiliyor. 

Eroğlu Gayrimenkul’un 160 milyon 
TL’lik yatırım ile 42 bin 663 metrekarelik 

bir arazi üzerinde inşa ettiği Harmony 
Towers, Bursa’ya değer katıyor. 

Sakinlerine bahçe keyfini yaşatan 6 
katlı Teras Evleri, 23 ve 28 katlı kuleleri 
ve Alışveriş Caddesi ile Bursa’nın yeni 

yaşam merkezi Harmony Towers, banka 
kredisiz sıfır faiz 60 ay vade imkanı ve 
3 bin ikiyüz TL’den başlayan metrekare 

birim fiyatlarla satışa sunuluyor.

HER YÖNÜYLE ÇEVREYE DUYARLI
Sosyal tesislerinden sakinlerin ücretsiz faydalanabile-
ceği, bir adet açık yüzme havuzu ile çocuk havuzunun 
bulunduğu Harmony Towers’da, fitness salonu, çok 
amaçlı spor sahası Alışveriş Caddesi (AVC), 5 bin 500 
metrekara büyüklüğünde özel peyzaj alanı, çocuk kulü-
bü ve çocuk oyun alanları yer alıyor. Projede ayrıca 1+1 
ve 2+1 dairelere 1 araçlık, 3+1 ve 4+1 dairelere ise 2 
araçlık kapalı otopark imkânı sunuluyor.  Çevreye du-
yarlılığıyla da ön plana çıkan Harmony Towers’da, enerji 
tüketimini en aza indirmeye yönelik malzeme ve sistem 
çözümlerine gidilerek bölgeye uygun, su tüketimi fazla 
olmayan bitki ve yer örtücüler tercih ediliyor; otomatik 
sulama ve damlama sistemleri bulunuyor.

SOSYAL HAYATI YAKINA GETİREN 
“CADDE MAĞAZALARI”
Bursa’nın yeni ikonu Harmony Towers konutlara değer 
katacak ‘Cadde Mağazaları’nı da içinde barındırıyor. 
Proje sakinlerinin tüm günlük ihtiyaçlarını karşılama-

sının yanı sıra cadde mağazaları Bursa şehri için de 
ciddi bir değer olarak öne çıkıyor. Kafe ve restoranları, 
mağazalarıyla Alışveriş Caddesi; sosyal yaşamın kalbi-
nin attığı renkli bir ortam sunuyor. Harmony Towers’ta 
dairelerin tesliminin ardından Alışveriş Caddesi’ndeki 
mağaza ve dükkanların da satışı hızla devam ediyor.

382.000’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA 60 AY VADE 
FARKSIZ HEMEN TESLİM EV SAHİBİ OLMA FIRSATI
Heyecan verici tasarıma ve konforlu yaşam alanlarına 
sahip Harmony Towers projesi, 382.000’den başlayan 
fiyatlarla 60 ay vade farksız hemen teslim ev sahibi 
olma ayrıcalığı sağlıyor. 

Proje, banka kredisiz sıfır faiz 60 ay vade imkânı ve 3 bin 
ikiyüz TL’den başlayan metrekare birim fiyatlarıyla satışa 
sunuluyor. 109 metrekareden başlayan 1+1 daireleriyle 
geniş ve konforlu yaşam alanları bulunan Harmony Towers, 
yatırımlara değer katma fırsatı da veriyor. 
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UKRAYNALI   TOP   MODEL   MARIANNA  MAIDANSKA  VE GELECEK VAAT 
EDEN GENÇ OYUNCU FATİH SAİT YILMAZ LOFT’UN 2016-17 SONBAHAR KIŞ 
KAMPANYASI İÇİN KIEV’DE OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİLER.

LOFT markasının Kurumsal İletişim Direktörü Erdal Güvenç’in bizzat yönettiği cast elemeleri için Kiev’de adeta bir LOFT üssü 
kuruldu. 24 ajanstan gelen 357 modelin arasında yapılan seçmelerde LOFT’un yeni yüzü olmasına karar verilen Ukrayna’lı top 
model Marianna Maidanska’ya çekimler esnasında; her daim gelecek vaat eden yetenekleri zirveye taşımaya destek olan LOFT 
markasının yeni keşfi Fatih Sait Yılmaz eşlik etti.

LOFT Kiev’de sokakları ele geçirdi.

70’lerin desenli – hareketli “ funky” moda akımının günümüzün kesimleri ve renkleri ile yeniden hayat bulduğu 2016-17  LOFT’un 
sonbahar - kış koleksiyonunu tanıtmak için imaj çekimlerinin yanı sıra lookbook çekimleri de koleksiyonun ruhuna uygun olarak 
renkli ve hareketli Kiev sokaklarının doğal dokusunda gerçekleştirildi.

LOFT20 21
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Grey is the new Black!!!

LOFT’un ilk günlerinden beri koleksiyonlarına ilham kaynaği olan “asi ruh” bu sezon en belirgin haliyle Grey Addiction temasında 
hayat buldu. İmaj çekimlerinde de bu temaya hayat veren Marianna Maidanska ve Fatih Sait Yılmaz; gri tonlarının hakim olduğu 
bir stüdyoda; verdikleri pozlarla bu temaya daha da heyecan kattılar.
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Yüksek elastikiyetin verdiği 
sıradışı rahatlık.

Yenilikçi özel li�erin sağladığı 
süper elastikiyet, mükemmel 
kumaş dönüşümü ve üstün 
konfor anlayışını beraberinde 
getiriyor.

Mükemmel kalıp, bozulma-
yan elastikiyet.

Deforme olmayan ve elastikiyeti 
bozulmayan LOFTSecret Slim 
pantolonlar mükemmel kalıbı 
sayesinde tutucu ve sıkılaştırıcı 
gücün konforunu yaşatırken; 
kazandırdığı tamamen özgür 
hareket kabiliyeti, giydikten sonra 
dahi sarkma ve deforme olmama 
özelliği ve muhteşem dokunma 
hissiyatı ile fark yaratıyor.

BLACK SECRET SLIM pantolonlar 
bu sezon LOFT’un efsanevi 
yıkamasıyla göz dolduran SİYAH 
rengi başta olmak üzere farklı 
renk alternati�eriyle ra�arda 
yerini almaya başladı.

LOFT Secret Slim ile bir beden küçük görünün.

LOFT22 23



0
3-09 Eylül 2016 tarihleri arasında Türkiye’nin ve 
İstanbul’un en büyük ve sirkülasyonu en yüksek 
alışveriş merkezlerinden biri olarak kabul edilen 
Mall of İstanbul’da yer alan LOFT mağazasın-

dan 200 TL’lik alışveriş yapan herkese anında yapılan 
30TL’lik indirimin yanısıra 10-11 Eylül 2016 tarihlerinde 
gerçekleştirilen LOFT DENİM ATÖLYESİ’ne katılma hakkı 
tanındı. LOFT DENİM ATÖLYESİ’nin her bir katılımcısına 
etkinlik alanında kurulan stand içerisinde yer alan farklı 
renk, model ve bedene sahip LOFT jeanlerden dilediğini 
seçme imkanı sunulurken, etkinlik alanında bulunan 
ve aralarında makas, zımpara, ütü ile uygulanabilen 
baskılı etiket ve sınırsız alternatifli rozetler ile özgürce 
tasarım yapma imkanı verildi. 

Bu tasarımların fotoğraflanarak instagram başta olmak 
üzere sosyal medya hesaplarından paylaşılması ile etkinlik 
yarışma formatına dönüştürüldü. En büyük beğeni alan ilk 
2 tasarımın sahibine ise yine LOFT mağazalarında diledik-
leri alışverişi yapmalarına imkan tanıyan 200 TL değerinde 
hediye çekleri armağan edildi. 

JEAN BIZDEN JEAN FİKİR SİZDEN
#loftunumoidetasarla hashtagi ile sosyal medya üzerinden düzenlenen bir yarışmaya dönüştürülen ve 

büyük yankı uyandıran etkinliğin mottosu “tasarla, uygula, senin olsun” olarak belirlendi. 

Türkiye’nin sayılı stylistlerinden  Ramazan Tunç Gül-
şen’in etkinlik alanına gelmesi ve amatör tasarımcılara 
kendi stillerini üretmeleri için yol göstermesi ile baş-
layan etkinliğin ilk gününde oldukça eğlenceli anlar 
yaşandı. 2 gün süren etkinlik boyunca, LOFT DENİM 
ATÖLYESİ’ni aralarında, yapımcı ve sunucu Cem Özkök, 
blogger Funda Korkut, sunucu Sinem Yıldız, tiyatro 
sanatçısı Seren Fosforoğlu ile manken ve ses sanatçısı 
Pınar Soykan‘ında bulunduğu ünlülerin ziyaret etmesi 
Mall of İstanbul’a gelen herkesin bir anda etkinliğe olan 
ilgisini arttırırken; ünlülerin kendi LOFT jeanlerini, kendi 
jean fikirleriyle tasarlamaları ise ayrı bir süpriz oldu..

LOFT Kurumsal İletişim Direktörü Erdal Güvenç başta ol-
mak üzere LOFT ekibi; LOFT DENİM ATÖLYESİ sayesinde 
LOFT takipçileri ile bire bir buluşma şansı yakalarken; 
LOFT’u tanımayan pek çok kişiye LOFT ürünlerinin ya-
nısıra LOFT markasını ve LOFT ruhu ile dokunma şansı 
yakalandı. 
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“KADINLAR IÇIN YEPYENI VE 
MÜKEMMEL FİT SEÇENEKLERİ 

COLIN’S’TE
Colin’s 2016-2017 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonumuz, yenilenen fit kalıpları ve dikkat çeken paça 

detayları ile dinamik bir denim gardırobu sunuyor. Koyu mavi, indigo, yeşil ve siyah gibi ana renk 
tonlarının kullanıldığı koleksiyonumuzda vintage ve basic yıkamalar koleksiyona güçlü bir enerji veriyor. 

Colin’s 2016-2017 Sonbahar-Kış Koleksi-
yonumuz doğru jeani arayan tüm kadın-
ların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Koleksi-
yonumuzda vazgeçilmez dar kesim/skinny 
fitlerin yanı sıra, en çok tercih edilen bol 
kesim/boyfriend ve boru kesim/cigarette 
Leg fitler bu sezon da yerini koruyor. Ko-
leksiyonumuza yeni eklenen klasik kesim 
straight Leg ise muhteşem kalıbıyla kadın-
lara aradıkları en rahat fite kavuşacaklarını 
müjdeliyor. Kış sezonunun baskın rengi 
siyah tonlarında dar kesim/skinny, yüksek 
bel/high rise ve boru paça/bootcut fit je-
anler, mükemmel kalıpları ile soğuk hava-
larda konfor ve rahatlık sunuyor.  

Koyu mavi ve indigo tonlarının ağırlığını 
koruduğu koleksiyonumuzda farklı zemin 
renkleri de dikkat çekiyor. Yeşil ve siyah 
zeminli, yıkamalı denimlerimiz bu kışın 
en gözdesi olmaya aday. Koleksiyonumuzu 
hareketlendiren vintage ve basic yıkama-
ların yanı sıra, enerji katan, farklı tonların 
birleştiği over dye kumaşlar da vazgeçil-
mez jeanlerin gardroplardaki yerini garan-
tiliyor.  

Denim ruhunun tamamlayıcısı jean ceket-
lerimiz ise dark mid ve black yıkama se-
çenekleri ile slim ve relax fit alternatifleri 
sunuyor. 

Günün her anında, her yerde mükemmel 
görünüm ve rahatlığı arayan kadınların 
tercihi Colin’s Jean, yeni fit ve yıkama se-
çenekleriyle Eylül ayından itibaren mağa-
zalarımızda yerini aldı.
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2016 KADIN KOLEKSIYONUMUZLA 
SONBAHAR VE KIŞ AYLARINA 

ENERJİ KATIYORUZ
Colin’s 2016 sonbahar kadın koleksiyonumuzda, kadınlara trendi yakalayan sportif çizgilerin yanı sıra 

gelenekselle moderni birleştiren bir tarzı ve enerjik renklerle rahatlığı bir arada sunuyoruz. 
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C
olin’s Sonbahar Kış Koleksiyonu’muzdan sezonun 
genç temamız Active Campus, renkli kolej ceket-
ler ve varsity baskılı t-shirtlerle trend ve rahatlığı 
bir arada yaşamak isteyen gençliğin hızla değişen 

dinamiklerini yakalıyor. Eğlenceli görüntüsüyle yeniliklere 
ve değişime açık tarzı benimseyen Pretty Cool temamız 
ise baskılı t-shirt ve gömlekleri süsleyen aplike detaylarıy-
la öne çıkıyor. Tribal Surplus temamızda tarihi ve modern 
çizgileri bütünleştiren Colin’s, yenilikçi ve rahatlığıyla öne 
çıkan bir tarz sunarken, Teen Spirit temamızda ise grunge 
akımın rock ruhunu cool ve smart biçimde ele alıyor. 

YENİ NESİL “ACTIVE CAMPUS” GENÇLİĞİ  
KAMPÜSE ÇAĞIRIYOR 
Üniversite ve kampüs yaşamından ilham alınarak tasarla-
nan temamız, gençliğin hızla değişen dinamiklerine ayak 
uyduran, cool ve sportif bir stil sunuyor. Trend ve rahatlığı 
bir arada yaşamak isteyenlerin tercihi olacak Active Cam-
pus teması, renkli kolej ceketler, varsity baskılı t-shirtler ve 
olmazsa olmaz yeni formlarla buluşan ekose gömlekleriyle 
yeni neslin kampüse dönüşünü müjdeliyor. Lacivert, bordo, 
yeşil, kırmızı ve sarı renk ağırlıklı çalışılan tema, mavi ve 
pembenin değişik tonlarıyla gençliğin enerjisini yansıtıyor. 

MODANIN ANAHTARI “PRETTY COOL”
Güncel ve modayı takip eden kadınlara şıklık ve rahatlığı 
aynı anda sunan Pretty Cool temamız ise bir gardırobun 
tüm anahtar parçalarını eğlenceli ve değişime açık bir tarzla 
sunuyor. Pretty Cool temamız, pastel tonlardan oluşan mavi 
ve pembelerle süslenirken, antradan griye, krem renginden 
bordoya, lacivert gibi her daim moda renklerin yanı sıra 

melanj dokusuyla girdiği ortamda kendini fark ettirmek 
isteyen kadınların vazgeçilmezi olacak.

HİPPİ GELENEĞİNİ BOHEM TARZIYLA  
SENTEZLEYEN “TRIBAL SURPLUS”
Bohem tarz kıyafetleri hafif bir hippi dokunuşuyla ele alan 
özgün boho ruhunun şehirli hali olan Tribal Surplus tema-
mız, 2016 kadınına 70’lerin boho ruhunu militer esintiler, 
etnik dokunuşlar ve modernleşmiş bir yüzle sunuyor. 

Özgür, yenilikçi ve rahatlığıyla öne çıkan Tribal Surplus te-
mamız, tarihi dokunuşları ve modern çağın çok katmanlı 
dokularını, dökümlü bol tişörtler, salaş bluzlar, hafif doku-
lu kumaşlarla bütünleştiriyor. Şal, çiçek ve tribal desenler 
koleksiyona renk katıyor. Baharat tonlarının yanı sıra bordo, 
plum ve lacivert renklerin kullanıldığı Tribal Surplus tema-
mız, melanj etkileri de kullanarak sonbahara yeni bir do-
kunuş ekliyor. 

GENÇLİĞİN ATEŞİ “TEEN SPIRIT”LE YANIYOR 
Grunge akımın rock ruhunu cool ve smart biçimde ele alan 
Teen Spirit temamız, bir döneme damgasını vuran ünlü 
Rock grubu Nirvana’dan esinleniyor. Rock’un asi ve aykırı 
ruhunu yansıtan Teen Spirit’le siyah renk yeniden hayat 
bulurken, kırmızı ve bordo renkler temayı hareketlendiriyor. 
Teen Spirit’in vazgeçilmez parçaları arasında yer alan ekose-
ler ve deri ceketlerde detaylar vurgulanırken, siyah-beyazın 
kontrast uyumunu yakalamak ve koleksiyona hareket kat-
mak için ışıltılı payetler de kullanılıyor. Güçlü slogan bas-
kılı t-shirtler ise koleksiyonumuzn ana rengi siyah-beyazla 
tamamlanıyor.  
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SEZONUN GÖZDESİ ESPRİLİ SLOGANLARIYLA  
KUMAŞ ÇANTALAR 
Sezonun trendi her türlü malzemeden üretilen sırt çantaları 
olurken, üzerinde esprili slogan baskılı kanvas çantalar ve 
clutchlar da öne çıkan parçalar arasında yer alıyor. Özellikle 
farklı yıkamalı Jean kumaştan yapılan küçük omuz çantala-
rının gözde olduğu sezonda, püskül detayı da iddiasını or-
taya koyuyor. Vurgulanan renklerin taba, lacivert, bordo ve 
siyah olduğu sezonda, elyaf destekli puf mont görünümlü 
sırt çantaları da öğrencilerin bu seneki en iyi okul arkadaşı 
olmaya aday. 

CÜZDANLAR YERİNİ CLUTCHLARA DEVREDİYOR
Çantalarla uyumlu olarak taba, lacivert, bordo ve siyah 
renklerin öne çıktığı cüzdanlarda özellikle dikdörtgen 
10x20 cm’lik fermuarlı modeller rağbet görürken, cüz-
danlar yavaş yavaş yerini elde taşınabilen büyük clut-
chlara terk ediyor.

KEMERLER JEANLERİ TAMAMLAMAK İÇİN  
KALINLAŞIYOR
Geçmiş sezonlara oranla ince kemerlerin azaldığı 2016 
Sonbahar – Kış koleksiyonunda sezonun öne çıkan renkleri 

bordo, taba, lacivert ve siyah olarak belirlendi. İkili ve üçlü 
paketlerde farklı renklerle sunulan kemerlerde bu sezon 
enler genişliyor. Düz sade modellerin yanı sıra lazer kesimli 
modellerin revaçta olduğu kemerlerde, oval tokalı geniş 
modeller jeanlere şıklık katıyor. 

FULARLAR KOVBOY TARZINI ŞEHRE İNDİRİYOR
Kullanım kolaylığı sağlayan özelliği ile tüp şallar bu 
sezon da kadınların birinci tercihi. Sezonun öne çıkan 
renkleri kiremit, gri, siyah-beyaz, lacivert, bordo, ekru 
renklerde vitrinleri süsleyen şalların baskılarında çok 
geniş bir tema yelpazesi mevcut. Geometrik çizgilerden 
etnik desenlere, üçgen bağlanan şal desenli modellere 
uzanan şallarda bu sezon püskül modası kendini gös-
teriyor. Sezonun en önemli detayı olan kovboy fularları 
ise lacivert, kırmızı, beyaz ve siyah renklerde satışa su-
nuluyor.

SEZONUN SAATLERİ ALTIN TEMASIYLA  
GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
Küçük, sade ve zarif kasaları, gold rengi, ince kayış ve 
detaylı kadranları ile göz dolduran saat serisinde, sezo-
na metal gold modeller ve ekru-gold renk varyasyonla-

rı damga vuruyor.  Kadınların favorileri arasında gold, 
ekru, laci ve bordo renkler öne çıkıyor.  

ATKI MI BATTANİYE Mİ?
Klasik triko atkıların yerini daha kaba ve geniş ölçülerde 
dokuma atkıların aldığı günümüzde, neredeyse küçük 
boy bir battaniye ölçüsünde üretilen şardonlu akrilik 
modellerde etnik ve kilim desenleri öne çıkıyor. Renk 
skalasında ise siyah, bordo, ekru, gri ve beyaz bulunu-
yor. 

EĞLENCELİ BERELER SOĞUKLARDA İÇİNİZİ ISITIYOR
Sezonun öne çıkan ponponlu bereleri çocuk modellerini 
andırıyor. Büyükler için üretilen eğlenceli sloganlı be-
reler, bu sezon kadınların çok ilgisini çekiyor. Berelerde 
öne çıkan renk paletinde ise siyah, bordo, ekru, gri ve 
beyaz bulunuyor. 

ELDİVENDE MİNİK FİYONKLAR REVAÇTA 
Bu sezon triko ve keçe malzemeden üretilen sade mo-
dellerin yanı sıra küçük fiyonk detayları dikkat çekiyor. 
Eldivende sezonun öne çıkan renkleri arasında siyah, 
bordo, ekru ve gri var.

COLIN’S KADINININ ŞIKLIĞI 
DETAYLARDA GIZLI
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COLIN’S ERKEĞI, 2016 SONBAHAR – KIŞ KOLEKSIYONU’NDA 

MEVSİMİN RUHUNU YAKALIYOR
Colin’s’in 2016 Sonbahar – Kış Koleksiyonumuz, sonbaharda doğanın yavaşça uykuya yatmasıyla şehrin artan 
enerjisini sentezleyen temalarıyla her yaştan erkeğe aradığını bulma fırsatı sunuyor. Dört ana tema üstünden 

tasarlanan koleksiyonumuz, canlı ve pastel tonları yan yana kullanarak eski ve yeniyi sentezliyor.   
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A
si, retro ve organik tercih eden erkeklere sa-
natsal bir yaklaşım sunan Artisian / Urban te-
mamız, kültürlerin etkileşiminden besleiniyor. 
Soğuk kış günlerinde doğa tutkunlarını sıcacık 

renklere çağıran Elemental / Go Ivy temamız ise pas-
telin sükûnetini tasarımlara yansıtıyor. Sıra dışı olmak 
isteyen genç erkeklere aradıkları fırsatı sunan Offbeat / 
Campus temamız, büyük şehrin karmaşası ve uyumsuz-
luğun uyumundan ilham alırken, ofis ortamında aradığı 
rahatlığı şık ve smart bir duruşla tamamlamak isteyen 
erkekler aradıklarını Re Master / City Smart temamızda 
buluyor.  

YENİ YAKLAŞIMLARA “ARTISIAN / URBAN” İLE 
HAZIRLANIN    
Farklı doku ve kültürlerin etkileşiminden ilham alan 
Artisian / Urban temamız, kendine güveni retro tarzıyla 
sentezleyerek yansıtıyor. Artisian / Urban temamızın 
zeminini vintage baskılı ve yıkamalı hırkalar, ekose 
gömlekler ve slim yıkamalı fit pantolonlar oluşturuyor. 
Şehrin enerjisini ve müziğin ritmini tasarımlarına, 
griden indigoya kadar uzanan güncellenmiş renkler 
ve el işleri ile taşıyan temamız, bej tonlarından haki 
tonlarına uzanan yelpazesini kiremit ve bordo tonla-
rıyla süslüyor. Eskimiş görüntülere eşlik eden yıkama 
ve aşındırmalı kumaşlar, sprey boyalar, devoreler, iplik 
oyunları ile süslenirken melanj ve nope kumaşlar da 

temamıza farklı bir tarz katıyor. 

KENDİNİ DOĞAYA ADAYAN ERKEKLER İÇİN 
“ELEMENTAL / GO IVY” 
Detayları keşfetmekten keyif alan erkeklerin ilham kay-
nağı olan tabiatın ihtişamını yansıtan Elemental / Go 
Ivy, çevre ile uyumlu yeni bir yaklaşıma kapı aralıyor. 
Soğuk kış günlerini sıcak doku ve materyallerle yorum-
layan temamız, saf doğayı şehre indiriyor.  

Elementlerin gücünü buzlu ve non denim görüntülerle 
süsleyen Elemental / Go Ivy temamız, dobby kumaşlar-
la güçlü ve sert dokumaları sentezleyerek kırsal hayatı 
simgeleyen doğal ve yünlü görünümler sunuyor. Yapısal 
farklılıkları double face kumaşlarla vurgulayan Elemen-
tal / Go Ivy temamızda, yüksek ve armürlü yüzeyler sı-
cak tuşelerle süslenerek sezonun doğa olayları tasarıma 
yansıtılıyor.  Carbon brushed ürünler üzerine yapılan 
saydam baskıların kullanıldığı temada, kapitone gö-
rünümlü kumaşlar ve farklı aşındırma teknikleri dikkat 
çekiyor. Antrasit ve natürel toprak tonlarının hâkim 
olduğu Elemental / Go Ivy, hardaldan safrana, sarının 
en güzel tonlarını nefti yeşil ile süslerken, vazgeçilmez 
pastel tonlarını da unutmuyor.

KARMAŞADAN BESLENEN ENERJİ: “OFFBEAT / CAMPUS” 
Sıra dışı erkeklerin tercihi olan Offbeat / Campus te-
mamızda, büyük şehrin karmaşık yapısından beslenen 

enerjik çizgiler hâkimiyet gösteriyor. Back to School ve 
Kampüse dönüş dönemi için tasarlanan Offbeat / Cam-
pus’ün ana parçalarını, geçmişten beslenen etnik de-
senler, renkli ekose gömlekler, colour block sweatshirt-
ler ve Kızılderili hikâyeleri içeren hırkalar oluşturuyor. 
Canlı ve güçlü renklerin kullanıldığı Offbeat / Campus 
temamızda tüm bedeni kaplayan all over printler, petrol 
blue, navy, bordo, kırmızı, sarı, beyaz, pembe ve yeşil 
tonlarından ilham alıyor. 

OFİSTE KALİTENİN YENİ TANIMI 
“RE MASTER / CITY SMART”
Ofis çalışanı genç erkeklere hitap ederken şık ve smart 
duruşuyla kaliteyi yeniden tanımlayan Re Master / City 
Smart temamız, geleceğin tasarımını sorguluyor. Likralı 
gömleklere şık görünümlü slim fit pantolonların eşlik 
ettiği tema, parlak ve doygun renklerle canlanıyor.  

Kültürlerin ve uygarlıkların plastik sanatlara etkisi, te-
manın şık armürlü kumaşlarında kendini gösterirken 
nope ve iplik oyunlu kumaş yüzeyleri ve kapitone de-
taylar, temamızın inovatif yönünü vurgulayarak farklı 
sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.  

Yelpazesinde gri, siyah, beyaz, turuncu, blue ve sarı 
renkleri barındıran Re Master / City Smart temamızın 
ana parçaları arasında yaka ve kol detaylı t-shirtler ve 
hâkim yaka gömlekler bulunuyor. 
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ENERJIK RUHLU ERKEKLERE 
ŞIK VE MODERN AKSESUARLAR
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SONBAHARIN GÖZDESİ SPORTİF SIRT ÇANTALARI 
Colin’s 2016 Sonbahar – Kış sezonunda, konforlu ve 
şık yürüyüşlere eşlik eden kanvas, polyester  ya da jean 
kumaştan omuz ve sırt çantaları tercih ediliyor. Sezo-
nun öne çıkan renkleri olan siyah, antrasit, lacivert ve 
bordo renk skalasında satışa sunulan çantalarımız, daha 
çok küçük ve orta boyutlarda günlük kullanıma uygun 
tarzlarıyla öne çıkıyor. Erkeklerin sırt çantalarını tercih 
etmeye başladığı sonbahar mevsiminde, okula dönüş 
için tasarlanan basic modellerimiz ise öğrencilere farklı 
seçenekler sunuyor. 

ESKİTİLMİŞ CÜZDANLAR VE JEAN / DERİ KARIŞIMI 
KEMERLER ERKEKLERİN ŞIKLIĞINI TAMAMLIYOR
Bu sezon Colin’s cüzdan ve kemerlerimiz, eskitilmiş gö-
rünümlü deri ile ön plana çıkıyor. Sezonun tercih edilen 
renkleri koyu kahve ve siyah olurken orta büyüklükteki 
cüzdanlar erkeklerin şıklığını tamamlıyor. Farklı renkler-
de üretilen küçük deri kartlıklarımız ise cüzdan kullan-
mayan erkeklerin bile ilgisini çekiyor. 

Kemerde jean ve deri kumaşı birlikte kullanarak trend 
bir ürünü tüketicilerle buluşturan markamız Colin’s, bu 
sezonda siyah, lacivert, kahve, taba renkleri vurguluyor. 
Çift pinli, klişeli marka yazılı tokaların favori detaylar 
olarak öne çıktığı koleksiyonda 40-45 mm genişlikte 
sade modeller tercih ediliyor. 

SAAT KAYIŞLARINDA SİLİKON VE METALİN 
BİRLİKTELİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR 
Büyük kasalı saat modellerinin ilgi gördüğü Colin’s 
2016 Sonbahar – Kış koleksiyonmuzda, sezona damga-
sını lacivert kayışlı ya da kadranlı modellerimiz vuruyor. 
Erkeklerin ilgi odağı olan Chrono modellerin yükseldiği 
sezonda öne çıkan renkler lacivert, bordo, siyah ve taba.  

SOĞUKTAN HİPSTER BERELER VE 
KAYAKÇI ELDİVENLERİ İLE KORUNUN
Kış günlerinin vazgeçilmez ürünü olan bereler, bu sezon 
kukuleta şeklinde uzuyor. Erkeklerde hipster tarza hitap 
eden berelerimiz, lacivert, antrasit, gri ve siyah tonlar-
da satışa sunuluyor. Bilekten ayarlanabilen yün-kaşe 
karışımlı kayakçı modellerin gözde olduğu sezonda 
eldivenler, lacivert, antrasit, bordo, gri ve siyah renk-
lerde raflara giriyor.  Akıllı telefon severleri unutmayan 
markamız Colin’s, bu sezonda teknoloji tutkunlarının 
can simidi olan parmaksız eldivenleri de koleksiyonuna 
eklemeyi unutmuyor.  

ATKI VE ŞALDA EKOSE VE VOLÜMLÜ 
MODELLER ÖNE ÇIKIYOR
Erkekler giderek azalan şal trendine karşılık ekose ve 
çizgili modeller, hala en çok talep edilen desenler ola-
rak öne çıkıyor. Şalların yanı sıra küçük triko boyunluk-
larla volümlü ve dökümlü tüp atkılar rağbet görüyor. 
Sezonun tercih edilen renkleri ise lacivert, antrasit, gri 
ve siyah. 
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COLIN’S ILE YENILENEN 
ERKEK JEAN MODELLERI 

Colin’s 2016-2017 Sonbahar-Kış Koleksiyonumuz haftanın her gününe 
uygun, şık, maskülen ve trendy jean seçeneklerimiz ile erkeklere günün 
her anı denim rahatlığını ve zevki sunuyor. Colin’s’in normal bel ve dar 
paça modeli “67 Jack” rahat kesimli Jean fitlerini yeniden tanımlıyor. “67 
Jack”’in yeni tasarımı hem trendy, hem sportif, hem de konforlu bir kalıba 
bürünüyor.  

Trendlere hızlıca uyum sağlayan dinamik Colin’s kültürümüzde bu sezon, 
indigo tonlarının ruhu koleksiyona ve yeni tasarımlara işleniyor. 

Colin’s Erkek Denim Koleksiyonumuz’da en çok tercih edilen renk tonla-
rına uygulanan yeni yıkama seçenekleri ön plana çıkıyor. Denim kültürü-
nün vazgeçilmezi vintage yıkama, siyah ve indigo renk alternatifleri ile 
sunuluyor. Gardıroplarında farklılık arayanlar için de green cast ve over 
dye yıkama seçenekleri koleksiyonun olmazsa olmaz parçalarını oluştu-
ruyor. 

Rahat, erkeksi ve kusursuz kalıplar sunan Colin’s’in dinamik ruhlu jean 
koleksiyonu Eylül ayından itibaren mağazalarda satışa sunuldu.

Colin’s 2016-2017 Sonbahar-Kış Erkek Koleksiyonumuz denim tutkunu şehirli erkeklerin günlük 
giyim ihtiyaçlarının tümüne cevap veriyor. Sezon trendi vintage siyah ve koyu indigo renklerine sahip 

jeanlerimiz etkileyici ve yeni fit seçenekleri ile dikkat çekiyor.  
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E
roğlu Gayrimenkul Skyland İstanbuL resepsiyonisti 
Aslıhan Mankır hobisi ahşap boyama sanatını okuyu-
cularımız için anlattı: 

“1986 Erzurum doğumluyum. Ahşap boyama sana-
tına olan ilgim lise döneminde İş ve Teknik dersi öğretme-
nimizin verdiği ödevlerle başladı. O gün bu gündür fırsat 
buldukça bu hobiyi yapmaya çalışıyorum. Ahşap boyama 
sanatını uygularken size vermiş olduğu sakinliğin yanı sıra 
kendinizi de dinleme fırsatı yakalıyorsunuz. Ahşap boyar-
ken günün stresinden uzaklaşıyorsunuz ve bu hobi adeta 
size bir terapi oluyor. 

Tüm bunlarla birlikte güzel bir hobi olmasının yanı sıra 
meydana getirdiğiniz el emeği ürünler gerek yakınlarınızı 
mutlu edecek birer hediye oluyor gerekse eviniz için kulla-
nışlı eşyalara kadar çeşitli şekillerde işe yarıyor.

Öncelikle ahşap boyama nedir onu anlatmak isterim. Ahşap 
boyama eski ahşap eşyaları veya henüz işlem görmemiş 

AHŞAP BOYAMA 
SANATI

ASLIHAN MANKIR
Eroğlu Gayrimenkul / Skyland İstanbul Resepsiyonisti
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ham malzemeyi (ki buna mdf ahşap obje de denir) çeşitli 
malzemeler ve tekniklerle isteğe,zevke uygun,kullanılabilir 
hale getirme işlemidir.

Bu uğraş, sınırsız renk seçenekleriyle farklı bir dünyanın 
kapısını aralamanızı sağlar. Kimi zaman bakmaktan sıkıldı-
ğınız bir eşyanızı değiştirirken, kimi zaman da yepyeni ham 
bir objeyle yaşadığınız mekâna büyük paralar harcamadan 
farklılık katabilirsiniz. Evinizin bütçesine katkıda bulunabi-
leceğiniz bir hobidir.

Ahşap boyama sanatı için benim sizlere tavsiyem, merakı 
olanların mutlaka denemeleridir.”

MALZEME

YAPIM
İşe ilk olarak zımparalama ile başlıyoruz. Ahşap 
bir objeyle çalışmaya başlarken yapılacak ilk 
işlem zımparalamadır. Zımparalama daha ön-
cede belirttiğim gibi ahşabın yüzeyini pürüzsüz 
hale getirir ve boyanın kusursuz olmasını sağlar. 
Ardından zımparalama bittiğinde ikinci aşama 
boyama işlemi gelir. Ki bu en zevkli aşamadır. Bu 
hobiyi yaparken en fazla keyif alacağınız bu bö-
lümdür. Ahşap boyarken çok çeşitli renkler kulla-
nabilirsiniz. Hatta, bir sünger veya bez yardımıyla 
başka renkler kullanarak efektler katabilirsiniz. 
Eğer fırça darbelerinize güveniyorsanız, objeni-
zi çiçeklerle, kuşlarla da süsleyebilirsiniz. Varak, 
çatlatma, eskitme, dekupaj, transfer gibi pek çok 
teknikle ahşap boyama yapılabilir. Bir objeyi bo-
yamaya karar verdiğinizde, öncelikli olarak teknik 
belirleyip, ona göre malzemelerinizi seçmelisiniz. 
Fırçanızı hep aynı yönde ahşaba sürmeniz gerekir, 
aksi takdirde boyanız dalgalanma yapacak kuru-
duğunda göze çarpan fırça izleri olacaktır.
Boyama işleminizin bittiğine inanıyor ve eserini-
zin son haline geldiğini düşünüyorsanız noktala-
mayı vernikleme ile yapmanız gerekir.
Son iş vernikleme yaptığınız işlemlerin en güzel 
şekilde görünmesi açısından çok önemlidir. Bu 
işte yine püf nokta verniğin sürülen boya ile aynı 
şekilde ve aynı yönde fırça ile sürülmesidir. Sprey 
verniklerde işinizi çabuk ve hızlı bitirmenizi sağ-
layabilir. Vernikleme işlemini kapalı bir alandan 
ziyade havadar bir ortamda yapmanızı öneririm.

Zemin Fırçası: Bu en gerekli malzememiz. 
Piyasada birçok zemin fırçası bulmanız 
mümkün ama fırçanın kıllarının yumuşak 
ve ince olması şart çünkü zemini boyarken 
iz bırakmaması lazım. Nalburlardan veya 
hobi evlerinden ya da Eminönü’nden bula-
bilirsiniz. Ben bir büyük bir de küçük olmak 
üzere 2 tane kullanıyorum. Yeni başlayanlar 
için bu kadarı yeterlidir.
Bu işe başlayışta Eminönü’ne gitmemezlik 
olmaz. Mutlak ve mutlak Eminönü kutu-
cular sokağını dolaşın her türlü alet edevat 
orada mevcut.
Sünger Zımpara:  Boyayacağımız objeyi 
öncelikle zımparalamak için gerek. Objeyi 
zımparalamak daha pürüzsüz bir görünüm 
kazandırır. 
Bardak ve Temiz Su:  Fırçamızı kullanma-
dan evvel biraz ıslatmak, boyayı inceltmek, 
fırçadaki boyayı temizlemek yada renk de-
ğiştirmemiz gerektiğinde kullanılmak üzere 
su ve bardak en önemli şey. Tabi kirlendikçe 
dökülüp yenisi konulacak. 
Plastik Tabak :  Boyamızı bu tabağa az az 

döküp buradan kullanmak için ve renk ka-
rışımlarını burada yapmak için gerekli, kir-
lendiğinde çöpe atmak için plastik olması 
tercihtir. 

Vernik: Objemizin tüm boya işi bitip 1 gün 
yada duruma göre 2 gün sonra vernik ge-
rekiyor. Bu objemizin nem ve küf açısından 
ömrünü uzatıyor ve parlak bir görünüm 
veriyor. Eğer çok parlamasını istemiyorsanız 
yarı mat verniklerde kullanabilirsiniz bence 
daha da iyi olur.

Akrilik Boyalar: Bir boyanın uzun ömürlü 
olması çok önemli çünkü kullandığımız tüp-
ler ortalama 130 cc eğer boyayacağınız obje 
çok büyük değilse çok çabuk bitmiyor o ne-
denle başka bir kullanıma kadar saklanmalı 
tabi bozulmaması bu yönde çok önemli.

MDF (Ahşap) Objemiz: İşte en gerekli mal-
zeme.Yani boyayacağınız obje… Mesela 
evinizde ne eksik şemsiyelik mi, takı kutusu 
mu anahtarlık mı tepsi mi? Seçim tamamen 
size kalmış.
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TARİH

ERZURUM'UN 
İKİ ŞAHESERİ 

Doğu Anadolu'nun en güzel kentlerinden biri olan Erzurum, doğal şartlarının ve coğrafi konumunun 
elverişli olması nedeniyle tarihin ilk dönemlerinden beri yerleşim yeri olageldi. Anadolu'da kurulan 

ilk Türk Beyliği'nin de başşehri olma özelliğini taşıyan Erzurum tarihi güzellikleriyle dikkat çekerken, 
özellikle Selçuklu Doönemi’ne ait iki eser ziyaretçilerini büyülüyor. 
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ERZURUM’UN 
SEMBOLÜ: ÇIFTE 
MINARELI MEDRESE
Erzurum’un sembolü Çifte Minareli Medrese, her yıl 
binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edi-
liyor. Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad’ın 
kızı Hüdâvent Hatun tarafından 1253 yılında yaptırılmış 
olan bu tarihi yapı, Anadolu’nun en büyük sanat şa-
heserlerinden biri olarak sayılmakta. Hüdâvent Hatun 
tarafından yaptırılmış olmasından dolayı da “Hatuniye 
Medresesi” olarak da adlandırılıyor.

Medrese, isminden de anlaşılacağı gibi her biri 26 met-
re yüksekliğinde olan rengarenk çinilerle süslü bir çift 
minareye sahip. Açık avlulu medreselerin Anadolu’daki 
en büyük örneği olan eser, avlunun yanı sıra 37 oda ve 
bir camiye ev sahipliği yapıyor. 2 katlı ve dört eyvanlı 
olan medresenin kuzey cephesindeki taçkapı ise tam bir 
sanat eseri. Günümüzde kısmen tahrip olmuş 16 oluklu, 
firuze renkli çini kakmalı tuğladan yapma minarelerin 
kürsüleri de dikkat çekiyor.

Taçkapının iki yanından yükselen silindirik minareler, 
tuğla ve mozaik çiniler ile süslü. Bu çinilere “Allah”, 
“Muhammed” ve “ilk dört büyük halife”nin isimleri de 
işlidir. Taçkapıyı çeviren bitki süslemeleri, kalın silmeli 
panoların içindeki “ejder”, “hayatağacı”, “kartal” mo-
tifleri cephenin en gösterişli bölümü olarak biliniyor. 
Taçkapının sağında ve solunda iki yönlü olmak üzere 
dört adet kabartma görebilirsiniz. Selçuklu sembolü 
çift başlı kartal panosu sağ bölümde yer alır. 

Çifte Minareli Medrese mimarisinin en çarpıcı unsuru 
özelliğindeki geometrik süslemeler; en fazla avludaki 
sütun gövdelerinde, öğrenci odalarının kapı silmelerin-
de, eyvanların ön cephelerinde göze çarpıyor. Taç kapı-
da, avlu sütunlarını birbirine bağlayan kemerlerin yü-
zeylerinde ve kümbetin iç kısmında bitkisel süslemeler 
de görülebilir. Ön dış cephede yer alan tamamlanmış 
hayat ağacı ile kartal motiflerinin bir arma olmaktan 
çok, Orta Asya, Türk inanışı kapsamında, güç ve ölüm-
süzlüğü dile getirdiği düşünülüyor. 

Taçkapıdan girilen avlu ile beraber zemin katta on do-
kuz, birinci katta ise on sekiz oda bulunuyor. Dört yön-
den revaklarla çevrili avlunun batısındaki kare mekânın 
vaktiyle mescid olarak kullanıldığı biliniyor. Zemin katın 
revakları kalın sütunlar üzerine oturuyor ve sütunların 
çoğu silindirik, dördü de sekizgen gövdeye sahip. 

Medresenin ve iç kısımda bulunan kümbetin giriş kapı-
ları başta olmak üzere; medrese mimarisinde yer alan 
önemli ve değerli parçalar, Rusların Erzurum’u işgali 
dönemlerinde Ruslar tarafından yerlerinden sökülerek 
Rusya’ya götürüldü. Özellikle Medresenin kümbet üst 
kat giriş kapısı yan duvarlarındaki tahribat, esere ne öl-
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çüde zarar verildiğinin bir göstergesi. Ayrıca Kümbet üst 
kat kısmında tavandan aşağı sarkıtılan oldukça büyük 
ve uzun birbirine geçmeli sert mermerden yapma zincir 
de sökülerek alındı. Medreseden sökülen çini ve oyma 
taş motifler Leningrad müzesinde sergileniyor. 

Çifte Minareli Medrese’nin Erzurum sözlü tarihinde il-
ginç bir de hikayesi var. Erzurum’un Çifte Minarelerine 
geriden bir bakacak olsanız, ikisinin birbirine benzeme-
diğini, ayrı biçimlerde işlendiğini görürsünüz. Bu konu-
da Erzurum’da şöyle rivayet edilir: “Çifte Minareleri, usta 
ile çırağı yapmaya başlamışlar. Usta bir minareye baş-
lamış, çırağı ötekine. Günler geçtikçe minareler de yük-
selirmiş. Ne var ki, çırağın yaptığı minare, ustanın yap-
tığından daha güzel, daha göz alıcı olmuş. Usta bunun 
farkına varmış ama, ağzını açıp tek kelime söylemeyi 
de gururuna yedirememiş. Çırak ise, ustasını geçtiğine 
inanmış. O da anlayamadığı bir gurura, bir büyüklüğe 
kapılmış. Sıcak bir yaz günü, usta ve çırak, harıl harıl 
minarelerini örüyorlarmış. Bir ara çırak dayanamamış, 
alnındaki terleri silerek, öteki minarede çalışan ustasına 
seslenmiş: 
- Usta, bana bir su getir! 
Bunu duyan ustanın elinden malası düşüvermiş. Gururu 
incinmiş, gönül kâsesi çatlamış, gözleri bulanmış: “Usta 
idim oldum çırak, at kendini aşağı bırak!” diyerek, 
kendisini aşağı bırakıvermiş. 
Bu durumu gören çırak, işlediği kusuru o zaman anla-
mış, üzülmüş. Elinden malasını atmış: 
“Çırak iken oldum üstad, ne durursun kendini at!” di-
yerek, o da kendini aşağı bırakıvermiş. Her ikisi de ora-
cıkta can vermişler. Bu nedenle minareler yarım kalmış, 
sonradan tamamlanan kısımları da birbirinden farklılık 
göstermiştir. 

1942-1967 yilları arasında Erzurum Müzesi olarak kul-
lanılan medrese, günümüzde çay bahçesi ve resim sergi 
salonu olarak kullanılıyor. 

Çifte Minareli Medrese ve karlar

Yakutiye Medresesi’ndeki eşsiz 
minarenin birinin başı yukarıda, 

öbürününki aşağıda olmak üzere 
stilize lale biçiminde yuvalar 

halinde çini mozaik süslemeleri 
bulunuyor. Her yuvadaki çini 
süslemeler dönemin mimari 
zevkini gözler önüne seriyor. 

Yakutiye Medresesi Minaresi
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Erzurum’un bir diğer simgesi ve turistlerin uğrak yeri olan 
Yakutiye Medresesi, İlhanlı hükümdarı Olcaytu zamanın-
da, Gazan Han ve Bolugan Hatun adına Hoca Yakut Gazani 
tarafından 1310 yılında inşa ettirildi. Kapalı avlulu, eyvanlı 
ve revaklı medrese tipinin Anadolu’daki en büyüğü olan 
medrese, diğer örneklere nazaran iyi korundu ve günümü-
ze kadar geldi. 

Selçuklu döneminden sonra asıl işlevini yitirdi ve Osmanlı dö-
neminde bir süre dökümhane, 19. yüzyılın sonlarından itibaren 
ise askeri depo olarak kullanıldı. Cumhuriyet döneminde 1964 
ve 1973’te Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, 1991’de ise Tu-
rizm Bakanlığı tarafından onarımdan geçirilen medrese halen 
Etnoğrafya Müzesi olarak kullanılıyor. Medresenin içerisinde bu-
lunan odalarda tarihi eserler, giysi, silah gibi tarihi önem taşıyan 
koleksiyonlar sergileniyor.

Kubbeli olan Medrese’nin taş kapısı üzerindeki işlemeler 
çok kıymetli bir sanat şaheseri sayılıyor. Medrese’nin dört 

eyvanı, kapalı avlusu var ve taçkapı ön cephenin tam orta-
sında yer alıyor. Kesme taştan yapma iki silindirik istinat ku-
lesi, medrese cephesinin her iki köşesine de yerleştirilmiş.

Özellikle taçkapının yan kanatlarında bulunan kademeli ka-
val silmelerle biçimlendirilen sivri kemerli yüzeysel nişlerin 
içinde bir su kaynağından, vazodan çıkarcasına betimlen-
miş hayat ağacı, altında karşılıklı iki aslan figürü, üzerinde 
çift başlı kartal figürleri İslam ikonografisi açısından önem 
taşıyor. Ajurlu bir küreden çıkan hurma yaprakları, iki pars 
ve kartal figürlerinden oluşan hayat ağacı, Orta Asya Türk-
lerinin önemli simgelerini bir araya getiriyor. Ayrıca minare 
gövdesinde sırlı (firuze ve patlıcan moru renkte) ve sırsız 
tuğlalarla oluşturulan geometrik süslemeler görülebilir.

Tuğla minaredeki özgün çini süslemeleri de ayrıca hayranlık 
uyandırıyor. Bu eşsiz minarenin birinin başı yukarıda, öbürü-
nünki aşağıda olmak üzere stilize lale biçiminde yuvalar halinde 
çini mozaik süslemeleri bulunuyor. Her yuvadaki çini süslemeler 

Yakutiye Medresesi, 
Hoca Yakut Gazani 
tarafından 1310 yılında 
inşa ettirildi. Kapalı 
avlulu, eyvanlı ve revaklı 
medrese örneğinin 
Anadolu’daki en büyüğü 
olan medrese, diğer 
örneklere nazaran iyi 
korundu ve günümüze 
kadar geldi. 

dönemin mimari zevkini gözler önüne seriyor. 

Medresenin dışa taşkın taçkapısı ve iki köşesindeki mina-
releriyle kurulan denge, yapının bütününde de cepheye 
karşılık kümbet yerleştirilerek sağlanmış. Bu yapı, mimar-
lığın Selçuklu döneminde bilimsel metotlarla yapıldığını 
göstermesi bakımından önemli sayılıyor. Ancak köşelerdeki 
minarelerden biri şerefeye kadar, diğeri kaideye kadar yıkı-
larak üzeri konik külâhla kapatılmış. 

Türbe içerisinde sanduka bulunmakla beraber bu türbenin 
kime ait olduğu bilinmiyor. Medresenin yapımı için para 
veren Gazan Han ile Bolugan Hatun Tebriz’de gömülü oldu-
ğundan bu türbe onlara ait değil. 

Yakutiye Medresesi, bir çok müze ve tarihi yerden farklı ola-
rak sadece yaz aylarında ziyarete açılmaktadır. Yaz aylarında 
ziyaretçi kabul eden Yakutiye Medresesi’nde ziyaret saatleri 
08:00-12:00 ve 13:00-17:00 arasındadır.

700 YILDIR AYAKTA: YAKUTIYE MEDRESESI
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“Şehrullahi’l-Muharrem” olarak meşhur olan, yani “Allah(c.c.)’ın ayı Muharrem” olarak bilinen 
Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Bu 

ayın onuncu günü yapılan aşure tatlısının tarihi oldukça eskilere dayanır, tarifi ise oldukça kolaydır. 

TARIHI VE MANEVI 
BIR TATLIAşure

Aşure pişirmek Osmanlı’dan sonra daha önem kazan-
mıştır. Hz. Nuh (a.s.) Peygamber zamanından geldiği 
de bilinmektedir. Herkes aşurenin varoluş hikâyesinin 

Hz. Nuh (a.s.) tufanı ile başladığını bilmektedir. Hz. Nuh 
(a.s.), Hz. İdris (a.s.) Peygamberden sonra kavmine gönde-
rilen peygamberden biridir.

AŞURE ORUCU NEDEN TUTULUR?
Peygamber Efendimiz (s.a.s.), “Aşure günü orucunun, ön-
ceki yılın günahlarına keffaret olacağını umarım” (Tirmizî, 
Savm, 47) buyurarak bu günde oruç tutulmasını tavsiye 
etmiştir. Ancak Yahudiler, Muharrem’in sadece 10. gününde 
oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için önüne 
veya sonuna bir gün ilavesiyle iki gün ve yahutta hem ön-
cesine hem de sonrasına bir gün ilave edilerek üç gün oruç 
tutulması tavsiye edilmiştir.
Hicrî Senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Âşura 
Günüdür. Muharrem ayının diğer aylar arasında ayrı bir yeri 
olduğu gibi, Âşura Gününün de diğer günler içinde daha 
mübarek ve bereketli bir konumu bulunmaktadır.
Âşura Gününün Allah (c.c.) katında da çok seçkin bir yerinin 

olduğunu Fecr Sûresinin ikinci âyeti olan “On geceye yemin 
olsun” ifâdelerinin tefsirinden öğrenmekteyiz. Bazı tefsirle-
rimizde bu on gecenin Muharrem’in Âşurasine kadar geçen 
gece olduğu beyan edilmektedir. Cenâb-ı Hak bu gecelere 
yemin ederek onların kudsiyet ve bereketini bildirmektedir.
Bugüne “Âşura” denmesinin sebebi, Muharrem ayının 
onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis Kitaplarında 
geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, 
o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve 
ihsan ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:
1. Allah(c.c.), Hz. Musa’ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize 

ihsan etmiş, denizi yararak firavun ile ordusunu sulara 
gömmüştür.

2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gü-
nünde demirlemiştir.

3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtul-
muştur.

4. Hz. Âdem’in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.
5. Hz. Yusuf (a.s.) kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşu-

ra Günü çıkarılmıştır.
6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.

7. Hz. Davud’un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.
8. Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail (a.s.)o gün doğmuştur.
9. Hz. Yakub’un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf’un hasretinden dolayı 

kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.
10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.
Hz. Âişe (a.s.)’nın belirttiğine göre, Kabe’nin örtüsü daha 
önceleri Âşura gününde değiştirilirdi. İşte böylesine mânalı 
ve kudsî hâdiselerin yıldönümü olan bu mübarek gün ve 
gece, Saadet Asrından beri Müslümanlarca hep kutlana 
gelmiştir.
Bugünlerde ibadet için daha çok zaman ayırmışlar, başka 
günlere nisbetle daha fazla hayır hasenatta bulunmuşlar-
dır. Çünkü, Cenab-ı Hakkın bugünlerde yapılan ibadetleri, 
edilen tevbeleri kabul edeceğine dair hadisler mevcuttur.
Âşura Gününde ilk akla gelen ibadet ise, oruç tutmaktır. 
Aşûra günü yalnız ehl-i kitap arasında değil, Nuh Aleyhis-
selâmdan itibaren mukaddes olarak biliniyor, İslam öncesi 
Cahiliye dönemi Arapları arasında İbrahim Aleyhisselâm-
dan beri mukaddes bir gün olarak biliniyor ve oruç tutu-
luyordu.
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Aşurenin hikâyesi şu kıssaya dayanmak-
tadır: Oğulları kendisine iman etmelerine 
karşın Kenan kavminden pek çok kimse 
ona inanıp iman etmez. 1000 seneden fazla 
Allah(c.c.)’ın emirlerini kavmine tebliğ et-
mesine karşın ne yazık ki çok zulme uğ-
rar ve onların alaylarına maruz kalır. So-
nunda kavmini Allah(c.c.)’a şikâyet eder. 
Allah(c.c.), Hz. Nuh’a(a.s.) çok büyük bir 
gemi yapmasını emreder ve ona yardım 
etmesi için Cebrail(a.s.) kendisine yar-
dımcı gönderir.
Hz. Nuh(a.s.) emre itaat ederek büyük 
bir gemi yapar ve kendisine iman eden 
ne kadar mümin varsa onları gemiye 
bindirir. Her cinsten birer çift hayvanı da 
yanlarına alır. Allah(c.c.) sonunda büyük 
tufanı koparttır. Gökten yağan yağmurlar 
ve yerden fışkıran sular bütün yeryüzünü 
kaplar. Ten nur’un kaynaması ile gemi 
hareket eder. Sadece gemiye binen mü-
minler kurtulur. Gemi aylarca suda kalır. 
Bu zaman zarfında yanlarına aldıkları yi-
yecekler tükenmeye başlar. Geriye kalan 
yiyecekleri bir kazanda toplayarak bir çor-

ba pişirmeye başlarlar. 
O zamanda yapılmış çorbaya bugün aşure 
diyoruz. Aşurenin hikâyesi de bir rivayete 
göre bu kıssaya dayanmaktadır. Yüzyıllar-
dan bu yana değişmeyen bir gele-
nek haline gelmiştir Aşure. Os-
manlı zamanında bu aya 
çok önem verilir idi.
Muharrem ayının 10. 
günü oruçla başlanır-
mış güne, kazanlarca 
aşureler yapılıp eşe dosta, 
konu komşuya dağıtılırmış. 
O zamanda aşure dağıtan 
gönüllü “aşure sebilcileri” 
varmış. Fakire, fukaraya 
aşure dağıtırlarmış.

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.

AŞURE NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
• 500g aşurelik buğday (3 su bardağı)
• Yarım çay bardağı pirinç
• 1 su bardağı nohut
• 1 su bardağı kuru fasulye
• 200 g kuru kayısı
• 200 g kuru üzüm
• 1 su bardağı fındık
• 3 lt su
• 2 su bardağı süt
• 4 su bardağı toz şeker

• Çeyrek çay kaşığı tuz
• Çeyrek çay kaşığı karabiber
• Yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı 

kaşığı karanfili kaynatıp, suyunu alın)

ÜZERİ İÇİN
• 25 g fındık
• 25 g kuş üzümü
• 100 g ceviz
• 1 adet nar
• Tarçın

HAZIRLANIŞI 
Nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Buğdayı yıkayıp, tencereye alın. Üzerine 
kaynar su ekleyip 10 dakika kaynatın. Çıkan sarı suyu süzün. Aynı işlemi bir 
kez daha yapın ve suyunu süzün. Daha sonra kaynar su ekleyip 50 dakika ka-
dar buğdayı kaynatın. Dilerseniz akşamdan iki kez kaynatıp suyunu süzerek, 
daha sonra sıcak suda sabaha kadar bekleterek de deneyebilirsiniz. Akşam-
dan ıslatırsanız 15 dakika kaynatmak yeterli olacaktır. Yumuşayan buğdaya 
pişmiş nohut, fasulye, küçük doğranmış kayısı, kuru üzüm, yıkanmış pirinç 
ekleyip 15 dakika kadar kaynatın. Sonrasında, sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, 
fındık, karanfil suyu ekleyerek 15 dakika daha kaynatın. Bu işlemin sonunda 
tek tek cam kâselere bölüştürün. 
Aşure kâselerde soğumaya yüz tutunca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzü-
mü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz. Aşure pişirirken yanınızda 
sürekli kaynar su bulundurun, gerektiğinde ilave edebilmek için önemlidir. 
Aşurenin kıvamına göre su ekleyebilirsiniz.
Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 4 su bardağı ideal bir 
orandır. Az şekerli seviyorsanız, 3 bardak kadar ekleyip tadını kontrol ettikten 
sonra gerekli gördüğünüz miktarda ilave edebilirsiniz.

AŞURENİN HİKAYESİ

www.erogluholding.com42 43



44

NEZLE MI, GRIP MI?

Hülya Yoleri
Eroğlu Holding İşyeri Hekimi

SAĞLIK

Mevsim değişikliği nedeniyle her gün sağlık birimine grip oldum diye hastalar başvurmaktadır. 
Hastalar boğaz ağrısı ve ateş hissettiklerinde bunu grip olarak yorumlamaktadır.  Oysa her boğaz 

ağrısı  ve ateş hissi grip değildir.

Mevsim değişikliği nedeni ile her gün sağlık birimine 
grip oldum diye hastalar başvurmaktadır. Hastalar 
boğaz ağrısı ve ateş hissettiklerinde bunu grip olarak 

yorumlamaktadır.  Oysa her boğaz ağrısı  ve ateş hissi grip de-
ğildir.

Ateş diyebilmek için vücut sıcaklığının 38°C üzerinde olması 
gerekir. Oysa hastalar vücut sıcaklıklarını ölçmeden hissettik-
leri ile konuşmaktadırlar.

Grip ve soğuk algınlığı farklı virüsler tarafından oluşturulan 
birbirinden ayrı hastalıklardır. Hastanın en büyük beklentisi 
antibiyotik yazılmasıdır. Oysa viral enfeksiyonlar da antibiyotik 

tedavisinin yeri yoktur. Ancak bakteriyel enfeksiyon gelişirse 
antibiyotik kullanımı gerekir.

Hastalar serum taktırmanın iyi geldiğini söylerler,

Oysa serum doping etkisi yapmakta verilen sıvı ve destekleyici 
ilaçlarla rahatlama sağlamaktadır. Tedavi etmez.

NEZLE (SOĞUKALGINLIĞI)
Üst solunum yolunun; burun, boğaz ve soluk borusunun  viral 
bir enfeksiyonudur. Hastalık etkeni ile karşılaştıktan 1-4 gün 
sonra hastalık ortaya çıkar. Hastalık genellikle burun tıkanıklı-
ğı, hapşırık, boğaz ağrısı, vücutta sıcaklık artışı hissi ile başlar 
ve devam eder. Diğer belirtileri ses kısıklığı, öksürük, halsizlik, 

kas ve eklem ağrısıdır. Ateş genellikle 38°C nin altındadır. Bu 
belirtiler 7-10 gün sürebilir. Genellikle mevsim değişimlerinde 
ilkbahar ve sonbaharda sık görülür.

GRİP
Grip de üst solunum yolunun viral bir enfeksiyonudur.  Influen-
za çok yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Hastalık etkeni ile 
karşılaştıktan 2-3 gün sonra hastalık ortaya çıkar.  Klasik belir-
tiler baş ağrısı, yorgunluk, boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırık 
ve kuru öksürüktür. Mide bulantısı ve kusma özellikle çocuk-
larda meydana gelebilir. Ateş çoğu kez 38°C nin üzerindedir. 
Belirtiler genellikle 2-3 günden sonra hafifler. Ülkemizde grip 
sıklıkla aralık-şubat döneminde görülür.
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Korunma

Tedavi

• Hastalık elle temasla bulaşabilir. Bu nedenle hasta kişi 

bulaşmayı önlemek için sık sık ellerini yıkamalıdır. Ayrıca 

hasta kişi ile sağlıklı kişi mümkün olduğu kadar tokalaş-

mamalıdır.

• Hasta sık sık kağıt mendil kullanmalı, hastanın havlu ve 

bardağı müşterek kullanılmamalıdır.

• Ortam sık aralıklarla havalandırılmalıdır.

• Burun akıntısının çok yoğun olduğu dönemde hasta top-

lu yerlerden uzak kalmalıdır.

• Grip olma riskini azaltmanın bir yolu da grip aşısıdır.

GRİP AŞISININ ÖNERİLDİĞİ DURUMLAR
• Kronik kalp ve akciğer hastalığı olan yetişkinler ve çocuk-

lara (astımlı çocuklar da dahil)

• Kronik metabolik hastalıklar (diyabet gibi) böbrek has-
talığı , bağışıklık sisteminde yetersizlik, kan hastalıkları 
nedeniyle bir önceki yıl düzenli tedavi gören veya has-
tanede yatanlara,

• Uzun süreli asprin tedavisi gören çocuklar ve gençlere  
(6 ay-18 yaş arası)

• 65 yaş ve üzerindekilere

• Toplu halde yaşayanlara

• Risk grubundaki kişilere

GRİP AŞISININ UYGULANMADIĞI DURUMLAR

Grip aşısı, yumurta veya grip aşısının birleşenlerine karşı aller-
jisi olanlara uygulanmamalıdır

Ateşli bir hastalık geçirmekte olanlar, belirtiler yok olana kadar 
aşılanmamalıdır.

Antibiyotikler viral enfeksiyonlarda etkili değildir. Kullanılma-
sının bir yararı yoktur. Antibiyotiklere ancak bakterial kompli-
kasyonlar (sinüsit, orta kulak iltihabı v.s) geliştiği zaman ihti-
yaç vardır. Ağrı kesiciler, ateş düşürücüler ve antihistaminikler  
şikayetlerin azalmasında yardımcı olur. (rutin olarak aspirin 
kullanılması tavsiye edilmez)

Soğuk algınlığının ve gripin iyileşmesini beklerken alınması 
gereken önlemler;

• Ilık ve rahat ortamda bulunun, dinlenin.

• Belirtilerin ağır seyrettiği durumda yatak istirahati yapın.

• Burundaki ve boğazdaki salgıyı yumuşatmak, drenajı 
sağlamak ve kaybolan sıvıyı tekrar kazanmak için günde 
en az 8 bardak sıvı alın. Çay ve kahve  sıvı kaybına neden 
olduğundan suyun yerini tutmaz.

• Nemlendiriciler ve su buharı kullanılarak çevrenin nemi-
ni arttırın, çevrenin nemini arttırmak göğüs tıkanıklığı-
nın kaybolmasına yardım eder.

• Sigara içmek boğaz tahrişi ve öksürüğü arttırır. Kesinlikle 
sigara içmeyin.

• Boğaz ağrılarını azaltmak için ılık su, bitkisel çaylar tü-
ketin.

• Hastalığın şiddetini ve uzamasını önlemek için C vitami-
ni kullanın.

• Dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen gösterin

GRİP VE SOĞUKALGINLIĞI ARASINDAKİ FARKLAR

Semptomlar Soğuk Algınlığı Grip

Ateş Nadir Yüksek Ateş (>380C)

Başağrısı Nadir Sık

Kas ve Eklem Ağrıları Hafif Sık

Bitkinlik Yok Yoğun

Yatak İstirahati Gerektirmez Gerektirir

Burun Akıntısı Sık Hafif

Hapşırma Sık Sık



T
oplu beslenme sistemlerine hem kuruluşların yönetim sistemi içinde yer alma-
sı hem de kendisi bir sistem olması açısından gereken önem verilmelidir. Bizde 
ekip olarak kurumumuzdaki yerimizi ve önemimizi çok iyi biliyoruz ve bu sebeple 
hizmet kalitesinin artırılması, iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için eli-

mizden geleni yapmaya gayret ediyoruz.

Toplu beslenme sistemlerinin başarısı yiyeceklerin seçimine ve servisine, dolayısıyla 
menüye ve menü planlamasına bağlıdır. Bizim menü oluşturma sistemimizde ise menü 
planlamanın bu denli önemli olması nedeniyle, menü planlamanın rastgele değil, birçok 
etmeni göz önünde bulundurularak yapılandırıyoruz.

KULLANILAN ÜRÜN KALİTESİ 
Hammaddelerin ve gıda maddelerinin hijyenik olarak kusursuz bir durumda oldukla-
rından emin olmak amacıyla, satın alma sırasında hammaddenin gıda mevzuatına 
uygunluğunu ve tazeliğini kontrol edilmektedir. Hammaddenin kabulünden sonra, 
hammaddenin sevkiyatı sırasındaki hijyen koşullarının eksiksiz olduğundan emin oluruz 
ve gerekli sıcaklıklara uyulup uyulmadığına dikkat ederiz . Soğukta muhafazası gereken 
gıda maddelerinde, ürünlerin sevkiyatı; hazırlanması, işlenmesi ve personelimize yapı-
lacak yemek servisine kadar hiçbir aşamada soğuk zincir kesintiye uğramadan hazırlanır.

Gıda ürünlerinin seçiminde dikkat ettiğimiz unsurlar ise;
• Tazelik
• Mevsime uygunluk,
• Besin değerleri
• Saklama ve dağıtım kuşullarına uygunluk,
• Ambalajın (ambalajsız)tüketime uygunluğuna dikkat edilmektedir.
Hedefimiz; hijyen kuralları doğrultusunda,  lezzetli, sağlıklı, besleyici en iyi yemeği siz-
lere sunmaktır.

MUTFAKTA HİJYEN
Yemekhanede çalışan personelin özellikle hijyen konusundaki bilgi, tutum ve davra-
nışları bu süreçte kaliteli hizmet ve tüketici sağlığının korunması açısından en önemli 
basamaklardan birini oluşturmaktadır. 

Eroğlu’nun değerli çalışanları için mutfak ve servis personelimize kadar gerekli hijyen 
eğitimleri almalarını sağlıyoruz ve her üretim, dağıtım ve servis basamağında hijyen 
kurallarına uyulması olmazsa olmazımızdır.

Gıda maddelerinin hazırlanması ve işlenmesi sırasında, bir gıda maddesinden diğer bir 

gıda maddesine mikroorganizmaların geçmesini önlenmek amacı ile çalışan personelin 
kişisel hijyen kurallarına uygun hareket etmesi ve bulaşma riskini ortadan kaldırması 
gerekmektedir.

Temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılırken, Sağlık Bakanlığı tarafından kullanımına izin 
verilmiş, gıda sanayine uygun deterjan, kimyasal ve/ veya dezenfektanlar kullanıyoruz.

İlaçlama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen kimyasallarla ve Sağlık Bakan-
lığı’nca yayımlanan mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ
Bildiğiniz gibi görevime yeni başladım ve daha iyi hizmet için yapılması ve iyileştirilmesi 
gereken hususlar var ve çalışanlarımızdan gelen geri dönüşler de dikkate alınarak gerekli 
aksiyonları aşçıbaşımız Hikmet Ustanın önderliğinde alacağız. Aşçıbaşımla birlikte har-
manladığımız tüm bilgi ve deneyimlerimizi verdiğimiz hizmeti daha iyi hale getirmek 
için kullanarak personel memnuniyetini en üst seviyeye getirmeyi planlıyorum.

 Toplu beslenme hizmetinde, personel memnuniyetini belirleyen faktörlerin belirlenme-
sine yönelik olarak yapılan çalışmalarda servis kalitesi, yiyecek kalitesi ve çeşitliliği, fizik-
sel görünüm gibi faktörlerin ana başlıklar olarak öne çıktıkları görülmektedir ve bizde 
ekip olarak her gün sizlere; menü oluşturma aşamasından başlayarak, gıda ürünlerinin 
satın alınması, pişirilmesi, lezzeti, sağlıklı ve besleyici oluşu gibi bir çok faktörü dikkate 
alarak en güzel şekilde sizlere ulaştırmayı ve sizi mutlu etmeyi amaçlıyoruz ve bunun için 
çalışıyoruz. Tüm gayretimizi sizi daha sağlıklı ve mutlu çalışmanızı sağlayarak hayatınıza 
ve sağlığınıza değer katmak.

YEMEK KALİTESİ, TAZELİĞİ, SERVİS VE SEVKİYATI 
Öncelikle toplu yemek sektörüne göre çok daha kaliteli çok daha taze üretim yapıldığını 
söyleyebilirim. Birçok yerde günler öncesinden başlanan üretim bizim mutfağımızda 
1-2 saat öncesinden yapılmaktadır. Bu da Çalışanlara en iyi tazelikte yemek yeme im-
kanı sunmaktadır. Kullanılan ürünlerin kalitesi ve porsiyon miktarının fazlalığı da yemek 
kalitesini artırabilen etmenlerdir. Bildiğimiz gibi iki lokasyonda yemek sunumunu ger-
çekleştiriyoruz. Eroğlu Holding bünyesindeki çalışanlarımız için üretim yerinden taşınan 
yemekler uygun termoboxlarda ve gerekli hijyeni sağlanmış gastronomlarda sevkiyatı 
yapılmaktadır. Sıcaklık değerleri kontrol edilip her türlü tedbiri almak adına uygun gra-
majda numuneleri alınmaktadır. Servis yerine geldiğinde herhangi bir mikroorganizma-
nın üremesini göz önünde bulundurarak tekrardan 65 derecenin üstünde ısıtılmakta ve 
kayıt altına alınmaktadır.

Merve Metin
Eroğlu Giyim Gıda Mühendisi
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Toplu Beslenmenin Tanımı, 
Önemi Ve Gereklilikleri
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IŞKUR IŞBAŞI EĞITIM PROGRAMINDA 
2016 DÖNEMİNİ BİTİRDİK!

REKLAM FILMIMIZ
FELİS ÖDÜLÜ ALDI

İşbaşı Eğitim Programı, çalışanların iş ve üretim süreçlerini 
bizzat görerek öğrenmelerini amaçlayan, bir işi işbaşında 
öğrenme programıdır. Colin’s olarak 2015 Temmuz ayında 
başladığımız ve 2016 Ocak itibariyle devam ettiğimiz İş-
başı Eğitim Programı kapsamında Türkiye genelinde 7 ilde 
toplam 177 kursiyer  aldık. 3 ve 4 ‘ er aylık periyot halinde 
sürdürdüğümüz kurs programı bitimde de kursiyerlerimizin 
çoğunu Colin’s’ te istihdam ettik.

2016 SON ÇEYREĞİNE KADAR İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMINI BAŞARIYLA TAMAMLADIK
Colin’s’in bu projede diğer firmalardan ayırt edici özelliği; 
İŞKUR personelini Colin’s personelinden hiçbir zaman ayrı 
tutmaması oldu. İŞKUR personelleri Colin’s personelleri gibi 
eşit sosyal haklara sahip oldular. 

2016 yılı içerisinde ise, kursu başarıyla tamamlayanlara 
sertifikaları dağıtıldı. Bu sertifika sayesinde kursiyerler 

İŞKUR tarafından onaylı Satış Danışmanı ve Mağaza Depo 
Personeli belgesine sahip oldular. 

Colin’s olarak İşbaşı Eğitim programındaki başarımız ise; 
yürütmesi zor olan bir programı İnsan Kaynakları olarak 
kendi iç kadromuzla yürütmüş olmamızdır. 2016 itibariyle 
İşbaşı Eğitim Programını Türkiye genelinde İstanbul, Adana, 
Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli bölgelerinde gerçek-
leştirildi.

TÜRKIYE’NIN 5. BÜYÜK 
SOSYAL MEDYA 

MARKASI OLDUK
Markaların sosyal medya performansını tarafsız şekilde ölçümleyen 

“SocialBrands” platformunun 16.654 sosyal medya sayfası üzerinde yaptığı 
incelemeye göre Türkiye’nin en iyi 5. Sosyal medya markası olduk. Her 

markanın Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarının incelendiği araştırmada 
puanlama “hayran sayısı, hayran sayısı artışı, iletilere gelen beğeni, yorum, 

paylaşım, retweet, etkileşim oranları ve sayfa performansı” üzerinden yapıldı. 
Araştırmanın detaylarını incelemek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: http://

www.boomsocial.com/Social-Brands/Haziran/

Reklamımızla bir çok ödüle layık görülen markamız, prestijli bir ödül olan Media Cat 
Dergisi tarafından düzenlenen Felis Ödülleri’nde de kendine yer buldu. Çağatay Ulusoy 
ve Taylor Marie Hill’in yer aldığı “COLIN’S Hayat Öpücüğü” reklamımız ile jürinin en 
yüksek oyunu alarak Felis reklam film ödülünün de sahibi olduk. Türk halkının da 
beğenisini kazanan COLIN’S reklam filmimiz, yılın en etkili ve kreatif pazarlama iletişimi 
projelerinin ödüllendirildiği 11. Felis Ödülleri’nde, ”Giyim, Aksesuar ve Ayakkabı 
Markaları“ arasında Tv ve Sinema kategorisinde birinci oldu. Felis Ödülleri’nin amacı; 
marka inşasının temel taşı olan pazarlama iletişiminin alt disiplinlerindeki kreativite ve 
üretim sürecindeki kaliteyi yukarıya taşımak. Felis Ödülleri her yıl düzenlenen törenle 
veriliyor. 
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IRAN’A JEAN GIYDIRMEYE HAZIRIZ!

REKLAM FILMIMIZ 
KRISTAL ELMA’DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ

Büyük emeklerle hayata geçirdiğimiz, herkes tarafından 
beğenilen Çağatay Ulusoy ve Taylor Marie Hill’in yer aldığı 
reklam filmimiz 28 yıldır Reklamcılar Derneği tarafından 
düzenlenen Türkiye’nin en saygın reklamcılık etkinliği olan 
Kristal Elma yarışmasında ödüllendirildi.

Reklam filmimiz Moda ve Aksesuar Kategorisinde TV 
reklamları arasında bu yıl verilen en iyi ödül olan Bronz 
Elma’ya layık görüldü. 

2014 yılından bu yana İran tekstil pazarında 
gerçekleştirdiğimiz araştırma ve konsept geliştirme 
çalışmalarını tamamlayarak, geçtiğimiz ay İran’ın tekstil 
devi Caspian Mode ile anlaşmaya vardık. İran pazarında ilk 
mağazamızı Kasım ayında açacak ve İran’da Caspian Mode 
işbirliği ile büyüyeceğiz. Türkiye’deki mevcut COLIN’S ürün 
gamı olan Jean ürünler, basic ürünler ve sezon ürünleriyle 
İranlı tüketicilere “COLIN’S Bize Uyar” dedirteceğiz.

İran’da 2014 sonunda ambargonun belli sektörlerde 
kaldırılması yönünde yapılan çalışmalar İran pazarına 
dikkatlerin yönelmesine sebep oldu. COLIN’S olarak 2014 
yılından bu yana pazarda yürüttüğümüz çalışmaları 
tamamladık. İran’ın perakende devi olan ve 20’yi aşkın 
markayı temsil eden İran’ın en önemli perakende markası 
Caspian Mode ile anlaştık. İran’da ilk mağazamızı Kasım 
ayında açıyoruz ve tüm enerjimizle çalışmaya devam 
ediyoruz. İran’da 5 yıl içinde 60 mağaza açmak hedefimize 
emin adımlarla yürüyeceğiz.

7 bin yıllık kadim geçmişi ile Türkiye’nin en eski ve en 
büyük komşularından biri olan İran, 82 milyon nüfusu 
ve benzer sosyo-kültürel yapısı ile de Türkiye ve tabii ki 

“Iran Bize Uyar”

COLIN’S markamız için önemli bir pazar. Dünyanın 38 
ülkesinde göstermiş olduğumuz başarıya İran pazarıyla bir 
yenisini daha ekleyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Sektörümüz için büyük önem arz eden İran pazarında, 
böylesi önemli bir anlaşmayı sağlamamızda emeği geçen 
tüm COLIN’S ailesi bireylerine teşekkür ederiz.
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Bayramlar Türkiye’de coşku ve tatlı bir 
telaş sebebidir. Tüm zamanlamaların, 
randevuların bayramdan önce, bayramdan 
sonra diye planlara dahil olduğunu biliriz. 
Perakende sektörü için ise bayram ayları 
bambaşka bir coşku ile başlar. Haftalar 
öncesinden başlayan hazırlıklar, sevkiyat 
planları, yoğun çalışma planları… Sektör 
çalışanlarının kalp atış hızı artar arife 
akşamına kadar.

COLIN’S ailesi olarak, bu eylül ayında 
bayramın sebep olduğu heyecana Jean Fest 
heyecanını ekledik ve Eylül ayına “Rekor 
elde etme” inancıyla başladık.

Bu bayram, diğer bayramlardan farklıydı. 

Arife akşamında neredeyse tüm sektör 
çalışanları satış hedeflerine ulaşamadan 
evlerine dönüyordu. Her zaman “İnanmak 
başarının yüzde 50’sidir” düsturuyla çalışan 
bizler,  COLIN’S ailesi olarak şunu biliyorduk 
ki bayram bizim için daha bitmemişti. 
Müthiş bir takım çalışması ve inançla tüm 
planları tekrar gözden geçirdik, gerekli 
aksiyonları aldık ve ay sonunu heyecanla 
beklemeye başladık. 

Ve, Eylül 2016’da COLIN’S toplam cirosu 52,4 
milyon TL olarak gerçekleşti. Bu, bugüne 
kadar Türkiye’de yapılan en yüksek ciro. 
Geçen yıl Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 
cironun da üzerine çıkarak Eylül 2016’da ciro 

rekorunu kırdık. Eylül 2016’da 5,6 milyon 
kişi Türkiye’nin dört bir yanındaki COLIN’S 
mağazalarına girdi, 1.174.654 adet ürün 
satıldı. 690.193 adet fatura kesildi. Fatura 
başı adedimiz (FBA 1,70 adet) ve fatura başı 
tutarımız (FBT 76 TL) olarak gerçekleşti. 
Bir önceki seneye göre aynı metrekareye 
hacmimiz %17,7 büyüdü.

Dönüp bu başarıya baktığımızda rekorun 
sırrının sadece markamıza ve birbirimize 
inanmak olduğunu, ekip çalışmasının 
müthiş sonuçlar ortaya çıkarttığını bir kez 
daha yaşadık. Bu başarıda emeği geçen tüm 
COLIN’S ailesi üyelerine teşekkür ederiz. 

EYLÜL 2016’DA 
CİRO REKORU KIRDIK

“Inanmak başarının yüzde 50’sidir”  

 Eylül 2016’da COLIN’S toplam ciromuz 52,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam,  
bugüne kadar Türkiye’de yapılan en yüksek ciro.
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Jean odaklı trend ürünleriyle gençlerin 
tercihi olan Colin’s’ markamızın, bu yıl 
6.sını gerçekleştirdiği Jeans Fest Eylül’de 

yapıldı. 01 Eylül – 22 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleşen Jeans Fest, Colin’s mağazalarından 
ve www.colins.com.tr adresinden jean 
pantolon alışverişi yapan herkese indirim ve 
hediyeler kazandırmaya devam etti. 

Jean tutkunlarının takipçisi olduğu Jeans Fest 
boyunca Colin’s mağazalarından yapılan her 
jean pantolon alışverişine bir çekiliş hakkı 
ve bir sonraki alışverişte kullanılmak üzere 
%20 indirim kuponu verdik. www.colins.
com.tr adresinden yapılan alışverişlerde ise 
%20 indirim kuponu anında geçerli oldu.

Bunun yanında, 29 Eylül’de yapılan olan çekiliş 
sonunda 299 kişi jean gömlek, 699 kişi jean 
pantolon kazanma hakkına kavuştu. 29 Eylül 
Çarşamba günü yapılan çekilişin sonuçları  
colins.com.tr adresinde yayınlandı ve  
talihlilere sms ile duyuruldu.

COLIN’S JEANS FEST ILE 
JEAN YAĞMURU YAŞANDI!

Takipçilerinin heyecanla beklediği Colin’s’in geleneksel Jeans Fest kampanyası yapıldı. 
01-22 Eylül tarihlerinde Colin’s mağazalarından veya colins.com.tr’den yapılan her Jean 

pantolon alışverişine %20 indirim kuponu verildi ve hediyeler dağıtıldı.
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Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanan İnsan kaynak-
ları Zirvesi 25 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Zirve 
çeşitli sektörlerden insan kaynakları profesyonellerini bir 
araya getirdi. “Yeni Piyasa Şartlarında, Şirketler Genç Ye-
tenekleri Bünyelerine Katmak İçin Neler Yapıyor?”  konulu 
panelde Eroğlu Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü-
müz Ergin İlyaz Kınay da konuşmacı olarak yer aldı. Çeşitli 
sektörlerden insan kaynakları uzmanları işe alım süreçle-
rindeki insan kaynakları uygulamaları, kariyer planlama-
ları, performans değerlendirmeleri gibi konularda Eroğlu 
Holding’in uyguladığı politikalar hakkında bilgi sahibi ol-
dular. Aynı zamanda Eroğlu Holding’in işe alım politikaları 
ve yapılan uygulamalardan da bahseden İnsan Kaynakları 
Koordinatörümüz Ergin İlyaz Kınay, panel sonunda katı-
lımcıların kendisine yönelttiği soruları da yanıtdı.

Grup şirketlerimiz bünyesinde farklı tarihlerde aşı 
olmak isteyen personelimize grip aşıları yapıldı. Bu 
aşılarla çalışanlarımızın daha sağlıklı olmaları ve 
daha rahat bir ortamda çalışmaları hedefleniyor. Bu 
tarz sağlık faaliyetlerinin gelecekte de devam edeceği 
belirtildi. Aşı olan çalışanlarımız da bu uygulamadan 
dolayı meemnuniyetlerini dile getirdiler. 

Eroğlu Holding İnsan Kaynakları olarak “Yeni Piyasa Şartlarında, Şirketler Genç Yetenekleri Bünyelerine Katmak 
İçin Neler Yapıyor? ” konulu panele katıldık.

EROĞLU HOLDING İK ZİRVESİNDEYDİ

AŞI GÜNLERI
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ERS ÖRME ÇALIŞANLARIMIZ 
KURBAN BAYRAMI TÖRENİNDE 

BAYRAMLAŞTILAR

ERS ÖRME

Ers Örme Avcılar Genel Merkez binamızda  9 Eylül tarihinde düzenlenen Kurban Bayramı töreninde, Ers Örme 
çalışanları bir araya gelerek bayramlaştılar. Törende konuşma yapan Ers Örme İcra Kurulu Başkanımız Sıtkı Eroğlu; 
tüm çalışanlarımızın Kurban Bayramı’nı kutladıktan sonra, dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler karşısında 

bayramın bütünleştirici etkisini vurguladı. Konuşmasının ardından tüm çalışanlar tarafından uzun uzun alkışlanan 
Sıtkı Eroğlu,  çalışanlarla tek tek bayramlaştı.
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29.04.2016-11.08.2016 tarihleri arasında Eroğlu Giyim 
Spor Kompleksi’nde yapılan Geleneksel Halısaha Turnuvası 
İdari İşler Müdürümüz Şanver Özçağ tarafından organize 
edildi. Turnuva şirket çalışanlarımız arasında yapıldı. Turnu-
vaya katılan 9 takımın isimleri şöyledir: 

• Son Osmanlılar, 
• Aslanlar, Panzerler, 
• Fasonlar, 
• Organize İşler,
• Akrepler, 
• Akıncılar, 
• Kardeşlerspor 
• Temizler. 

9 takımdan oluşan turnuvada A ve B grubu oluşturuldu. 
Gruplarda lig usulüne göre maçlar yapıldı. Gruptan ilk 2 
takım bir üst tura çıktı. Eleminasyon sisteminden sonra yarı 
final, üçüncülük ve final maçları yapıldı. Final maçı sonra-
sında ise birkupa töreni yapıldı. 

Eroğlu Giyim Spor Kompleksi’nde yapılan Geleneksel Halısaha Turnuvası takımların kıyasıya 
mücadelesine sahne oldu. Turnuva sonunda kazanan Eroğlu Giyim içerisinde personellermiz 

arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları oldu. 

AKSARAY EROĞLU GIYIM 
GELENEKSEL HALISAHA 

TURNUVASINDA  

Şampiyon takım AKREPLER 

İkinci takım FASONLAR 

Üçüncü takım KARDEŞLERSPOR

İlk üç takıma kupalar verildi. Şampiyon olan takım oyuncu-
larına 100 TL Colin’s hediye çeki ve forma hediye edilirken, 
İkinciye 75 TL ve Üçüncüye 50 TL Colin’s mağazalarında 
kullanılmak üzere hediye çeklerii verildi. Final maçına Eroğ-
lu Yönetim Kurulu Üyesi Ümmet Eroğlu, Üretim Direktörü 
Erdal Duran, Fabrika Müdürü Esat Bozacı, diğer yöneticiler 
ve personeller katıldı. Final maçının hakemliğini İdari İşler 
Müdürü Şanver Özçağ yaptı. 

Turnuvayı organize eden İdari İşler Müdürü Şanver Özçağ 
“Amacımız personeller arasında birlik, beraberlik ve kar-
deşlik duygularını oluşturmaktır. Personellerimiz yoğun iş 
temposunda turnuvada stres atma imkânı bulmuşlardır. 
Önümüzdeki yıllarda da spor kompleksimizde futbol, vo-
leybol, basketbol ve tenis turnuvaları yapmayı planlamak-
tayız. Böyle bir tesisi bize kazandırdığı için Yönetim Kurulu 
Üyemiz Ümmet Eroğlu’na teşekkür ederim” dedi. Final maçı 
sonucunda kutlama yapıldı ve maç sonralarının vazgeçil-
mesi baklava ikram edildi. 

ÇALIŞAN ANNELERIMIZE MÜJDE!
Eroğlu Giyim çalışan annelerimiz için; Çorlu ve Aksaray fabrikalarımızda olan uygulamaya İstanbul lokasyonumuzu da 
ekleyerek işyeri hekimimiz ve İnsan Kaynakları tarafından denetlenerek seçilen Çiğdem Taşlıdan Anaokulu ile anlaştık. 
Bu anlaşma ile birlikte 3 ile 5 yaş arası çocuklarımıza kreş hizmeti sağlayacağız..
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EROĞLU GIYIM INSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI OLARAK  
MİSYON VE VİZYONUNU YENİDEN BELİRLEDİK

YENI DÖNEMDE YENİ BİR ANLAYIŞ

Eroğlu Giyim İnsan Kaynakları Departmanı olarak departman misyon ve 
vizyonumuzu aşağıdaki şekilde yeniledik.
Misyonumuz; Şirketimizin büyüme ve karlılığına, çalışan verimliliğini 
arttırarak  nitelikli, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturarak katkıda bulunmak 
ve devamlılığını sağlamak. 
Vizyonumuz; Sektörde herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur 
duyacağı  şirket olmak.

SIZI DINLIYORUZ
Eroğlu Giyim İnsan Kaynakları Departmanı olarak kendimizi, tüm ça-
lışanların kişisel gelişimlerinden ve kariyer yolculuklarından sorumlu 

hissetmekteyiz. Bu nedenle her ayın son Salı günü çalışanlarımızı 
dinleyerek sorunlarına çözüm getirmek istiyoruz. Kendileri ile kariyer 
planları, eğitim talepleri, iş hayatında karşılaştıkları zorluklarla ilgili 

genel sohbetler gerçekleştireceğiz.

Çalışanlarımıza farkındalık oluşturmak amacıyla yıl içerisinde yapmış olduğumuz etkinliklerimizin uygulamalarını değiştirme kararı aldık. Böylelikle uyguladığımız 
etkinlikleri aşağıdaki paketler içerisinde toplayarak çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmaya yönelik aktiviteler yapıyoruz.

SAĞLIK 
PAKETİ  

Eroğlu Giyim İstanbul Mer-
kez çalışanları olarak “Ofis 
Egzersizleri” eğitimizi ger-

çekleştirdik. Metabolizmayı 
hızlandıran nefes egzer-

sizleri, stres ile başa çıkma 
ve gevşeme egzersizleriyle 
çalışanlarımıza farkındalık 

kazandırdık.

EĞİTİM PAKETİ : 

Yönetici Yetiştirme Programı, Eroğlu Giyim çalışanının kariyer 
geliştirme planı doğrultusunda; 

Bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştiren, 
Üst sorumluluklar için yetişmeyi sağlayan, 

Motivasyonunu yükselten,
Üstün performans farkı oluşturarak şirketin başarısını arttıran, 

Potansiyel sahibi yöneticiler yetiştiren,
Var olan yöneticileri geliştirmeyi hedefleyen bir programdır. 

Bu program kapsamında Çorlu fabrikamıza 6 kişi, Aksaray fab-
rikamıza 3 kişi eğitime başlamıştır. Bu program doğrultusunda 

sayılar arttırılacaktır.  Yönetici Yetiştirme Programı iki ana modül-
den oluşmaktadır.  Yönetici Adayı, “Teknik Eğitim” ve “Yönetim 

Becerileri ve Liderlik”  eğitimlerini eş zamanlı olarak alır. 

EĞLENCE 
PAKETİ  

Masa Tenisi Turnuvamız 
Başlıyor !!! 

Çalışanlarımızın biraz olsun 
iş stresinden uzaklaşma-
larını sağlamak amacıyla, 

Masa Tenisi turnuvamız 
başladı. İlk grup katılımcıla-
rı belirlenerek; kazanan kişi 
sürpriz hediye ile ödüllen-

dirilecektir. 

ÇALIŞAN 
ÇOCUKLARI 

SÜRPRİZ PAKET 

Yıl içerisinde çalışan an-
nelerimizin çocuklarını 

da unutmayarak yaz tatili 
ve sömestr dönemlerinde 
çocuklarımızın eğleneceği 
yerleri belirleyerek; toplu 

indirimlerden faydalandık.
Çocuklarımızı ödüllendir-
meye devam edeceğiz… 
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DNM - 2018 YAZ 
KOLEKSIYONUNU SUNDU

Vintage Denim’in yanı sıra Premium ürün grubu ile yeni sezona hazır olan DNM, 2018 Yaz 
Koleksiyonunu pazara tanıttı. DNM markamız, Koleksiyonda inovasyona önem verirken, Authentic 
Denim ve Core Basic ürünlerini de yenileyerek, müşterilerden beğeni kazandı. Renk performansı ile 

öne çıkan DNM ayrıca teknoloji ve proses inovasyonu ile premium ürün gurubunu güçlendirdi.

DNM yeni sezonda vücuda şekil veren ve uzun süreli giyimde deforme olmayan Tri-Core ve Quattro 
ürünlerimizi yüksek performansta ve trende uygun yeni renklerde sundu.

Markamız bunun yanında her yönde esneme özelliğine sahip, günlük aktivitelerde hareket kolaylığı 
sağlayan Bi-Free ürünlerimizi tanıttı. Trende uygun yeni konstrüksiyonlarda pazara gösterilen ürünlerimiz 

ise unisex fit ve superskinny fitlerde erkek ve bayan performans denim olarak gösterildi.
Authentic vintage denimin yapıtaşına farklı bir dokunuşun temsili, premium denim ürünlerimiz DNA 
konsepti altında toplandı ve geniş bir yelpazede piyasaya tanıtıldı. DNA ürünlerimizde kullanılan özel 

pamuk, özel finiş ve özel proses ile global pazarda DNM farkındalık oluşturmayı hedefledi ve bu hedefine 
ulaştı. Core denimin yanısıra, yüksek giyim performansı ve her yıkamada parlak renk özelliği de sağlayan 

performans DNA ürünlerimiz, premium denim’e yeni bir bakış sağladı. 
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ERASTA FETHIYE AVM 
YÜZ MİLYONLARCA YILLIK “FOSİL 
SERGİSİ’NE” EV SAHİPLİĞİ YAPTI

ERASTA FETHIYE 
AÇIKHAVA SİNEMA GÜNLERİ

Fethiye’nin alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Fethiye AVM, kültür-sanat ve sosyal sorumluluk etkinliklerine 
paleontoloji biliminin ulaştığı son bulguların yer aldığı “Fosil Sergisi’yle” ev sahipliği yaptı. 25-31 Ağustos 
tarihleri arasında gerçekleştirilen, ziyaretçilerin hoşça vakit geçirmelerinin yanı sıra tarih ve biyoloji bilimle-
riyle tanışmalarının amaçlandığı sergide milyonlarca yıllık fosillerin bulunduğu bir kültür hazinesi ziyaretçiler 
tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Hem Fethiyeliler, hem de yerli yabancı turistler için seçkin bir yaşam alanı sunan Erasta Fethiye AVM’de düzen-
lenen “Fosil Sergisi”ndeki gerçek fosiller, ziyaretçilerini adeta büyüledi. 350 milyon yıllık Güneş Mercanı, 206 
milyon yıllık İstiridye ve 390 milyon yıllık Trilobit fosillerinin bulunduğu sergi meraklılarını yüz milyonlarca yıl 
öncesinden günümüze bir zaman yolculuğuna çıkarttı.

Erasta Fethiye, 05 Temmuz - 27 Ağustos tarihleri arasında her salı , per-
şembe ve cumartesi günleri gerçekleşen nostaljik açıkhava sinema göste-
rimleri ile yıldızları ziyaretçileri ile buluşturdu. Tosun Paşa’dan Süt Kardeş-
ler’e, Selvi Boylum Al Yazmalım’dan Hababam Sınıfı’na yediden yetmişe 
herkesin gönlünde taht kurmuş yeşilçam filmleri yaz akşamlarına eşlik 
ederken izleyiciler keyifli anların tadını çıkarttı.

Erasta AV M
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ERASTA FETHIYE AVM BABALARI 

TAVLA TURNUVASINDA BULUŞTURDU

Fethiye’nin alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Fethiye AVM, 
13-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği kampanyayla 
yine kazandırmaya devam etti. Kampanya çerçevesinde 
Erasta Fethiye AVM’de, aynı gün içinde ve toplamda 150 
TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine, hafta sonu 13:00-
19:00 saatleri arasında hediye kabinine girme şansı sundu. 
Her yaştan ziyaretçiye hitap eden ve eğlenceden sinemaya, 
elektronikten yemeğe kadar birçok farklı kategoride binler-
ce farklı hediye etkinlik keyifli anlara sahne oldu.

Fethiye’nin alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Fethiye AVM’nin Babalar Günü’ne özel düzenlediği tavla turnuvası, 
keyifli ve eğlenceli anlara sahne oldu. 19 Haziran günü saat 12:00’da başlayan ve yoğun ilgi gören turnuva, 
tavla sever babaları ve tavla meraklılarına bir araya getirerek, ziyaretçilere keyifli bir Babalar Günü yaşattı. 

48 tavla severin katıldığı keyifli geçen rekabetin sonucunda birinci gelen Sadun Küçük Vatan Bilgisayardan 500 
TL’lik, ikinci gelen Kemal Özcan Kiğılı mağazasından 300 TL’lik ve üçüncü gelen Sedat Özcan da Kemal Tanca 
mağazasından 200 TL’lik hediye çekinin sahibi oldu. Kazananlara kupaların yanında takdim edilen hediyeler ise 
zafer sevinçlerini ikiye katladı.

ERASTA FETHIYE AVM’DE 
HEDİYE FIRTINASI KOPTU
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Üç gün boyunca süren “Oyun Şatosu” etkinliğinde çocuklar 
tüm zekalarını kullanarak kendi yumuşak oyuncaklarını 
kendileri tasarlama şansını elde ettiler. Etkinlik süresince 
Peluş Oyuncak, Cup Cake, Peluş Defter Kaplama, 3D Tahta 
Araba ve Kalem Kutusu Atölyesi gibi çocukların hem el 
becerilerini geliştiren hem de öğretici faaliyetlerden oluşan 
aktivitelerle keyifli zaman geçirdiler.

Aktivitenin ardından oyuncaklarıyla birlikte fotoğrafı çe-
kilen minik ziyaretçiler, bu eğlenceli günden bir hatıranın 
sahibi oldular. Etkinlik sonunda ise eğlenceli müzikler eş-
liğinde Baloncuk Show ile baloncuklar altında dans ederek 
sürpriz hediyeler kazandılar. 

Erasta Fethiye AVM minik 
ziyaretçilerini unutmadı. Eğitim 

Öğretim yılının 17 Haziran’da son 
bulmasıyla birlikte karnesini getiren 
öğrencilere oyun kredisi yüklenmiş 
Playland oyun kartı hediye edildi. 

17 - 22 Haziran tarihlerinde 
gerçekleştirilen kampanyaya 
öğrencilerin ilgisi yoğundu.

Fethiye’nin alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Fethiye 
AVM, Ramazan ayında gerçekleştirdiği Tasavvuf Fasıl 

Dinletisinden Hacivat-Karagöz’e, Semazen’den Mehteran 
gösterisine kadar birbirinden renkli etkinliklerle misafir-

lerine keyifli alışverişler ve eğlenceli anlar yaşattı.

Ramazan ayı boyunca her Cumartesi düzenlenen Tassav-
vuf Fasıl dinletisi ile büyüklere hoş dakikalar sunarken;  

Hacivat Karagöz ile de çocuklara eğlenceli anlar yaşattı..

Erasta Fethiye AVM Ramazan’ın incisi olarak kabul edilen 
1 Temmuz Kadir Gecesi’nde Semazen ve 4 Temmuz 

Arefe Gecesi Mehteran Gösterisi ile Ramazan Bayramı 
öncesinde ziyaretçilerine unutamayacakları bir Ramazan 
eğlencesi sunarak Ramazan kutlamalarının değişmeyen 

adresi oldu.

Erasta Fethiye AVM, okula dönüş dönemi kapsamında 16-17-18 Eylül tarihlerinde “Oyun 
Şatosu” etkinliğiyle minik misafirlerine unutamayacakları bir aktivite şöleni sundu.

ÖĞRENCILER OKULA 
DÖNÜŞ ÖNCESI “OYUNCAK 

ŞATOSU”YLA EĞLENDİ

ERASTA FETHIYE’DE 
RAMAZAN COŞKUYLA 

KARŞILANDI

TURNAGÖL TİYATROSU
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Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, 26 Ağustos Perşembe günü AIESEC 
Uluslararası Staj Değişim Programı Antalya birimi ile farklı ülkelerden gelen gençleri ağırladı. 

ERASTA ANTALYA 
ZIYARETÇILERI BAYRAMI 
COŞKUYLA KARŞILADI

Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, Ramazan Bayramı’nda her 
yaştan ziyaretçilerine yönelik düzenlediği etkinlikleri ile hem büyüklere hem de 
çocuklara çifte bayram coşkusu yaşattı.

Erasta Antalya’nın bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde misafirlerine sunduğu 
etkinlikler arasında çocukların hem el becerilerini hem de üreticiliklerini geliştiren 
Bayram Atölyeleri’nin yanı sıra palyaço, sihirbaz ve her yaştan ziyaretçiyi kahkaha-
ya boğan Karagöz gösterileri de yer aldı. Erasta Antalya çocuklara bayram coşku-
sunu yaşatan eğlenceli gösterilerle birlikte sunduğu öğretici ve onları çeşitli sanat 
dallarına yönlendiren aktivitelerle bayramda minik ziyaretçilerin değişmez adresi 
oldu.

Erasta Antalya, uluslararası platformda staj yapma im-
kanı ile liderlik vasıflarını keşfetme ve geliştirme fırsat-
ları sunan AIESEC Uluslararası Staj Değişim Programı 
dahilinde farklı ülkelerden gençlerin oluşturduğu kül-
tür köyüne ev sahipliği yaptı. AIESEC Kültür Köyü‘nde, 
dünyanın birçok ülkesinden gelen gençlerin getirdiği 
kendi ülkelerinin kültürlerine özel ve kültürlerini tanı-
tan materyallerin bulunduğu stantlar yer aldı. Etkinlik 
sayesinde gençler kendi kültürlerini tanıtma fırsatı 
bulurken farklı kültürler hakkında da bilgi sahibi oldu. 

CANLI MÜZİK ZİYAFETİ  

Düzenlediği canlı müzik dinletisi ile alışve-
riş merkezini şenlendiren Erasta Antalya, 
sevilen şarkılarla misafirlerine hoş anlar 
yaşattı. Şarkılara eşlik eden ziyaretçilerle 
birlikte alışveriş merkezi adeta şölen alanına 
dönüştü. 

ERASTA ANTALYA’DA AIESEC 
KÜLTÜR KÖYÜ KURULDU
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Erasta Antalya AVM, giyimden aksesuara, dekorasyondan ev 
elektroniğine birçok seçkin markasıyla sunduğu alışveriş imkâ-
nının yanı sıra gerçekleştirdiği kültür-sanat aktivitelerine fotoğ-

rafçı Cengiz Halil Candurmaz’ın  “Kaptanın Gözü İle Nepal” fotoğraf 
sergisi ile devam etti. 17-26 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık 
olan olan sergi, Nepal’deki yaşam ve insanlardan etkilenen Candur-
maz’ın gözünden ülkeyi anlatmayı hedefledi.

Uzakyol kaptanlığından sonra amatör fotoğrafçılık yapmaya 
başlayan Candurmaz, 2014 Kasım ayında Nepal’e gerçekleştir-
diği gezide çektiği fotoğrafları “Kaptanın Gözü İle Nepal” adını 

verdiği sergide sanatseverlere ulaştırdı. Etkilendiği Nepal’in 
yaşamını ve insanlarını anlattığı fotoğraf sergisini Candurmaz, 
“Çelişki evrenin özü ise, güzel ile çirkin arasında denge kurmak 
da fotoğrafçının gözü ile ancak bu kadar oluyormuş…” sözle-
riyle özetlemişti.

Alışveriş merkezi içinde hem sosyal hem de sanatsal ve kültürel 
alanda birçok etkinliğe yer veren Erasta Antalya, ev sahipliği 
yaptığı “Kaptanın Gözü İle Nepal” fotoğraf sergisi ile Antalya’da 
ilk kez Nepal konulu bir fotoğraf sergisi düzenleyerek Antalyalı-
lara bambaşka bir kültürü tanıma fırsatını sunmuş oldu.

17-26 Haziran tarihleri arasında Erasta Antalya AVM “Kaptanın Gözü ile Nepal” fotoğraf 
sergisine ev sahipliği yaptı. 

NEPAL, KÜLTÜRÜ VE 
GÜZELLİKLERİYLE ERASTA 

ANTALYA AVM’YE GELDI
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ERASTA ANTALYA AVM’YE 
GELEN ÇOCUKLAR BAYRAM 
COŞKUSUNU BİR BAŞKA YAŞADI

Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, 24 Eylül- 25 Eylül tarihleri arasında 100 TL ve 
üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine dağıttığı okula dönüş dönemi temalı hediyelerle öğrencileri se-
vindirdi. Kampanya kapsamında sürpriz hediyeler dağıtan Erasta Antalya, öğrencilerin ve velilerin 
değişmez adresi oldu. 

Erasta Antalya, 24 Eylül- 25 Eylül tarihlerinde, 16:00-20:00 saatleri arasında 100 TL ve üzeri alışveriş 
yapan ziyaretçilerine dağıttığı hediyelerle çocukların okul heyecanını ikiye katlamış oldu. Okula dönüş 
dönemi sebebiyle okul çantası, kırtasiye seti ve benzeri hediyeler kazanan öğrenciler Erasta Antal-
ya’dan yüzleri gülerek ayrıldılar. 

Erasta Antalya AVM’nin bayramın üçüncü ve dördüncü günü 
çocuklara yönelik ücretsiz düzenlediği etkinlikler arasında yüz 
boyama, sosis balon katlama, şeker ikramı ve onların hem el 
becerilerini geliştiren, hem de öğretici çocuk oyunları yer aldı. 

Erasta Antalya AVM, çocukların üreticiliklerini geliştiren ve on-
ları çeşitli sanat dallarına yönlendiren bu aktivitelerle, çocuklara 
bayram coşkusunu çok farklı yaşattı. Erasta Antalya AVM, etkin-
lik boyunca çocuklara kendi kendilerine bir şeyler başarabilme-
lerini öğreten aktivitelerle onların yüzlerini güldürerek minik 
ziyaretçilerin değişmez adresi oldu.

Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya AVM, bayramda düzenlediği 
etkinlik ile minik misafirlerini eğlenceli ve öğretici aktivitelerle karşıladı.

ERASTA ANTALYA’DAN 
ÖĞRENCİLERE HEDİYELER 
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Kampanyalarında hız kesmeyen Erasta Antalya, 8-28 
Ağustos tarihlerinde aynı gün içerisinde, 150 TL ve 
üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine hediye kazanma 

şansı veren eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Hediye kabini 
etkinliğinde kabine giren ziyaretçi, üzerinde farklı hediyele-
rin yazdığı kâğıtlar arasından yakaladığı kâğıttaki hediyeye 
sahip oldu. Etkinliğe hafta sonu boyunca 17.00-21.00 saat-
leri arasında, haftanın herhangi bir gününde 150 TL ve üzeri 
alışveriş yapan ziyaretçiler katılma hakkı elde etti.. 

Her yaştan ziyaretçiye hitap eden eğlenceli aktivitenin he-
diyeleri arasındaki giyim, kişisel bakım ve aksesuar katego-
risiyle birlikte oyuncaklar ve elektronik ürünler 7’den 70’e 
herkese hitap ederek ziyaretçilerin eli boş göndermedi. 

Erasta Antalya sene boyunca düzenlediği etkinliklerle An-
talyalıların sadece alışveriş için değil sosyal, kültürel ve eğ-
lenceli aktiviteler için de uğradığı değişmez bir adres oluyor.

ERASTA ANTALYA 
ZIYARETÇILERI 
HEDİYE 
FIRTINASINA 
KAPILDI

Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, 8-28 
Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği kampanya ile 
misafirlerine eğlenceli bir aktivite ile hediye kazanma şansı 
sundu. Kampanya çerçevesinde Erasta Antalya’da, toplamda 150 
TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler hediye kabinine girmeye 
hak kazandı.
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Düzenlenen “Hediye Çarkı” etkinliğine 
katılan ziyaretçiler, babalara özel dağıtı-
lan sürpriz hediyelerden kazanma şansı-
nı elde etti.

Özel günlerde ziyaretçilerine yönelik eğ-

lenceli aktiviteler düzenlemeyi geleneksel-
leştiren Erasta Antalya AVM, Babalar Günü 
kampanyasında 100 TL ve üzeri alışveriş 
yapan ziyaretçilerine hediye çarkı etkinliği 
düzenledi. Etkinliğe katılanların kazan-
dıkları elektronik eşyalar, teknoloji, kişisel 

bakım ve tekstil ürünleri gibi babalara özel 
hediyeler misafirlerin yüzünü güldürdü. 

Yoğun ilgi gören hediye çarkı etkinli-
ğinde özellikle çocuklar bolca eğlenceli 
vakit geçirdi. 

Erasta Antalya AVM Ramazan ayı boyunca fasıl dinletisi, 
semazen ve kanto gibi farklı zevke hitap eden etkinliklerle 
ziyaretçilerine hoş dakikalar yaşattı. Minik ziyaretçilerini de 
unutmayan Erasta Antalya AVM, Karagöz ve Hacivat, İbiş, 
Hokkabaz Ali, İpli Kukla Show ve sürpriz hediyelerle çocuk-
ların yüzünü güldürdü. 

OSMANLI ÇADIRLARI ESKİ RAMAZANLARI 
ARATMADI
Alışveriş merkezi içinde Ramazan ayı boyunca özel dekorlu 
6 adet Osmanlı çadırı ve Osmanlı konseptli fotoğraf çekim 

Babalara özel yüzlerce hediye!

Giyimden aksesuara, dekorasyondan ev elektroniğine pek çok sektördeki en sevilen markalara ev sahipliği yapan Erasta Antalya 
AVM,  Babalar Günü’ne özel gerçekleştirdiği etkinlikte dağıttığı yüzlerce hediyeyle ziyaretçilerine keyifli bir hafta sonu yaşattı.

ERASTA ANTALYA AVM’DEN BABALARI 
MUTLU EDEN KAMPANYA 

RAMAZAN’DA ERASTA ANTALYA 
AVM’DE ŞENLİK VARDI

Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya AVM, Ramazan ayı boyunca fasıl 
dinletisinden semazene, Karagöz ve Hacivat’tan Hokkabaz Ali’ye ve İpli Kukla Show 
gösterisine kadar birbirinden farklı geleneksel etkinliklerle misafirlerini ağırladı.  

alanı kuruldu. Gözlemeden hediyelik eşyaya kadar birçok 
geleneksel unsurun bulunacağı ışıklarla süslenmiş Rama-
zan Sokağı’nda ise ziyaretçiler eski Ramazanları aratmayan 
anları yaşamanın keyfine vardı. 

ERASTA ANTALYA AVM’DE ALIŞVERİŞ KEYFİ UZADI
Ramazan ayını şenliklerle geçirecek Erasta Antalya’nın yaz 
boyunca kapanış saati ise 23:00 oldu. Uzayan saatler ziya-
retçilere alışveriş merkezinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
ve Ramazan ayı etkinliklerinden keyifle faydalanabilecek 
bol zaman sağladı.

www.erogluholding.com66 67



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

ÇOCUĞU OLANLAR

ERS ÖRME
ŞEYDA YELDEN Modelhane Müdürü olarak çalışan Şeyda Yelden ve eşi Osman Yelden’in oğlu dünyaya gelmiştir. 
SEYHAN SANCAR Dikimhane’de çalışan Seyhan Sancar ve Sedat Sancar’ın oğlu dünyaya gelmiştir.

Firmamızda İdari İşler bölümünde çalışan Alpay Tosun ile Tuğçe 
Tosun  evlendi.

Firmamızda tasarım olarak çalışan Sevil Gündeğer Arslan  ile 
Soner Arslan evlendi.

Firmamızda çalışan Zeynep Çelikli  ile &Eser Çelikli evlendi.

DNM ERS ÖRME EROĞLU GAYRİMENKUL

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

YENI EVLENENLER

EROĞLU GİYİM
RECEP ARAS Model Makine Elemanı olarak çalışan Recep Aras ve eşi Gamze Aras’ın oğlu dünyaya gelmiştir.
SÜLEYMAN YENEL Şoför olarak çalışan Süleyman Yenel ve eşi Zülfi Yenel’in oğlu dünyaya gelmiştir.
RESMİYE LÜTFÜOĞLU TOPÇU Mal Kabul Winteks Operatörü olarak çalışan Resmiye Lütfüoğlu Topçu ve eşi Emrah Topçu’nun kızı dünyaya gelmiştir.
GÜLÜMSER GÜZEL ÖZGÜÇ Kesim Gerber Operatörü olarak çalışan Gülümser Güzel Özgüç ve eşi Tarık Özgüç’ün kızı dünyaya gelmiştir.
UĞUR TEZKAÇ Dikim personeli olarak çalışan Uğur Tezkaç ve eşi Sümeyye Tezkaç’ın kızı dünyaya gelmiştir.
MUSA BAL Dikim personeli olarak çalışan Musa Bal ve eşi Fatma Bal’ın oğlu dünyaya gelmiştir.
TECELLİ AKIN Dikim personeli olarak çalışan Tecelli Akın ve eşi Gönül Akın’ın kızı dünyaya gelmiştir.
MEHMET AĞÜNLÜ İlik&Rivet&Mal Kabul personeli olarak çalışan Mehmet Ağünlü ve eşi Zeliha Ağünlü’nün kızı dünyaya gelmiştir.
TAMER ÇORAPÇI Yıkama personeli olarak çalışan Tamer Çorapçı ve eşi Sıddık Çorapçı’nın kızı dünyaya gelmiştir.
MURAT ÖZCAN Yıkama personeli olarak çalışan Murat Özcan ve eşi Neşe Özcan’ın oğlu dünyaya gelmiştir.
YETİŞ ALTAY Dikim personeli olarak çalışan Yetiş Altay ve eşi Güneş Altay’ın oğlu dünyaya gelmiştir.
OSMAN ORUÇ Yıkama personeli olarak çalışan Osman Oruç ve eşi Şefika Oruç’un oğlu dünyaya gelmiştir.
SAİT KAYACI Yıkama personeli olarak çalışan Sait Kayacı ve eşi Filiz Kayacı’nın kızı dünyaya gelmiştir.
TAYLAN SARGIN İlik&Rivet&Mal Kabul personeli olarak çalışan Taylan Sargın ve eşi Hacer Sargın’ın oğlu dünyaya gelmiştir.
MURAT BALCI Ütü Paketleme personeli olarak çalışan Murat Balcı ve eşi Bahar Balcı’ın oğlu dünyaya gelmiştir.
İHSAN KAYA Yıkama personeli olarak çalışan İhsan Kaya ve eşi Tülay Kaya’nın oğlu dünyaya gelmiştir.

DNM
KUTAY YİĞİT MIZRAK  Halat Sarma bölümümüzde çalışan Okan Mızrak ve Belinay Nesrin Mızrak’ın oğlu dünyaya gelmiştir. 
ADEM DURSUN EROĞLU  Muhasebe bölümümüzde çalışan Barış Eroğlu’nun oğlu dünyaya gelmiştir.

Çorlu Fabrika Üretim Planlama Bölümü çalışanımız Semih Kayın, Aslı Künteci ile evlendi.

Çorlu Fabrika Yıkama Ür-ge Müşteri Sorumlusu Yasemin Beştaş, Yusuf Çakmak ile evlendi. 

Aksaray Fabrika Metod Mühendisliği bölümü çalışanımız Nilay Semiz, Ekrem Tuncer ile evlendi.

Aksaray Fabrika Yıkama bölümü çalışanımız Cebrail Akgün, Yasemin Çakmak ile evlendi.

Aksaray Fabrika Dikim bölümü çalışanımız Lalegül Ulu, yine aynı bölüm çalışanımız Yusuf Solak ile evlendi.

Aksaray Fabrika Yıkama bölümü çalışanımız Mehmet Eke, Cemile İnal ile evlendi.

Aksaray Fabrika Kesimhane bölümü çalışanımız Ümmet Kepil, Neriman Demir ile evlendi.

Aksaray Fabrika Dikim bölümü çalışanımız Gülbahar Kaya, Ütü Paketleme bölümü çalışanımız Şenol Tunç 

ile evlendi.

Aksaray Fabrika İlik&Rivet&Malkabul bölümü çalışanımız Gülcahan Erdem, Ömer Çağlar ile evlendi.

Aksaray Fabrika Dikim bölümü çalışanımız İmran Konak, Alparslan Tetik ile evlendi.

Aksaray Fabrika Yıkama bölümü çalışanımız Ferdi Şen, Ayşegül Kalaycı ile evlendi.

Aksaray Fabrika Yıkama bölümü çalışanımız Kübra Ülgen, yine aynı bölüm 

çalışanımız Yaşar Özçelik ile evlendi.

Aksaray Fabrika Yıkama bölümü çalışanımız Yusuf Düz, Funda Kurtoğlu ile evlendi.

Aksaray Fabrika Dikim bölümü çalışanımız Fakir Baykurt Albayrak, Gülay Deveci ile evlendi.

Aksaray Fabrika Yıkama bölümü çalışanımız Hakan Derici, Tuğba Genç ile evlendi.

EROĞLU GİYİM
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GÖRÜNMEZ 
KAHRAMANLAR
HOLDINGIMIZE EMEĞI GEÇEN VE BÜGÜNLERE GELMEMIZE KATKIDA 
BULUNAN DANIŞMA- ÖNBÜRO GÖREVLİSİ  ARKADAŞLARIMIZI 
SIZLER IÇIN TANITIYORUZ.

HEBA HASSAN ABD EL-RAZİK
16.07.1988 Damietta doğumlu olan Heba Hanım 
01.09.2013 tarihinde işe başlamıştır. Evli olan Heba 
Hanım’ın bir  çocuğu bulunmaktadır.

DNM

MURAT KILIÇ
01.12.1967 Ortaköy doğumlu olan Murat Bey 01.03.1998 
tarihinde işe başlamıştır. Evli olan Murat Bey’in 3 çocuğu 
bulunmaktadır. 

BÜŞRA YAVAN
30.05.1990 Büyükçekmece doğumlu olan Büşra 
Hanım 11.07.16 tarihinde işe başlamıştır. Büşra 
Hanım evlidir. 

MERYEM TAŞOVA  
31.03.1989 Suluova doğumlu olan Meryem Hanım 
23.05.2016 tarihinde işe başlamıştır.

RUHAN GÜVEN   
1995 Çorlu doğumlu olan Ruhan Hanım 01.06.16 
tarihinde işe başlamıştır.

TUNA ÜNVERDİ  
12.06.1969 Bakırköy doğumlu olan Tuna Bey 
01.04.1998 tarihinde işe başlamıştır. Evli olan Tuna 
Bey’in 3 çocuğu bulunmaktadır. 

NEZİHA ESRA SÖKMEN  
26.04.1993 Aksaray doğumlu olan Neziha Esra 
Hanım19.09.2016 tarihinde işe başlamıştır. 

MURAT BİÇER
12.06.1969 Malatya doğumlu olan Murat Bey 
01.06.1998 tarihinde işe başlamıştır. Evli olan Murat 
Bey’in 1 çocuğu bulunmaktadır. 

SEVDA YILMAZ
09.10.1984 Bakırköy doğumlu olan Sevda Hanım 
27.09.10 tarihinde işe başlamıştır. Evli olan Sevda 
Hanım’ın 1 çocuğu bulunmaktadır. 

EROĞLU GAYRİMENKUL

MERVE DURUCAN
27.01.1993 Isparta doğumlu olan Merve Hanım 
28.02.2015 tarihinde işe başlamıştır. 

ASLIHAN MANKIR
23.11.1986 Erzurum doğumlu olan Aslıhan 
Hanım 26.08.2015 tarihinde işe başlamıştır. 

NURSEL ERKMEN   
22.02.1996 Isparta doğumlu olan Nursel Hanım 
21.07.2016  tarihinde işe başlamıştır.

SEVİLAY İSTANBULLU  
14.04.1989 Bucak doğumlu olan Sevilay Hanım 
09.12.2014 tarihinde işe başlamıştır. Evli olan 
Sevilay Hanım’ın 1 çocuğu bulunmaktadır. 

EMİNE ÜRGEN
01.05.1990 Fethiye doğumlu olan Emine Hanım 
10.07.2015 tarihinde işe başlamıştır. 

EROĞLU HOLDİNG EROĞLU HOLDİNG
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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 
13/01/2017  tarihinden itibaren gönderen 10. çalışanımıza,

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

ANAHTAR KELIME
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