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Başkan'dan

Değerli çalışma arkadaşlarım,

Son dönemde Dünya’da ve ülkemizde yaşanan 
siyasi gelişmeler ile merkez bankalarının önü-
müzdeki dönemde atacakları adımlar, piyasa-
lar için belirleyici olacak. Bu çerçevede, artan 
siyasi riskler küresel piyasaların seyri açısın-

dan önemli bir belirsizlik oluşturuyor. Buna karşın ülke-
mizde ekonomiyi desteklemek amacıyla alınan tedbirle-
rin de etkisiyle, Türkiye ekonomisinin gösterdiği ivmenin 
sürdüğüne hep birlikte şahit olduk. 
Eroğlu Holding olarak, piyasanın ve ekonominin değişen 
bu koşullarına karşın, çalışmalarımızı kararlılıkla ve inançla 
sürdürüyor, hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde başarıları-
mıza yenilerini eklemekten dolayı gurur duyuyoruz. Tekstil 
ve inşaat sektörlerinde dünya standartlarındaki projeleri-
miz ve bu projelere yönelik kuvvetli yatırımlarımız bizleri 
her dönem olduğu gibi bu dönemde de öncü kılmaktadır.       
Bugün, güçlü üretim bilgisi, sürdürülebilir kalite anlayışı, 
son teknolojik imkanları kullanma misyonuyla yoluna de-
vam eden Eroğlu, Türkiye’nin ihracat yapan en büyük fir-
malarından biri olmaya devam ediyor. Üretiminin yüzde 
80’ini yurt dışına ihraç eden, geriye kalan yüzde 20’lik kıs-
mı Türkiye pazarı için üreten şirketimiz, hem ülkemizde 
hem de dünya tekstil pazarında adını altın harflerle yaz-
dıran başarılı şirketler arasındaki konumunu sağlamlaş-
tırdı. Öte yandan COLIN’S markamızla, Türk markalarının 
tanınırlığı ve bilirliğine büyük katkı sağlamaya, Dünya 
moda pazarındaki varlığımızı yurt dışında en yüksek ma-
ğaza sayısına sahip “moda perakende” markası olarak 
sürdürmeye de devam ediyoruz. 
Konut, alışveriş merkezi ve ticari gayrimenkul alanlarında 
10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Eroğlu Gayrimen-

kul'ün, bugüne kadar hayata geçirdiği projelerin toplam 
büyüklüğü 2,6 milyon metrekareye ulaştı. Toplam yatırım 
bedeli 800 milyon dolar olan gözde karma projemiz Sky-
land İstanbul’u tamamlamak üzere olduğumuzu Tower 
Residence ve ofisleri bu yıl teslim ettiğimizi bu vesileyle 
müjdelemek isterim. Satışına Eylül ayında başladığımız 3. 
Etap Sky Residence’ların teslimi ise 2018 yılının ilk çeyre-
ğinde gerçekleşecek. Skyland İstanbul bünyesindeki özel 
konseptli yeni alışveriş merkezi HOM Design Center’ın da 
yılın yine ilk çeyreğinde kapılarını ziyaretçilerine açacak 
olması bizleri son derece heyecanlandırıyor.  
Edirne’nin en büyük alışveriş merkezi olarak tasarlanan 
ve 210 milyon TL yatırımla, Nisan ayında hizmete açılan 
Erasta Edirne’nin gördüğü ilgi bizleri son derece memnun 
ediyor. Bölgeye yeni bir soluk getirme ve şehrin ekono-
mik gelişmesine ivme kazandırma misyonu ile açtığımız, 
moda, eğlence ve lezzeti bir arada sunan Erasta Edirne, 
düzenlediği sosyal etkinliklerle de çocuk ziyaretçilerin 
vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 
Değerli Arkadaşlarım, 
Hedeflerini her daim en yüksekte tutan Eroğlu Holding 
olarak, global bir marka olma yolunda attığımız adımla-
ra yenilerini eklemek için çalışmalarımıza hız kesmeden 
devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde tekstil ve gay-
rımenkul sektörlerinin yanı sıra yeni sektörelere adım 
atmak üzere fizibilite çalışmalarımızın devam ettiğini de 
ayrıca vurgulamak isterim. 
Değişim, kararlılık ve inançların aynı potada eritildiği he-
defe uzanan tüm bu başarılı süreçte bizlere verdiğiniz 
desteğe teşekkür ediyor, daha nice başarıları birlikte ku-
caklayacağımız bir çalışma süreci diliyorum.

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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Herkese Merhaba,

TUĞBA SAYGIOĞLU
Pazarlama ve Kurumsal  
İletişim Müdürü

Editörden

Son birkaç yıldır sonbahar mevsimi yüzünü 
göstermeden yerini soğuk kış havalarına 
bırakıyordu. Bu sene ise Eylül ve Ekim 
aylarında bu güzel mevsimin tadını sonuna 
kadar çıkarabildik. Aralık ayıyla beraber hava 

biraz daha soğudu ancak kışın kendine has güzelliklerini 
de özledik. Sokaklardaki mısır tezgahları yerlerini kestane 
satıcılarına bırakırken giydiğimiz trençkotlar yerlerini 
kalın paltolara bırakıyor. Havalar soğurken aklınızın bir 
köşesinde bulunmasının büyük fayda sağlayacağı pek 
çok bilgiyi bu Eroğlu Haber’in bu sayısında sizler için bir 
araya getirdik.
Soğuk havalarda spor yapmayı sevenlerden misiniz? 
Uzmanlar, bünyenin soğuk havada spora bir kez alışınca, 
tüm kışı çok daha az hasta olarak atlatabileceğinin altını 
çiziyor. Bu mevsimde de spora devam ederek metabo-
lizmanızı hızlı tutabilir, vücudunuzun direncini yükseltebi-
lirsiniz. Şirketimizde bu işi en iyi yapanlardan biri, Colin’s 
Mimari Proje Uzmanımız Önder Kabataş. Derginin bu 
sayısında kendisine ve üyesi olduğu Rundamental koşu 
ekibine geniş yer verildi. Yaz-kış demeden haftanın iki 
günü, özellikle pazar günleri Belgrad Ormanı’nda bir araya 
gelerek koşan bu ekibe imrenmemek imkansız! 
“Ben pazar günü erkenden kalkıp koşmaya gidemem!” di-
yenlerdenseniz, bu sayının yemek tariflerine göz atmanızı 
öneririz. Çok bilinmeyen yöresel çorba tariflerini sizler için 
derledik. Hem vitamin hem de lezzet deposu bu çorbaları 
sıklıkla tüketerek bizi bekleyen soğuk kış aylarında bir nebze 
olsun direnç kazanabilirsiniz. Sağlıktan bahsetmişken, bu 
sağlığa ayırdığımız iki köşemizde hipertansiyon ve özellikle 
şeker rahatsızlığı olanların etkilendiği sürekli aç hissetme 
durumunu mercek altına aldık. Türkiye’de en yaygın ra-
hatsızlıklardan biri olan hipertansiyonun ne olduğunu, bu 
rahatsızlığın nasıl tespit edildiğini ve neler yapılabileceğini 
iş yeri hekimimiz anlattı. Sürekli aç hissetmenin sebeplerini 
ve bu duruma karşı neler yapabileceğimizi uzman bir 
diyetisyenin anlatımıyla öğreniyoruz.
Bu sayının en dikkat çekici dosya konularından biri ise 
şüphesiz ki en pahalı SUV’leri bir araya getirdiğimiz, Lüks 
konusu. Özellikle en havalı aile babalarının tercihi olabilecek 
SUV’ler, sıra dışı özellikleri, en çetin arazi koşullarına ayak 

uydurabilmeleri ve elbette ki dudak uçurtan fiyatlarıyla 
öne çıkıyor. Bu arada, Edirne Erasta AVM’miz, çekilişle bir 
adet Hyundai Tucson hediye ediyor. Çekilişe katılmak için 
15 Kasım 2017 ile 18 Şubat 2018 tarihleri arasında 35 TL 
tutarında alışveriş yapmak yeterli.
İlgi çekici bir diğer başlık da aslında hayatımızın içinde yer 
alan ve belki de hiç fark etmediğimiz yapay zeka konusu. 
Kullandığımız akıllı telefonun içindeki en basit uygulamadan 
bankalara dek etrafımızı saran çoğu mecranın yararlandığı 
yapay zekanın ulaştığı ve -şimdilik- aşamadığı sınırlara 
inanamayacaksınız.
Bizim geçtiğimiz dönemde yaptıklarımıza gelirsek… Eroğlu 
Holding markalarından LOFT’un imaj çekimleri Londra’da, 
şahane bir teras katı dairesinde gerçekleştirildi. London 
Eye ve Big Ben gibi şehirle özdeşleşmiş ikon yapıların da 
görüldüğü görseller, LOFT şıklığını pekiştirdi. 
COLIN’S markamız ise erkekler ve kadınlar için, “genç 
ve şehirli” olarak tanımlanabilecek, sonbahara özel 
koleksiyonunu tanıttı. İki koleksiyonda da günlük giyimin 
vazgeçilmesi sokak modasının etkilerini görebiliyoruz. Yine 
COLIN’S’in erkek ve kadın jean koleksiyonları, sportif şıklığı 
yakalamak isteyenler için çok özel modeller içeriyor
Eroğlu Gayrimenkul olarak ise, Skyland İstanbul’da 
teslimlerin yaklaşmasının heyecanı içindeyiz. Herkesi 
ev sahibi yapma hedefiyle projemizin Sky Residence 
etabında, 0 peşinatla yatırım fırsatı sunuyoruz. Ödemeleri 
ise 2019’a erteliyoruz.
Sizinle hem biz hem de ülkemiz için gurur verici olduğunu 
düşündüğümüz bir haberi daha paylaşmak istiyoruz. 
Belarus’ta BelBrand ve Belarus Cumhuriyet Gençler 
Birliği’nin yaptığı araştırmaya göre 2016 yılında gençler 
tarafından en çok tercih edilen hazır giyim markası COLIN’S 
olarak seçildi. Eroğlu Holding olarak ülkemizi sevinçle 
ve gururla temsil ediyoruz. Özellikle gençlerin seçimiyle 
aldığımız bu ödül bizi fazlasıyla mutlu etti.
Elbette dergi ve, bizim son aylarda yaptıklarımız da bunlarla 
sınırlı değil. Dahasını görmek için sayfaları çevirmeniz 
yeterli olacak! Eroğlu Haber’in bu sayısını, en az bizim 
hazırlarken aldığımız kadar büyük bir keyifle okumanızı 
ümit ediyoruz. 
Keyifli okumalar dileriz.
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LİDERE İTAAT  
VE ELEŞTİRİ

Dr. İlhami FINDIKÇI
Davranış Bilimleri Uzmanı
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi
(Değer Danışmanlık YKB)
ifindikci@degerdanismanlik.com.tr

Liderin Üç Zekâ Düzeyi

Liderlik, farklı ve gelişmiş bir kişilik alaşımıdır. Do-
ğuştan getirilen farklı özelliklerin, yetişme süre-
cindeki eğitim ve öğrenme ortamları ile etkile-
şimi sonucu bireye özel bir kişilik oluşur. Kişilik; 
seciye, huy, karakter, düşünce biçimi, davranış 

gibi insana ait tüm maddi, duygusal, sosyal ve zihinsel alt 
yapı ve özellikleri kapsayan ve bireyi o birey yapan özellik-
lerin toplamıdır. Liderlerde bu bireysel özellikler, ortalama 
insana göre daha renkli, derin ve gelişmiştir. 
Lideri farklı kılan gelişmiş temel kişisel özellikler var: Merak, 
bilimsel bakış ve muhakeme gibi zihinsel yetenekler; çalış-
kanlık, üretici olma, hitabet ve güzel davranış gibi iletişim 
ve duygusal beceriler; ahlak ve inanç hassasiyeti odaklı 
etik anlayış gibi. Liderlerde zihinsel potansiyeli temsil eden 
soyut zekâ (IQ), iletişim potansiyelini temsil eden duygu-
sal zekâ (EQ) ve ahlaki potansiyeli temsil eden etik-moral 
zekâ (MQ) gelişmiştir. Bu zekâ türlerinin her liderdeki bas-
kınlık düzeyleri faklıdır ve uyguladığımız testlerle bu eği-
limleri ortaya koymak mümkündür. 
Böylece lider, ağırlıklı olarak yaratılışından sahip olduğu 
bu özelliklerinden dolayı çevresindekiler üzerinde doğal 
bir etki, itaat, güç ve aidiyet hissi oluşturmaktadır. Bu et-
kinin kaynağı olarak gösterilen karizmanın; liderin gözleri 
ile yaydığı enerjiden, bedeni ve duruşundan, hitabetinden, 
başarılarından, hırsından, öz hayat hikâyesinden kaynak-
landığına ilişkin görüşler vardır. 

Lider Gönlünü Neye Bağlamış?
Liderin gönlünü neye bağladığı önemlidir. Lider neye kilit-
lenmiş ise bütün hücreleri ile onu aramaya, bulmaya, ko-
nuşmaya, yapmaya ve onu yaşamaya çalışır. 
Lider, gönlünü cinsel arzularına kaptırmış ise yaşamı ve 
davranışları bu yönde olur. Lider, gönlünü maddi değerlere 
kaptırmışsa, en önemli yaşam kaynağı olarak maddi de-
ğerleri ve ‘para’yı temel amaç olarak belirler. Her iş, etkinlik, 

Bugün hangi düzeyde olursa olsun liderlerin, lider adaylarının kendilerine 
soracakları yegâne soru; kendi kişisel arzularına hizmete mi yoksa 
başkalarına hizmete mi yöneldikleri ve eleştiriye ne kadar açık olduklarıdır. 

davranış, iletişim, ilişki ve benzerinin doğrudan yahut do-
laylı birincil hedefi maddi değerler olur. Şan, şöhret yahut 
siyaset, yaşamın merkezi olarak belirlenmiş ise kişi tüm 
gücü ile bunlara yönelir. Bilgi, araştırma, bilimsellik vazge-
çilmez odak ise tüm yaşam buna yönelir. Ahlaki değerler, 
hedef olarak belirlenmiş ve iradenin direksiyonuna yerleş-
tirilmişse lider, bunu hayatın ölçüsü olarak belirler. Lider, 
yaratıcıyı temel hareket noktası olarak belirlemişse varlık-
lar âlemini yoktan var eden aşkın bir güç olarak Allah’ın rı-
zasına yönelir.  Bu rıza için çalışır. Bu ise liderin, kendi birey-
sel arzu ve isteklerine yönelmesini önemli ölçüde engeller. 

Saygı Eleştiriye Engel Olmamalı
Bugün hangi düzeyde olursa olsun liderlerin, lider aday-
larının kendilerine soracakları yegâne soru; kendi kişisel 
arzularına hizmete mi yoksa başkalarına hizmete mi yö-
neldikleri ve eleştiriye ne kadar açık olduklarıdır. Unutul-
mamalıdır ki kendi içgüdülerine hizmete aday lider, uzun 
soluklu olamaz, benliği şişer ama insan olarak giderek 
küçülür. Başkasının rızasına talip, çevresinin eleştirilerine 
önem veren liderin, benliği küçülür, insan olarak büyür ve 
iz bırakır. 
Başkasının rızasına talip olan liderin en önemli özellikle-
rinden birisi tenkide açık olmasıdır. Bizim coğrafyamız-
daki liderlik geleneğinin vazgeçilmez özelliği olan ve Erich 
Fromm’un ifadesiyle toplumsal kişilik halini alan itaat kül-
türünün korunması önemlidir. Ancak çok hızlı bir veri ve 
bilgi artışı ile dönüşümün yaşandığı bilgi çağına, aile, kurum 
ve devlet olarak uyum sağlamamız için birbirimizi eleştire-
bilecek olgunluğa erişmemiz, özellikle karar veren konu-
mundaki liderlerin, farklı görüşlere açık olmaları da en az 
bu kadar önemli ve gereklidir. Lider ve takipçileri arasındaki 
saygı bağı, karşılıklı yapıcı eleştiriye engel olmamalıdır. Zira 
eleştiriye açık lider, yaşamdan ne alacağının değil yaşama 
ne vereceğinin peşindedir. Lider, doğrularını anlatmaktan 
çok yanlışlarını anlamaya çalışmalıdır. 

İnsani Derinlik
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Skyland İstanbul,  
“Hayal Gibi Bir Hayat” 
Fırsatı Sunuyor

Eroğlu Gayrimenkul’den Kaçırılmayacak Kampanya

Yatırım
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Şehrin merkezinde ayrıcalıklı, konforlu, kaliteli ve yemyeşil bir hayat 
düşleyenlerin adresi Skyland İstanbul, yatırımcılarına özel 02 Kasım - 03 Aralık 
tarihleri arasında geçerli olacak, 120 ay 3.800.-TL taksitli ve peşinatsız ödeme 

planı sunuyor. Eroğlu Gayrimenkul’ün son kampanyası yatırımcılara, iki ay sonra 
teslim aldıkları rezidanslar için 2019 yılında başlayan ödeme fırsatı tanıyor.   
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E

Yatırım

Eroğlu Gayrimenkul, akılcı yatırımı dikkat çekici 
ödeme kolaylıklarıyla müşterilerine sunduğu, 
benzersiz kampanyalarına bir yenisini ekliyor. 
Skyland İstanbul projesi için kısa bir süre 
devam edecek kampanya, 120 ay 3.800.-TL 
taksitli ve 0 peşinat ile yatırımcıları kaçırılma-
yacak fırsatlarla rezidans sahibi yapıyor. 
İstanbul’un zirvesine, üstün standartlar-
da bir yaşama davet eden Tower Residen-
ce, 1+0’dan 4+1’e kadar her ihtiyaca uygun, 
farklı daire seçenekleri sunarken, yeşil bir 
hayat düşleyenlerin vazgeçilmezleri arasın-
da yer alan ve sosyal alanları ile öne çıkan 
Teras Evler, şehrin merkezinde stresten uzak 
bir hayat sunuyor. Skyland İstanbul sakinle-
ri ayrıca, concierge hizmetinden fitness ve 

wellness merkezine, akıllı ev teknolojilerinden 
yüzme havuzuna pek çok sosyal ve teknolojik 
imkândan diledikleri gibi yararlanabiliyor. 

“RESIDENCE’IN ÖTESİ”
SKY RESIDENCE’DA SATIŞLAR BAŞLADI 
Kısa bir süre önce satışa sunulan Skyland 
İstanbul’un son kulesi Sky Residence, “0 
peşinat” avantajı ile konut sahibi olmak iste-
yenlere 6 ay sonra kapılarını açıyor. Ayrıcalıklı 
bir yaşam sürmek isteyenlerin tercihi Sky 
Residence’ın ödeme takvimi ise yine 2019’da 
başlıyor. 
1+1’den 4+1’e kadar  farklı  daire seçenekleri 
sunan projede 4+1 daireler için dubleks seçe-
neği de bulunuyor. 4+1 dubleks dairelerin te-
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rasları ve Sky Residence’ın 10.000 metreka-
relik özel peyzaj alanı, yeşili gündelik hayatın 
bir parçası haline getiriyor. Sky Residence, 
oyun alanlarıyla da özellikle çocuklu aileler 
için konforlu bir yaşam sunuyor. 

FARKLI OFİS SEÇENEKLERİYLE
AVANTAJLI KAMPANYA   
Skyland İstanbul’da yer alan Tower, Loft ve 
Flat ofisler kampanya dahilinde “0 peşinat, 0 
faiz 8.500 TL taksit seçeneğiyle” benzersiz 
ödeme fırsatı sunuyor. 
Modern iş dünyasının günlük ihtiyaçlarını 
en iyi şekilde karşılayacak bölümler ve ince 
detaylar içeren, Tower Ofisler, 360 derece 
manzarasıyla şehrin dört mevsimini iş alan-

larına getiriyor. Tek katta 190 m²’den 4600 
m²’ye kadar genislik sunan Loft Ofisler, 8 
metre tavan yüksekliği ile ferah bir çalışma 
alanı yaratıyor. Toplam 7 kattan oluşan Flat 
Ofisler ise tek katta 1100 m² alan sunarken, 
birleştirilebilir katlarıyla Cendere caddesi 
üzerinden direk giriş imkanı da sağlıyor. 6 ba-
ğımsız bölümden oluşan Loft ve Flat ofislerin 
her bir bölümünde farklı giriş, lobi, güvenlik ve 
doğrudan Gastro Court alanına çıkan asan-
sörler gibi detaylar da yer alıyor.

HOM DESIGN CENTER
AÇILIŞA HAZIRLANIYOR 
Türkiye'nin önde gelen ev ve ofis dekorasyo-
nu markalarını tek çatı altında toplayan HOM 

Design Center, 2018’in ilk çeyreğinde kapı-
larını açıyor. 100’ün üzerinde mağazasıyla 
ev ve ofis tasarımına yönelik özel ürünlerin 
satışa sunulacağı yeni alışveriş merkezi HOM 
Design Center, tasarım ve estetiği bir arada 
sunacak. 
Eroğlu Gayrimenkul, İstanbul’un merkezi 
Seyrantepe’deki karma projesi Skyland İs-
tanbul, havaalanları, metro istasyonuna 
ulaşım kolaylığı, köprü, ana yollara yakınlığı 
ve yemyeşil manzarası ile, sakinlerine hayal-
lerindeki yaşamı vaad ediyor.Proje her geçen 
gün çehresi değişen ve prestij kazanan 
bölgede, Seyrantepe Türk Telekom Stad-
yumu’na komşu bir lokasyonda şehre yeni 
hayat veriyor. 
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Moda
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Loft Jean çekimlerini London Eye, Big Ben ve parlamento gibi 
Londra'ya özgü mimari yapılarının eşliğinde bir penthouse'da gerçekleşti.

LOFT ÇEKİMLERİ 
LONDRA'DA  
GERÇEKLEŞTİ
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Moda
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Türkiye’nin En Prestijli Model Yarışmasında; 17 Yılın En 
Çok Katılımıyla Gerçekleşen Yarışma 13 Eylül 2017’de 
Palm Wings Ephesus Beach Resort’te gerçekleştirildi…

17 yıldan beri yapılan yarışma muhteşem bir finalle 
sona erdi.Miss&Mr Model Of Turkey 2017 yarışması 
Palm Winhs Ephesus Resort’te 13 Eylül 2017 tarihin-
de 21:00’da gerçekleştirildi.Konuk misafir açısından çok 
yoğun ilgiyle gerçekleşen yarışma, 16 bay ve 16 bayan 
finalistin kıyasıya rekabetiyle geçen yarışmada jüri üye-
lerini çok zorladılar.
Gecenin sunuculuğunu Fatoş Seymen ve Barış Baysal 
üstlendi.Gecede yer alan pop müzik dünyasının ünlü isim-
leri Fatih Ürek,Oğuz Berkay Fidan,Banu Zorlu ve Yılmaz 
Taner yer aldı.Sahnede en güzel parçalarını okuyan sa-
natçılar seyircilere ve ekran başındakilere keyifli anlar 
yaşattı.
Bay ve bayan modeller LOFT jeans ile açılış sahnesini 
yaptılar, ardından MİLA markasımnın mayo ve bikini-
leriyle tekli tanıtımları için sahnede yer aldılar, ardından 
DORSAY pırlantanın mücevherleri için bayanlar sahnede 
yerini aldı.Finalistler jüri karşısına son kez baylar ALTIN-
YILDIZ CLASSICS ve bayanlar MAXRA GOVANA firması-
nın ürünleriyle çıktılar.

2017 yarışmasında dereceye giren modeller;
-Miss&Mr Model Of Turkey 2017 Swimsuit Cemil Aybars 
ve Gülşah Paşaoğlu

-Miss&Mr Model Of Turkey 2017 Future Kaan Hancı ve 
Yaren Günaydın
-Miss&Mr Model Of Turkey 2017 Fotomodel Gencer Gü-
vercin ve Deniz Orhun
-Miss&Mr Model Of Turkey 2017 Üçüncüsü Tolga Kulakçı 
ve Olimpia Ahenk Dourmouchev
-Miss&Mr Model Of Turkey 2017 İkincisi Sunay Kurtuluş 
ve Alara Yeşilöz
-Miss&Mr Model Of Turkey 2017 Talha Kaymak ve Gizem 
Sevim

2017 yarışmasında jüride yer alan isimler;
Akif Örük: Miss&Mr Model of Turkey kurucu başkanı
Tevfik Bağcı: Peninsula Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Simge Tertemiz: Model-Sunucu
Fatih Ürek: sanatçı
Banu Zorlu: Sanatçı
Erdal Güvenç: Loft Kurumsal İletişim direktörü
Demet Kebapçılar: HT Egeli Halkla İlişkiler
Özkan Yavuzer: Dorsay Pırlanta yetkilisi
Selen Siliv: Cast Direktörü
Barış Çunguroğlu: Spor eğitmeni ve dans koreografımız
Jüri Komiseri Avukat Ufuk Yörük
Serdar Kolay: Başaran İnşaat Yönetim kurulu başkanı
Nurşen Esen:Aquamarine kurucusu ve güzellik uzmanı
Mustafa Ayata: MG Audition Menajerlik
Dilek Süslüer: İzmir Moda Tasarımıları Derneği Başkanı
izmir 20. Noter başkatip vekili Yasemin Yaldız 

MISS&MR MODEL OF TURKEY 
YARIŞMASINDA EN İYİLER TAÇLANDI

Moda
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LOFT’un genç ve çalışan kesime yönelik olarak ta-
sarladığı LOFT Business koleksiyonu; LOFT mağa-
zalarında takipçileriyle buluştu.
LOFT’un alışılagelmiş çizgisinin dışına çıkmamaya 
özen gösterilerek hazırlanan LOFT Business grubu; 
formal giyinen, genç kesim için tasarlanıyor. Bu 
tanıma uyan genç beyaz yakalılar artık haftasonu 
için trendleri LOFT klasikleri ile takip ederken; hafta 
içi iş hayatını da LOFT Business ile sürdürebilecek. 
Yalın, şık ve spor olarak tarif edilebilecek LOFT Bu-

siness koleksiyonunda çok fazla yıkama efekti 
olmayan kumaşlar kullanıldı. Kişiye özel dikilmiş hissi 
veren gömlek, ceket, yelek, pantolon ve denimlerde 
LOFT farkı blue navy tonlarının sakinliği ile bütünleşti.
Şu anda sadece erkekler için tasarlanan LOFT Bu-
siness koleksiyonu iş hayatında casual şıklığı yaka-
lamak isteyenler için öncelikle tüm Türkiye’yi kucak-
lamayı hedeflerken; LOFT Business erkeği özgün, 
dinamik ve sıra dışı bir kimlikle elegant bir şıklık 
sunuyor. 

İŞ HAYATINA CASUAL ŞIKLIK:  
LOFT BUSINESS

Moda
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LOFT’un temel çizgisi olan temiz ve klasik denimlerde fark 
 zaman zaman nakış bezemeler ile yakalanıyor.  Kaliteli  görünümü koruyan  kadın 
jeanlerinde ince nüanslar ile minimal detaylarda güncellik yakalanıyor.

Yaz mevsiminde en çok ihtiyaç duyduğumuz gölgelerden ilham aldık…

Bu temamızla yazın renkliliğinden çok renklerin kendi tonlarıyla elde edilen sakin ve 
vakur farklılığı benimseyen genç ve genç yaşayanları hedefliyoruz.  

LOFT’un doğduğu yıllar olan 90’lı yıllar tüm renkleri ve eğlencesi ile geri dönüyor… 

90’ların düzensiz ekstra rahat kalıpları, neon renkleri, pop müzik starlarının bu 
yıllarda kullandıkları hafif yıkamalar, koyu indigo tonlar ve belden oturan rahat 
kesimler, slogan ve duvar yazıları ile yapılan politik göndermeler, yerli – yersiz 
yıpratmalar, batik yıkamalar, püsküllenmiş görünümler; özellikle kadın ürünlerinde 
varlık gösteriyor. 

Gerek renkleri, gerekse asi ve rahat kalıplarıyla her yaştan gençler tarafından yine 
LOFT tercih edilecek...

SADELİK GÜZELDİR...
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CAST 
AWAY
Konvansiyonel 

denim renklerine 
her sezon 

farklılık getiren DNM, 
yaz 2019 sezonunda 
koleksiyonuna Azure, 
Lapis ve Mossy 
renklerini ekleyerek 
sosyal trendi ileri 
taşıyan «happy ındıgo 
mood» ile öncü olmaya 
devam edecektir.

GOLDIES
Yeni teknoloji iplik ve finish inovvasyonu 

ile Otantik görünüme performans 
ve kullanım rahatlığı ekledik. Vintage 

ürünlerimiz, Retro karakter ile global trendin 
denim ile kombinlendiği yeni bir akıma 
dönüştü.

EARTH BALANCE
Sürdürülebilir üretim anlayışımızı 

her sezon daha ileriye taşıyan 
koleksiyonumuz, yaz 2019 sezonunda 

«water<less» ürünler ile toplamda % 97’ye 
varan daha az su kullanımı ile rakiplerine 
fark attı

6 ADIMDA 
DENİME 
GELEN 
YENİLİKLER



025www.erogluholding.com

MAX-MAN
«running pant» in rahatlığını ve 
yüksek performansını Denim 
ile buluşturan DNM, makina 
ınovasyonu ile rakiplerinde 
olmayan teknik ve know howı 
hi-tech quattro teknolojisi 
kapsamında piyasaya 
sundu. %100 e varan  360 o  
esneyebilen yeni nesil üürün;  
%3 çekme ve %3 growth 
değerleri ile rakip tanımayan 
hi-tech denim ile bu sezona hızlı 
giriş yaptı.

RE - GYM
Hi-Tech quattro Denim - bayan runing 

pant ile rahatlığı, şıklığı ve performansı 
denim ile buluşturdu.  %130 a varan  360 

o  esneyebilen yeni nesil denim %3 çekme ve %3 
growth değerleri ile rakip tanımıyor.

DNM, «premium 
cotton» koleksiyonuna, 

inovasyon ve performans 
içeren «clean twill» 

görünümler ilave ederek 
yaz 2019 sezonunda, 
rakiplerine göre daha 

mukavim ve temiz renk 
performansı ile denimin 
DNA ‘sını trende uygun 

karakter ile harmanladı. 

DNA
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COLIN’S’TEN STİLİNE ÖZEN 
GÖSTEREN ERKEKLER İÇİN

GENÇ VE ŞEHİRLİ 
SONBAHAR-KIŞ 
GARDIROBU

COLIN’S 2017 Sonbahar-Kış 
Erkek Koleksiyonu 
sokakların, doğanın 

ve günlük yaşamın ritmini 
gardıroplara taşıyor. COLIN’S 
erkeği, şehrin sakin buluşma 
noktalarından, eğlence 
ve müziğin hızlandığı tüm 
mekanlara günün her saati her 
yerde sade ve özenli stiliyle boy 
gösteriyor.
Sonbahar-Kış Erkek 
Koleksiyonu’nda hem kullanışlı 
hem de şık kombinler yaratmak 
için yeni ve birbiriyle uyumlu 



027www.erogluholding.com

tasarımlar dikkat çekiyor. Siyah, gri gibi 
baskın renk tonları, bordo, haki ve toprak 
gibi güçlü renk tonlarıyla canlanıyor. 
Günün her saati iş hayatında ve günlük 
yaşamda, sade ve şık bir görünüm 
arayanlar için alt gruplarda non-denim 
slim fit pantolonlar, üst gruplarda ise mikro 
baskılı ve desenli gömlekler sunuluyor. 
Renk bloklarının ve etnik desenlerin hakim 
olduğu trikolar 3 boyutlu dokularıyla 
dikkat çekiyor. Küçükten büyüğe birçok 
farklı desen seçeneği sunan pötikareli 
gömlekler ve slogan baskılı tişörtler bu 
sezonda koleksiyonun anahtar tasarımlarını 
oluşturuyor. Yenilenmiş kamuflaj deseni ise 
hem alt hem de üst gruplarda karşımıza 
çıkıyor. 
COLIN’S’in sonbaharı karşılayan genç ve 
şehirli koleksiyonları tüm mağazalarda 
ve colins.com.tr’de stiline özen gösteren 
erkekleri bekliyor. 
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COLIN’S KADIN 
KOLEKSİYONU 
İLE YENİ 
SEZONA 
HEYECANLI 
BİR GİRİŞ 

COLIN’S 2017 Sonbahar-Kış Kadın 
Koleksiyonu genç ve dinamik 
kadınların güçlü stilinden ilham 

alıyor. Günlük giyimin vazgeçilmezi sokak 
modasından esinlenen koleksiyon, farklı 
stillere hitap eden yepyeni bir gardırop 
sunuyor. COLIN’S okulda, işte, seyahatte, 
günün her saati kendini stiliyle ifade etmek 
isteyen kadınları geniş ürün seçenekleriyle 
karşılıyor. 



029www.erogluholding.com

Sokak modasına damgasını vuran nakış ve patch 
işlemeler tüm üst grup ve aksesuarlarda ön plana 
çıkıyor. Sloganlı yazılar ve renk bloklarının kullanımı 
sonbahar sezonunda da devam ediyor. Tişörtler, 
sweatshirt’ler ve trikolar, pastel renklerden sıcak tonlara 
geniş renk seçeneğiyle sunuluyor. Jean kombinlerinin 
olmazsa olmazı ekose ve gingam desenler, gömlek ve 
tuniklerde karşımıza çıkıyor. Gömleklerin işlemelerle 
hareketlendirilen alternatif modelleri de mağazalardaki 
yerini alıyor. Etnik desenli kazak ve triko hırkalar ise uzak 
diyarların sıcak desenlerini gardıroplara taşıyor. Altın 
çağını yaşayan volanlar ve asimetrik kesimler, daha 
feminen çizgileriyle triko ve eteklerde karşımıza çıkıyor. 

COLIN’S’in heyecan verici yeni koleksiyonu tüm 
mağazalar ve colins.com.tr’de moda tutkunu kadınları 
bekliyor. 
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Hülya YOLERİ
Eroğlu Holding İşyeri Hekimi

Sağlık

HİPERTANSİYON 
KONTROLÜ 

Hipertansiyon tüm dünyada ve ülkemizde 
kalp damar sistemi ve böbrek hastalıkları 
için önemli bir risk faktörüdür ve çok sık 
karşılaşılan bir sağlık sorunlarındandır. 
Ülkemizde 16 milyon tansiyon hastasının 

olduğu bilinmektedir. Toplumun her yaş grubundan 
bireyler yılda en az bir kez tansiyonlarını kontrol ettirme-
lidirler.

HİPERTANSİYON (TANSİYON YÜKSEKLİĞİ) NEDIR?
Tansiyon ya da kan basıncı, kalbin kanı pompalarken 
damar yüzeyinde  oluşturduğu basınçtır ve mm cıva (Hg) 
olarak ifade edilir. Bu basıncın istenilen değerlerin üzerinde 
olması durumu ise hipertansiyon(yüksek tansiyon) olarak 
tanımlanır.
Kan basıncı sistolik (halk arasında büyük tansiyon) ya 
da kalbin kanı pompalarken oluşturduğu basınç ve 
diastolik (halk arasında küçük tansiyon) ya da kalbin 
kan pompalamaya ara 
verdiği dönemdeki 
basınç olarak iki farklı 
değerden oluşur. 
• Normal kan basıncı 
değerleri sırasıyla sistolik 
için en çok 130 mm Hg, 
diastolik için ise en çok 
85 mm Hg olmalıdır 
• Sınırda normal değerler ise sistolik 
kan basıncı için 130-139 mm Hg, 
diastolik kan basıncı içi ise 85-89 mm 
Hg dır.
• Hipertansiyon sınırı ise sistolik kan 
basıncı için 140 mm Hg, diastolik kan 
basıncı için ise 90 mm Hg dır.

Ülkemizde en sık görülen rahatsızlıklardan biri olan 
hipertansiyon konusunda bilinçlenmek şart. Tedavi edilebilen 
bu rahatsızlık gözardı edilirse, beyin kanamasına varan sağlık 
sorunlarına yol açabilir.

KAN BASINCINI ÖLÇERKEN NELERE DİKKAT 
EDİLMELİ? 
Kan basıncı ölçülmeden önce en az 5 dakika dinlenmeli, 
son yarım saat içinde kafeinli içecekler veya sigara 
içmemiş olmalısınız. Tansiyon aletiniz kolunuzun 
çevresini ve boyunu yeterli olarak sarmalıdır, dinleme 
cihazını (stetoskop) tansiyon aletinin manşonu altına 
sokmamalısınız. Tansiyon ölçümü koldan yapılmalıdır. 
Bilekten veya parmaktan ölçümler tercih edilmemelidir.

HİPERTANSİYON TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?
Hipertansiyon tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ancak 
tedavisi ömür boyudur, tedavide kullanılan ilaçlarla kan 
basıncı normal sınırlara düşer, ancak tedavi kesilirse 
kan basıncı yine yükselecektir, bu nedenle tedaviye 
ara verilmemelidir, en az yılda bir kez doktora kontrole 
gidilmelidir.
Bazı özel durumlarda hipertansiyon bir böbrek 
hastalığına veya hormon artışına bağlı olabilir,  böbrek 
hastalığının veya hormonal bozukluğun tedavisi ile kan 
basıncı düzelebilir veya en azından daha az sayıda ilaçla 
daha rahat kontrol edilebilir hale gelebilir.
Kilo kontrolü , vücut kütle indeksinin 25kg/m2 civarında 
olması ,bel çevresinin erkeklerde 102 cm’den, kadınlarda 
88 cm’den az olması, hem hipertansiyonu önlemek 
hem de kan basıncını kontrol altında tutmak için 
önerilmektedir
Tuz (sodyum klorid) alımının kısıtlanmasının hipertansiyon 
gelişimini kilo kaybından bağımsız azalttığı  gösterilmiştir. 
Birçok ülkede günlük tuz tüketimi 9 ile 12 gr/gün’dür. 
Ülkemizde ise bu rakam 18 gr/gün(7,2gr/gün sodyum) 
civarındadır. Sodyum alımı hipertansif olmayanlarda 2.3 
gr/gün, hipertansif ve riskli popülasyondaise 1.5 gr/gün ile 

sınırlanmalıdır.



031www.erogluholding.com

‘HIPERTANSIYON TEDAVISINE DIYETSEL YAKLAŞIM’’ 
(DASH-Dietary Approach to Stop Hypertension) örneği 
beslenme biçimi ile kan basıncını düşürmede başarılı 
olunabileceği anlaşılmaktadır. Bu diyet yüksek tansiyon 
sorunu olanda ilaç tedavisinin yanında, beslenmeyle de 
kan basıncının dengede tutulabileceğinin kanıtıdır. DASH 
diyetinin temel yaklaşımı yağı azaltılmış, sebze ve meyve 
içeriği bol, süt ürünleri sınırlı bir beslenme alışkanlığıdır. 
Hipertansiyon dışında belirgin kronik hastalığı olan, 
düzenli ilaç kullanan, kilo vermesi gerekli hastaların, 
DASH diyetini doktor ve diyetisyen  görüşü sonrası 
uygulamaları gerekir. 
Düzenli fiziksel egzersizin hipertansiyonu önleme 
ve  tedavi etmede etkinliği ispat edilmiştir. Tansiyon 
hastalarına en az 30 dakika orta-şiddette egzersiz 
(yürüme, bisiklet, yüzme vb.) haftada 5 ila 7 gün 
önerilmektedir.
Sigaranın bırakılması, sigara kalp damar hastalıkları 
için majör bir risk faktörüdür. Pasif sigara içiciliğinin 
hipertansiyon üzerine olumsuz etkileri unutulmamalıdır.

HİPERTANSİYONUN NE GİBİ ZARARLARI VARDIR?
Hipertansiyon beyin kanaması ve felç, gözde görme 
kaybı,  kalp yetmezliği ve kalp krizi, böbrek yetmezliği, 
bütün damarlarda daralmalara neden olabilir. Kan basıncı 
değerleri normal sınırlarda tutulursa hipertansiyon 
hastaları bu sayılan hastalıklardan korunurlar.

HİPERTANSİYONDA KULLANILAN İLAÇLAR 
ALIŞKANLIK YAPAR MI? 
Hayır yapmaz, ancak yaş ilerledikçe azalan damar 
elastikiyeti nedeniyle kan basıncı kontrolü için alınan 
ilaç sayısı ya da dozu az gelebilir, bu durumda yeni ilaç 
eklenmesi veya kullanılan ilacın dozunun artırılması 
gerekebilir. 

TEDAVİDE ÖNERİLEN İLAÇLARI NE ZAMAN 
ALMALIYIM? 
Genel olarak tansiyon ilaçları sabah kalkınca hemen 
alınır. Özel bazı durumlarda hastaların kan basıncı 
gece beklendiği şekilde gündüze kıyasla daha düşük 
olmayabilir, bu durumda doktorunuzun da önerisiyle 
ilaç(lar) akşam da alınabilir. Hipertansiyonun tedavisinin 
ömür boyu süreceği unutmamalı  bu nedenle doktorunuz 
önermediği sürece ilaç kullanımı bırakmamalıdır.

HiPERTANSiYON TEDAViSINDE KULLANILAN iLAÇLAR 
BÖBREK VE KARACiĞER BOZUKLUĞU YAPAR MI, 
CiNSEL FONKSIYONLARI ETKiLER Mi? 
Her ilacın kendine özgü yan etkileri olabilir, sizin 
kullandığınız ilaçların yan etkileri konusundaki bilgileri 
de doktorunuza sorunuz, ancak genel olarak söylemek 
gerekirse, tedaviden elde edilecek fayda ilacın zararından 
daha fazladır, bu nedenledir ki hipertansiyon tedavi 
edilmesi gereken bir hastalıktır.
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COLIN’S’TEN 
GÜNDÜZDEN 
GECEYE UZANAN 
SPORTİF VE ŞIK 
ERKEK JEAN 
KOLEKSİYONU

Moda
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COLIN’S, 2017-2018 Sonbahar-Kış sezonunda 
erkeklerin casual ve fonksiyonel giyim tarzından 
ilham alan hem şık hem sportif bir koleksiyon 

sunuyor. Şehirli erkeklerin günlük giyim ihtiyaçlarına 
kullanışlı fit ve renk seçenekleriyle cevap veriyor. 

BU KIŞ HERKES LUCAS’I KONUŞACAK
2017-2018 Sonbahar-Kış sezonunda erkek jean 
modellerinin parlayan yıldızı koleksiyona yeni eklenen 
fit 39 Lucas oluyor. Lucas, yüksek beli, kısa paçası, 
düşük ağı ile yaşı ve ruhu genç, stil sahibi erkeklerin 
gardıroplarını fethediyor. 

DANNY, KARL, DAVİD VE ALEX  
VAZGEÇİLMEZLER ARASINDA

COLIN’S’in çok beğenilen fitleri 41 Danny ve 44 Karl yeni 
sezonda da mağazalarda yerini alıyor. Yeni sezonda 
klasik giyim tarzını jean’le sporlaştırmak isteyen 
erkekler için 45 David, genç giyim tarzını süper skinny 
ile birleştirmek isteyen erkekler için de 40 Alex fiti 
vazgeçilmezler arasında yer alacak. 

Erkeklerin okul, ofis, gece hayatı ve gündelik yaşamının 
vazgeçilmez bir parçası olan COLIN’S jean’ler, siyah 
ve gri gibi klasik renklerin yanında indigo mavinin tüm 
tonlarını barındıran geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 
Jean kombinlerine, COLIN’S erkek giyim koleksiyonunda 
yer alan baskılı ve düz tişörtler, polo yakalı üstler, jean 
gömlekler ve geniş aksesuar koleksiyonundan trendy 
ürünler eşlik ediyor. 
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INDIGONUN TÜM TONLARI  
COLIN’S KADIN JEAN KOLEKSİYONUNDA

COLIN’S 2017-2018 
Sonbahar-Kış sezonunda 
indigo mavinin tüm tonlarını 

barındıran geniş bir kadın jean 
koleksiyonu sunuyor. COLIN’S, yeni 
koleksiyonuyla kalite ve modadan 
ödün vermeyen jean tutkunu 
kadınlara sesleniyor.  Sonbahar - Kış 
sezonunda yer alan yeni fitler ve 
trendy tasarımlar fark yaratıyor. 
Kadınların gece, gündüz, okulda, 
işte, kısacası günlük hayatın her 

anında rahatlıkla giyebilecekleri 
şık jean’ler, koleksiyonun en dikkat 
çekici parçalarını oluşturuyor. Indigo 
mavinin tüm tonlarının yer aldığı 
koleksiyonda stiline farklı renkler 
katmak isteyen kadınlar için yepyeni 
seçenekler de yer alıyor. 

COLIN’S, EN SEVİLEN FİTLERİ 
MAYA VE DİANA’YA HAREKET 
KATTI
2017-2018 Sonbahar-Kış kadın 

jean koleksiyonunda başrolü 
yeniden yorumlanan iki model alıyor. 
COLIN’S’in en sevilen fitleri 891 
Maya ve 760 Diana paçalarındaki 
kuşgözü ve bağcık detaylarıyla 
hareket kazanıyor. Farklı tarzları 
deneyimlemek isteyen kadınlar 
ise yüksek bel cigarette kalıp 891 
Maya’yı tercih ediyor. 
COLIN’S jean koleksiyonunda 
feminen görüntüsünden ödün 
vermek istemeyenler için düşük 

Moda
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belden yüksek bele birçok skinny fit 
alternatifi de bulunuyor. 760 Diana, 
759 Lara ve 757 Sally, benzeri olmayan 
kalıplarıyla dar kesim jean’de kadınların 
tek tercihi oluyor. Lara, nakış, inci ve taş 
detaylı alternatifiyle de dikkat çekiyor. 
Slim boyfriend 892 Alina ise yanları nakışlı 
modelin yanı sıra indigodan siyaha birçok 
renk alternatifi sunuyor.

COLIN’S HEM YIRTIK HEM NAKIŞ 
SEVENLERE SESLENİYOR
Sezon modası detaylara sıkça yer verilen 
COLIN’S kadın jean koleksiyonunda geniş 
yırtıklı ve yıpratılmış ürünler, degrade ve kar 
yıkamalı modeller ön plana çıkıyor. Nakış, 
baskı ve boncuk işlemeli jean modelleri ise 
tarzıyla dikkat çekmeyi sevenleri bekliyor. 
İster topuklu ister spor ayakkabıyla günün 
her saatine eşlik eden COLIN’S jean’ler, 
kadın koleksiyonunda yer alan gömlek, 
triko ve tişörtlerle hareketleniyor. Yüksek 
bel modeller, crop tişört veya önden 
bağlamalı üst gruplarla kullanılarak sezon 
trendlerini yakalıyor. Jean tutkunu kadınların 
vazgeçemedikleri ceketler ise içi ve yakası 
kürklü alternatifleriyle beğeni topluyor.
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Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, 
Ramazan ayı boyunca alışveriş merkezi içerisinde 
kurduğu Ramazan sokağında gerçekleştirdiği etkinlikleri 
ve Ramazan ayı ruhunu yansıtan geleneksel gösterileriy-
le Antalyalıların gözde merkezlerinden biri haline geliyor.  

7’DEN 77’YE HERKESE EĞLENCE
Erasta Antalya’nın gelenekselleşen Ramazan Şenlikleri 
kapsamında düzenlediği 7’den 77’ye her zevke hitap 
eden etkinlikleri ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. 
Alışveriş merkezi içerisinde sahnelenen semazen, 
fasıl dinletisi, folklor, mehteran ve Seyyah isimli dans 
gösterisi ziyaretçilere hoş dakikalar yaşatırken; 
Karagöz Atölyesi ise çocuklara eski Ramazanları 
deneyimleme fırsatı sunuyor. 
Erasta Antalya ziyaretçilerinin Ramazan ayı 
boyunca diğer bir uğrak noktası ise alışveriş merkezi 
içinde kurulan Ramazan Sokağı oluyor. Misafirlerin 
güzel anlarını ölümsüzleştirdikleri dekoratif 
fotoğraf çekilme alanlarının, hat ve ebru sanatı, 
taş boyama, ahşap boyama ve su kabağından 
lamba gibi çeşitli sanat ve zanaat atölyelerinin 
bulunduğu sokakta ziyaretçiler bir yandan 
eğlenirken bir yandan da eski Ramazanları 
yaşamanın keyfine varıyor. 
Erasta Antalya’da alışveriş keyfi uzuyor

Erasta Antalya, düzenlediği kampanyalar ve eğlenceli 
aktivitelerle ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi 
sunuyor. Farklı dönemlerde sosyal, sanatsal ve kültürel 
alanda birçok etkinlik gerçekleştiren Erasta Antalya,  
ziyaretçileri için uzun zaman geçirebilecekleri keyifli bir 

sosyal yaşam alanı yaratıyor.

ERASTA ANTALYA’DA RAMAZAN KEYFİ 
ANLATILMAZ YAŞANIR

Haberler
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ÇOCUKLAR 
EĞLENİRKEN 
ÖĞRENİYOR

ERASTA ANTALYA AVM'DE İMZA GÜNÜ

Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, çocuklara yönelik düzen-
lediği birbirinden renkli etkinliklerle minik ziyaretçilere ev sahipliği yaptı. Erasta
Erasta Antalya’da minik ziyaretçilere ücretsiz sunulacak; el becerilerini gelişti-
ren ve öğretici faaliyetler arasında Resim Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi ve 
Ahşap boyama Atölyesi yer aldı.

Kelebek Ömrü Kadar Aşk ki-
tabının yazarı C. Fırat İzgi ve 
oğlu Meriç İzgi, Erasta Antalya 
AVM’de okurları ile buluştu. Ki-
taplarında aşkı konu alan İzgi 
imza gününd,e Erasta AVM’de 
yoğun ilgi ile karşılaştı. 
Kitaplarını imzalatan gençler, 
sosyal medya fenomeni; oğ-
lu Meriç İzgi ile fotoğraf çek-
tirirken baba ve oğula karşı 
hayranlıklarını gizlemediler. 
Okurlarının bu derece çoşkulu 
olması C. Fırat İZGİ’yi duygu-
landırdı.
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Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, ço-
cuklara yönelik düzenlediği yaz kampında eğlenceli ve öğ-
retici etkinliklerle minik ziyaretçilerin değişmez adresi oldu. 
Erasta Antalya’da viteleri ve Aksin Cinemas’daki çocuk 
filmi gösterimi çocuklara klasik yaz tatillerinden farklı 
unutamayacakları bir yaz tatili yaşattı.  

ÇOCUKLAR HEM EĞLENDİ 
HEM YETENEKLERİNİ GELİŞTİRDİ
Erasta Antalya’nın 6-10 yaş arasındaki çocuklara ücret-
siz sunacağı Yaz Kampı etkinlikleri çocukların ilgi alanla-
rını destekleyerek, zekâ ve yeteneklerini geliştirmeyi he-
defliyor. Yaz Kampı’na katılan çocuklar Pazartesi günleri 

düzenlenen atölye çalışmalarında el becerilerini ve yara-
tıcılıklarını geliştirirken,  Çarşamba günleri de Playland’in 
Soft Play alanında oyun gruplarıyla birlikte eğitmenler 
eşliğinde güven içerisinde eğlenceli oyunlar oynadı. Cuma 
günleri ise minik ziyaretçiler son teknolojiyle donatılmış 
Aksin sinemalarının konforlu salonlarında film izlemenin 
keyfini yaşadı.
Erasta Antalya, düzenlediği kampanyalar ve eğlence-
li aktivitelerle ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi 
sunuyor. Farklı dönemlerde sosyal, sanatsal ve kültürel 
alanda birçok etkinlik gerçekleştiren Erasta Antalya,  her 
yaşa hitap eden birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği 
yaparak Antalyalıların yaşamına farklı bir soluk getiriyor. 

Erasta Fethiye AVM toplamda 100 TL ve üzeri 
alışverişlere Plaj Çantası hediye kampanyası 

gerçekleştirildi. Fethiyeli alışveriş severler geç-
tiğimiz yazın ilk tatil hediyelerini Erasta Fethiye 

AVM’den kazandılar.

ERASTA ANTALYA YAZ KAMPI’NDA 
BU TATİL UNUTULMAZ OLACAK

ERASTA FETHİYE’DEN YAZ SÜRPRİZİ!

Erasta Fethiye AVM ziyaretçileri içinde 
toplamda 100 TL ve üzeri alışverişlerine 1 
adet sinema bileti kazandı. 

BU BİLET FETHİYELİLERE 
ÇOK YAKIŞTI!

Haberler
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Bayraklarla süslenerek şölen havasına 
bürünen Erasta Antalya’daki 30 Ağustos 
Zafer Bayramı kutlaması küçükten büyüğe 
her yaşa hitap eden eğlenceli etkinliklerle 
misafirlerine keyifli bir gün yaşattı. 
Erasta Antalya, Cumhuriyet Bayramı 
kutlaması kapsamında alışveriş merkezini 
bayraklarla donatarak bir şölen alanı 
yarattı. Bando eşliğinde gerçekleştiri-
len kortej yürüyüşüne misafirlerin eşlik 
etmesiyle coşkulu görüntüler ortaya çıktı.

Antalya’nın alışveriş ve yaşam 
merkezi Erasta Antalya’da 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı kutlamaları kapsamında 
Decathlon işbirliğiyle gerçekleştirilen 
eğlenceli spor aktiviteleri ve ödüllü 
yarışmalar ziyaretçilerden büyük ilgi 
gördü. 

SPOR, EĞLENCE VE  
SOSYALLEŞME BİR ARADA 
Erasta Antalya, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kut-
lamaları çerçevesinde spor, eğlence  
ve sosyalleşmeyi bir arada sunan 
etkinlikler düzenledi. Decathlon işbir-
liğiyle düzenlenen etkinliklerde özel-
likle çocuklara ve gençlere farklı spor 
dallarının sevdirilmesine yönelik bir-
birinden eğlenceli ve heyecan verici 
spor gösterileri izleyenlerin nefesle-
rini kesti. 
Günün anlam ve önemine yönelik 
hazırlanan etkinlik programında 
ödüllü şut atma, çanta katlama, ok 
atma ve ağırlık kaldırma yarışmaları, 
çekişmeli olduğu kadar eğlenceli ak-
tiviteler yarışmacılara ve izleyenlere 

heyecan dolu anlar yaşattı. Etkinlik-
teki yavaş bisiklet sürme yarışması, 
paten gösterisi ve ödüllü paten ya-
rışması da ziyaretçilerden ilgi gören 
diğer aktiviteler arasında yer aldı.
Erasta Antalya, düzenlediği kam-
panyalar ve eğlenceli aktivitelerle 

ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş de-
neyimi sunuyor. Farklı dönemlerde 
sosyal, sanatsal ve kültürel alanda 
birçok etkinlik gerçekleştiren Erasta 
Antalya,  ziyaretçileri için uzun 
zaman geçirebilecekleri keyifli bir 
sosyal yaşam alanı yaratıyor.

ERASTA 
ANTALYA ŞÖLEN 
ALANINA 
DÖNDÜ

19 MAYIS ERASTA ANTALYA’DA NEFES KESEN 
GÖSTERİLERLE KUTLANDI
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Mesai Sonrası

ÜNİVERSİTE YILLARINDA 
BAŞLAYAN BÜYÜK DEĞİŞİM 
Önder Kabataş – Colin’s Mimari Proje Uzmanı 

 "Aynaya baktığım zaman 
kendimi fit ve daha zinde 
hissediyorum. " 
ÖNDER K ABATA Ş
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SSpora ilgi duymadığım (duymadığım diyorum çünkü ile-
ride yaşanacaklara bir ders olacak) yıllar orta okul ve lise 
dönemine denk gelmekteydi. Bu süreçte uzun süre bil-
gisayar başında oyun oynayarak vaktimi geçiriyordum. 
Lise son sınıfta artık sınav stresi, meslek edinme telaşı 
derken epey kilo almıştım. 2012 (18 yaş) yılında lise son 
stajımı Colin’s Mimari Departmanda yaparak bitirmiş-
tim. Bu süreçte abilerim, ablalarım tombiş çocuk deyip 
yanaklarımı kızartana kadar sıkmaya başlarlardı. 
Sol tarafta görünen fotoğraf üniversiteye başlamadan 
önceki halim tam 118 kilo olarak tartıya çıktığım za-
mandı. Bundan sonraki süreç, şuan halan söylediğim 
ve kendimi takdir ettiğim ‘’ hayatımda yaptığım en iyi 
şeyin’’ başlangıcıydı. Sonuçlar açıklandığında Trabzon 
da bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesine yerleştiği-
mi öğrendim. Bilenler belki vardır Trabzon’un birçok yeri 
yokuşlarla doluydu. Kilolu halimle bu yokuşları çıkarken 
çok zorlandığım zamanlar olmuştur. Artık bir şekilde kilo 
vermem gerektiğini, merdiven çıkarken dahi nefes ne-
fese kalan 18 yaşında bir çocuk olmaktan yorulduğum 
dönemdi. Çevremde beden eğitimi öğretmenliğine ha-
zırlanan arkadaşlarım koşmak ve spor yapmak  için at-
letizm pistine gidiyorlardı. Bir gün bende onlarla beraber 
gitmeye karar verdim. İlk koşmaya, hızlı hareket etmeye 
başladığımda çok zorlandım.  Vücuduma ne yaptığımı ne 
zarar verdiğini o ilk koşumda öğrendim ve kilo vermek 
için daha da hırslandım. Giderek zaman içerisinde kilo-
larımı vermeye, giydiğim kıyafetlerimin vücuduma tam 
oturmadığını fark etmeye başladım. Bir yandan çevrem-
deki insanların da dikkatlerini çekmiş oldum. Artık üni-
versite bittiği zaman 2 yıl içerisinde tam 48 kilo vererek 
70 kiloya düştüm. 
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Mesai Sonrası

Tekrardan İstanbul’a döndüğüm zaman özellikle ailem 
ve çevremdeki insanlar bu değişime inanamadı. Hastalık 
geçirip geçirmediğime kadar sormuşlardı. Artık kendimi 
başka Önder olarak görmeye başlamıştım. Daha hafifle-
miş, nefes nefese kalmadan merdiven çıkabilen, kıyafet 
almak için zorlanmayan birisi olmuştum. Hem psikolojik 
hem de fiziksel olarak daha da kendimi mutlu hissedi-
yordum. Daha sonrasında hareketsiz kalmamak ve özel-
likle tekrardan kilolarımı geri alırım korkusuyla bir spor 
salonuna yazıldım. Bu süreçten sonra spor yapan veya 
spor ile ilgilenen insanların neler yaptığını, neler yediğini, 
nasıl dinlendiğine kadar bir çok bilgi edinmeye çalışıyor-
dum.  Bu süreçten sonra kendimi fitness yaparken ko-
ca ağırlıkların içerisinde buldum. Bu süreçte ağırlıklar ile 
beraber spor yaptığım zaman vücudumun daha sıkılaş-

tığını ve kilo aldığımı fark ettim. 1 yıl sonun-
da tekrardan 76 kiloya çıktım. Bir anda 

acaba ters bir şey mi yapıyorum 
diye korkmaya başlamıştım. Ama 

aynaya baktığım zaman halan 
zayıf ve fit görünüyordum ve 
mutluydum. Bu değişiminden 
sonra tartıya bakmamaya baş-
ladım. Çünkü baktığım zaman 
eski kilolarıma kadar çıkacağı-

mı, tekrardan şişman olacağımı 
düşünüyordum. Bu ağırlık çalış-

maları ile beraber toplamda 2 sene 
boyunca fitness yapmaya devam et-

tim. Daha sonrasında kapalı bir salondan 
sıkıldığımı, hep aynı hareketleri yaptığımı fark ettim. 
Daha değişik, sıkılmadan yapabileceğim bir spor dalı-
na yönelmek istiyordum. 2016 Aralık ayında çevrem-
deki insanlardan RUNDAMENTAL adında bir grubun 
olduğunu ve sokakta grup halinde koştuğunu öğ-
renmiştim. İlk duyduğum zaman çok ilginç geli-
yordu o kadar arabanın ve insanların içinde nasıl 
koşuyorlardı derken kendimi 5 kilometrelik şişli 
şehir içi koşusunda bulmuştum. O gün ilk defa 
niye bunca yıl kapalı bir salonda spor yaptı-
ğımı kendime sormuştum.  Daha sonrasında 
RUNDAMENTAL’İ yakından takip etmeye, ne-
ler yaptıklarını incelemeye başladım. Bireysel 
olarak farklı spor geçmişlerine ve tecrübelere 
sahip olan bir grup arkadaşın 2014’ten bu yana 
şehrin kalbi diyebileceğimiz İstanbul rotalarında 
kolektif ve düzenli koşulara başlayıp, 2015 itiba-
riyle RUNDAMENTAL adı altında bir ekip oluştu-
rarak, benim gibi yeni koşmak isteyen insanlara 
da ilham ve motivasyon kaynağı olabilecek bir 
koşu grubu haline geldi. Grupta farklı yetenek ve 
özelliklere sahip, yaratıcılık düzeyleri yüksek 
kişiler sayesinde birbirinden pozitif anlamda 

destek alan ve etkilenen bir ekip ruhu oluşmuş durumda. 
RUNDAMENTAL koşmanın yanı sıra çeşitli antrenman 
organizasyonları, farklı spor branşlarını da hobi edinmiş 
birbirinden üretken, çalışkan ve başarılı amatör yarış-
macı koşuculardan oluştuğu ve özellikle etkinlik düzen-
leme, proje üretimi ve dijital içerik üretmede çok başarılı 
olduğu için ‘’ NOT ONLY RUNNING / SADECE KOŞMU-
YORUZ’’ mottosu grubu bence daha iyi anlatıyor. Bolca 
gülen, eğlenen, koşan, yorulan, seyahat eden RUNDA-
MENTAL ekibinin amacı, her biri aslında ayrı bir ‘macera’ 
olan yeni projeler yaratarak, koşunun herkes için aslında 
spor değil yaşam tarzı ve ayrı bir kültür olduğunu gös-

termek, özendirmek diyebiliriz. 
Genellikle Perşembe günleri şehir içi, Pa-
zar günleri ise orman koşuları düzenle-
niyor ve bunu herkese mail yolu ile bil-
diriyorlar. Bir sonraki orman koşusuna 
katılmak için internet üzerinden form 
gönderdim. Daha önceleri hiç ormanda 

koşuya gitmemiştim. Pazar sabahı ev-
de herkes uyurken ben saat 06:00 da 

uyanıp spor eşyalarım ile beraber 
Mecidiyeköye gidiyordum. Oradan 

koşuya gelen kişilerin arabalarına 
binip ormana doğru yola çıkıyorduk. 

Benim yaşımda veya benden yaşça bü-
yük birçok insan koşmak için oraya ge-
liyordu. 
Koşmaktan kastım herkesin depar 
atıp birbirlerini geçmeye çalıştığı değil, 
kendi temposuna ve fiziksel duruma 
göre seçtiği hızda rotayı devam ettir-
mesinden bahsediyorum. O gün 8 ki-
lometreyi hiç durmadan 55 dakikada 
bitirmiştim. Belli noktalarda grupların 
arasındaki mesafe açılıyor ve kimse 
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birbirini göremiyordu, o süreçte etrafınızda hiçbir insan 
yok sadece kuş sesleri, göl manzarası ve sizin hızlı ne-
fes alış verişleriniz var. Koşu bittiği zaman soğuma ve 
esnetme hareketleri ile beraber sonlandırmış oluyorduk. 
Daha sonrasında herkes acıktığı için grup halinde kah-
valtıya gidip bir güzel yaktığımız kalorileri geri alıyorduk  
işin esprisi bir tarafa koşuya sadece kilo vermek için ge-
lenler de var, sporu yaşam tarzına getirmiş insanlar da 
var, hedef yarışlarına hazırlanan insanlar da var. Kısacası 
her kesimden insanlar bir şekilde hareket et-
meye ve aktif kalmaya çalışıyor. 
Artık bir sonraki Pazar günü için 
neredeyse gün saymaya başlı-
yordum. Çünkü tek başınıza ko-
şuya gittiğiniz de canınız sıkılabi-
lir veya keyif alamayabilirsiniz. Bu 
platformda ise grup halinde diğer 
insanlar ile beraber koşuya devam 
ettiğiniz için hem motivasyonunuz 
artıyor hem de bitiş noktasına var-
mak için can atıyorsunuz. Artık 8 K 
koşabildiğimi gördükten bir sonraki 

Tek başına koşuda sıkılmak 
en büyük sorunken, 

RUNDAMENTAL ekibiyle 
sıkılmak imkansız hâle geliyor!
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hafta Büyükada 11 K koşusuna ka-
tılmak için tekrardan form gönder-
dim aynı şekilde herkes erken sa-
atte başlangıç noktasına ulaşmıştı. 
Isınma ve muhabbetten sonra ko-
şuya başlamıştık. Önce hafif bir 
tempo ile devam ediyorduk, önü-
müzdeki ve arkamızdaki farklı 
hız grupları ile beraber yokuşları 
tırmanmaya başlıyorduk. Ada ve 
deniz manzarası eşliğinde 70 da-
kika bitiş noktasına varmış-
tım. Soğuma ve esnetme 
hareketlerini de yaparak bu 
etkinliği bitirmiştik. 
Gerçekten de ‘SADECE KOŞ-
MUYORUZ’’ dediklerini son-
radan anlamaya başlıyor-
dum. Koşu insan vücudunu 
zorlayan ve sakatlıklara kolay 
davetiye çıkartan bir spordur. 
RUNDAMENTAL ile beraber 
hem bu sakatlıkları bir nebze 
önlemek, hem kuvvet kazan-
mak için Ataköy de bulunan At-
letizm Spor Salonunda bir ekip 
eşliğinde kuvvet antrenmanları 
ve yoga etkinlikleri düzenliyor. 
Bir yandan da spor salonunda ağırlık antrenmanları yap-
mayı ihmal etmiyoruz. 
Belli bir süreden sonra acaba şehir içi koşularına iş çıkışı 
yetişebilir miyim diye kendime sormaya başladım. Çün-
kü koşular genellikle Eminönü, Beşiktaş, Şişhane, Bebek, 
Kadıköy gibi bana uzak noktalarda saat 19:30 da başlı-
yordu. Benim mesaim ise saat 18:30 da bitiyordu. Met-
robüs, tramvay derken tam yetişebilmek için tam 1 saa-
tim kalıyordu. Havaların soğuk olması ve dışarıdaki diğer 
insanların acaba bu soğukta bunlar niye koşuyor bakışı 
eşliğinde 8K Beşiktaş koşusuna da yetişip tamamlamış 
oluyoruz. 
Bu şekilde grup içerisinde 1. Yılımı bitirmiş oluyo-
rum. Şuana kadar koştuğum en uzun mesafe 
14K Ayvad bendi orman koşusuydu. 
Sporu sadece yapmak için de-
ğil de, yaşam tarzı haline ge-
tirdiğimi düşünüyorum. Bu da 
tabi ki günlük yaşantımı olumlu yönde etkiliyor. 
Beslenmeme de aynı şekilde spora gösterdiğim 
özeni göstermeye çalışıyorum. Asla bunu içmem 
yemem şeklinde bir yaklaşımda bulunmuyorum. 
Az ve öz tüketerek dengeyi oturtmuş durumda-
yım. Şuan 73 kilodayım ve daha fazla kilo vermeyi 
düşünmüyorum. En azından aynaya baktığım zaman 

Mesai Sonrası
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kendimi fit ve daha zinde hissediyorum. İn-
sanların birçoğu benim gibi fazla kiloyu prob-
lem ediyor ama kilonun alınıp verilebilen bir 
durum olduğunu kafalarından çıkarıyor. Bir 
yandan RUNDAMENTAL ile beraber koşulara 
ve kuvvet antrenmanlarına devam ediyorum. 
Belli bir hazırlık sürecinden sonra 21K yarı 
maraton hedefim var. Şuan için bunu yapa-
bileceğimi düşünmüyorum. Çünkü mesafe 
uzadıkça yarış temposunu kontrol edebilmek 
daha da zorlaşıyor. Eğer her hangi bir sporla 
(yüzme, koşma, bisiklet, fitness vb.) uğraş-

mayı düşünüyorsanız öncesinde mutlaka bir 
doktor kontrolünden geçmenizi ve gerekli 
testlerinizi yaptırmanızı tavsiye ediyorum. 
Hayatta her ne olursa olsun bir yerden 
başlamak gerekiyor, yemek yapmaya, kilo 
vermeye, dil öğrenmeye, spor yapmaya vb. 
her ne olursa olsun yeter ki harekete ge-
çin ve vazgeçmeyin. Benim bu başlangıcım 
üniversite zamanıma denk geldi ve aradan 
5 yıl geçmesine rağmen bunu kendi adıma 
sürdürmeye çalışıyorum. Sizde lütfen hangi 
konuda olursa olsun harekete geçin. 
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2017 Antalya Lions Kulüpler Kupası 
Satranç Turnuvası 02-03-04 Haziran 
tarihleri arasında Erasta Antalya’da 
gerçekleştirildi.
Antalya’nın alışveriş ve yaşam 
merkezi Erasta Antalya, ev sahipliği 
yaptığı 2017 Antalya Lions Kulüp-
ler Kupası Satranç Turnuvası, Türkiye 
Satranç Federasyonu Antalya İl Tem-
silciliği ve Antalya Lions kulüpleri iş-
birliği ile düzenlendi.
3 kategori halinde düzenlenen tur-
nuvaya A kategorisinde 27, B ka-
tegorisinde 84 ve C kategorisinde 
195 olmak üzere toplam 306 sporcu 
katıldı. Çekişmeli ve heyecanlı geçen 
turnuvaya katılan Rus, Azeri ve İranlı 
sporcuların yanı sıra çevre il ve ilçeler-

den gelen sporcuların yakınları turnu-
vayı izlerken keyifli anlara şahit oldu.
Sporcuların kuvvetini gösteren ELO 
ve UKD derecelendirme sistemi çer-
çevesinde düzenlenen Lions Kulüpler 
Kupası Satranç Turnuvası’nda derece-
ye giren sporculara ödül olarak plaket 
ve madalya verildi.  Üç gün süren mü-
cadelenin sonucunda her kategoride 
dereceye girenler arasında da birinci 
gelen yarım altın, ikinci çeyrek altın, 
üçüncü, dördüncü ve beşinci ise gram 
altınla ödüllendirildi. Sporculara ödül-
leri AVM yönetimi, Lions Kulüp Baş-
kanları ve Türkiye Satranç Federas-
yonu Antalya İl Temsilciliği yetkilileri 
tarafından verildi. 
Giyimden aksesuara, dekorasyon-

dan ev elektroniğine pek çok sektör-
deki en sevilen markalara ev sahipliği 
yapan Erasta Antalya, sahip olduğu 
yürüyüş alanlarıyla misafirlerine çok 
daha rahat alışveriş yapma imkanı 
sağlarken; sinema salonuyla 7’den 
77’ye her yaştan ziyaretçisine eğ-
lenceli zaman geçirebilme fırsatı 
sunuyor.
Farklı konsepti ve yarı açık mimarisi 
ile dikkat çeken Erasta Antalya, açıl-
dığı ilk günden itibaren bölgenin en 
popüler yaşam merkezlerinden biri 
haline geldi. Bir Eroğlu Gayrimenkul 
projesi olan Erasta Antalya, her yaşa 
hitap eden, birbirinden farklı etkinlik-
lere ev sahipliği yaparak Antalyalıla-
rın yaşamına yeni bir soluk getiriyor. 

Erasta Antalya,  Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği ve 
Antalya Lions kulüpleri işbirliği ile düzenlenen 2017 Antalya Lions Kulüpler 
Kupası Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yaptı.

Haberler

ERASTA ANTALYA’DA  
SATRANÇ TURNUVASI HEYECANI
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Ulusal ve uluslararası birçok markayı Edirne’liler ile bu-
luşturan Erasta Edirne AVM, LÖSEV’in Türkiye’nin dört 
bir yanındaki ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardım 
dağıtmayı amaçlayan "İyilikler Tırı"nı ağırladı. Gıda, giyim, 
tekstil, kırtasiye, oyuncak, kuru gıda, kırmızı et gibi mal-
zemeleri yüklü olan tır Erasta Edirne’nin ön otopark ala-
nında Lösemili çocuklar ve aileleri ile buluştu. 7’den 70’e 
tüm LÖSEV ailesinin bir araya geldiği etkinlikte, Vakfa 
kayıtlı çocuklar ve ailelerine yardım paketleri dağıtıldı.  

Tırın ön kısmına konumlanan, annelerin ve gençlerin ta-
sarlayıp ürettiği ürünlerin satışa sunulduğu LSV Dükkan 
da oldukça ilgi gördü. 
Edirne’nin en büyük alışveriş merkezi Erasta Edirne, 125 
mağazaya ek olarak cafe, restoran, eğlence merkezi ve 
sinemanın bulunduğu sosyal alanlarıyla bölgeye yeni bir 
soluk getiriyor. AMF Bowling Eğlence Merkezi ve sine-
manın bulunduğu Cinemarine, aynı zamanda çocuk ziya-
retçilerin de vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.  

İYİLİKLER TIRI’NIN EDİRNE’DEKİ DURAĞI ERASTA AVM OLDU
ERASTA EDİRNE’DEN LÖSEV’E DESTEK

Erasta Fethiye AVM, Ramazan ayında gerçekleştirdiği Med-
dah’tan Hacivat-Karagöz’e, Semazen gösterisinden Mehte-
ran’a kadar birbirinden renkli etkinliklerle misafirlerine keyifli 
ve eğlenceli anlar yaşattı.
Erasta Fethiye AVM Ramazan ayı boyunca her Cumartesi 
akşamı düzenlenen Meddah ve Hacivat-Karagöz etkinlikleri; 
Kadir Gecesi’nde gerçekleştirilen Semazen gösterisi ve Arefe 
Gecesi’nde gerçekleştirilen Mehteran gösterisi ile bayram 
öncesinde ziyaretçilerine unutamayacakları bir Ramazan 
eğlencesi sundu. Erasta Fethiye AVM 2017 yılında da 
Ramazan kutlamalarının değişmeyen adresi oldu.

ERASTA FETHİYE’DE 
RAMAZAN COŞKUYLA 
KARŞILANDI!

Alışveriş ve yaşam 
merkezi Erasta Edirne, 
Lösemili Çocuklar 
Vakfı’nın (LÖSEV) 
yardım dağıtan 
"İyilikler Tırı"nı 
ağırlayarak, gıda, 
giyim, tekstil, kırtasiye, 
oyuncak, kuru gıda 
gibi malzemelerin 
ihtiyaç sahibi çocuk ve 
aileleriyle buluşmasına 
destek oldu. 
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EROĞLU GİYİM’DE BABALAR GÜNÜ

DENİMLE  
FARKINDALIK  

YARATILDI

Çorlu , Aksaray ve Merkez 
lokasyonumuz dahil olmak 
üzere çalışan çocuklarımız 
arasında Babam ve Emeği 
konulu şiir yarışması 
gerçekleşmiştir. Yarışma 
sonucu 1.2. ve 3. Olan 
çocuklarımıza çeşitli 
hediyeler verildi.

Tüm dünyada cinsel tacizi 
protesto amaçlı sosyal içerikli 
bir aktiviteye imza atılıyor ve 

26/04/2017 tarihi “ DENİM 
GİYME GÜNÜ ” olarak ilan ediliyor. 

Eroğlu Giyim olarak Avcılar 
merkez çalışanları bu güne özel 

denim giyerek farkındalık yarattı.

Aksaray fabrikamızın iş 
fırsatları kariyer günü 

projesinde Aksaray 
İK Müdürü Sibel Tok 

Eroğlu Giyim adına 
Aksaray Millet Vekili 

tarafından plaket aldı.

ÖDÜLLÜ KARİKATÜR 
YARIŞMASI

"İş Sağlığı ve Güvenliği 
Haftası" kapsamında 

karikatür yarışması 
düzenledik. Çalışanlarımızını 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
konusunda dikkat çekici 

bir yolla bilinçlendirilmesi 
amaçlandı. 

Yarışmada 1. Olan Modelhane bölümü Mode-
list Yardımcısı olarak çalışan Seda Karagümüş’e 
250 TL değerinde Colins hediye çeki verilmiştir.

ÖDÜL TAKDİM EDİLDİ
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Merkez Finans bölümü çalışanımız Buket Oğuz, 
Anıl Şirin ile evlendi.
Merkez Modelhane bölümü çalışanımız Esra 
Bayraktar, Kenan Dündar ile evlendi.
Merkez Kalite Güvence bölümü çalışanımız 
Damla Kızıl, Ali Mesut Kızıl ile evlendi.
Merkez Modalhane bölümü çalışanımız Betül 
Şaşmaz, Turgut Görkem Usta ile evlendi.
Çorlu Fabrika Kalite Güvence bölümü çalışanımız 
Aydan Gündüz, Gökhan Varsak ile evlendi.

Çorlu Fabrika Sprey bölümü çalışanımız Tolga 
Yılmaz, Gizem Yılmaz ile evlendi.
Aksaray Fabrika Yıkama bölümü çalışanımız 
Yusuf Kızoğlan, Ayşe Kızoğlan ile evlendi.
Aksaray Fabrika Ütü Paketleme bölümü çalışa-
nımız Kübra Yapılcan, Mehmet Böge ile evlendi.
Aksaray Fabrika Ütü Paketleme bölümü çalışa-
nımız Ali Korkmaz, Raziye Karakaya ile evlendi.
Aksaray Fabrika Teknik Müdürlük çalışanımız 
Recep Ok , Fadimana Avşar ile evlendi.

Aksaray Fabrika İdari İşler  bölümü çalışanımız 
Ramazan Yücel, Fadime Kaynak ile evlendi.
Aksaray Fabrika Dikim bölümü çalışanımız 
Hamza Kurt, Çiğdem Çağlayan ile evlendi.
Aksaray Fabrika Dikim bölümü çalışanımız İsmail 
Yılmaz, Şeyma Koçak ile evlendi.
Aksaray Fabrika Kalite Güvence bölümü çalışa-
nımız Feyzullah Göktaş, Neşe Yılmaz ile evlendi.
Aksaray Fabrika Dikim bölümü çalışanımız Ali Er, 
Bahar Altınsoy ile evlendi.

ÇOCUĞU OLANLAR

EVLENENLER

ER
OĞ

LU
 G

İY
İM

KAĞAN GÖKBÖRÜ TAŞKAN Skyland SEÇ Müdürü Hasan Taşkan ve eşi Dilşah Taşkan'ın oğlu dünyaya gelmiştir.
BORA VATANSEVER Skyland Elektrik İşler Şefi Hüsrev Vatansever ve Selda Vatansever'in oğlu dünyaya gelmiştir.
ELA ve AYŞEM ÜLKER Skyland Elektrik İşler Teknikeri İlker Ülker ve eşi İpek Aysen Ülker'in ikiz kızları dünyaya gelmiştir.

MİRAY SARE KOÇ Pazarlama ekibimizden Erhan koç ve eşinin kızı dünyaya gelmiştir.

ALİN PAPAZİAN İK Uzmanı olarak çalışan Fulden Papazian ve eşi Arman Papazian’ın kızı dünyaya gelmiştir.
ALYA EBRAR TOPKAYA Gerber Operatörü olarak çalışan Zeynep Topkaya ve eşi Mustafa Topkaya'nın kızı dünyaya gelmiştir.
ATAKAN BUĞRA EROĞLU İç Denetim Müdürü olarak çalışan Durmuş Eroğlu ve eşi Sevinç Eroğlu'nun oğlu dünyaya gelmiştir.
ÖYKÜ ASEL KAHVECİ Aksesuar Satınalma Uzmanı olarak çalışan Orhan Kahveci ve eşi Burçak Kahveci'nin kızı dünyaya gelmiştir.
ASLIHAN GÜNEŞ Aksesuar Satınalma Uzmanı olarak çalışan Yakup Güneş ve eşi Melike Güneş'in kızı dünyaya gelmiştir.
VESİLE SEVDİRİR Makinacı olarak çalışan Seliha Sevdirir ve eşi Nazif Sevdirir’in kızı dünyaya gelmiştir.
ALİ KAYALI Makinacı olarak çalışan Zeytun Kayalı ve eşi Rufet Kayalı'nın oğlu dünyaya gelmiştir.
İKLİM AKMAN İplik Temizlemeci olarak çalışan Gülfidan Atabey ve eşi Mevlüt Akman'ın kızı dünyaya gelmiştir.
EBRAR SÖYLEMEZ Sayımcı olarak çalışan Mahmut Söylemez ve eşi Zehra Söylemez’in kızı dünyaya gelmiştir.
HAFSA SARIYILDIZ Sprey Tabancacısı olarak çalışan Hasan Sarıyıldız ve eşi Aynızeliha Sarıyıldız'ın kızı dünyaya gelmiştir.
ŞEYMA AKBAŞ Sayımcı olarak çalışan Hüseyin Akbaş ve eşi Nafia Akbaş'ın kızı dünyaya gelmiştir.
UMUT ÖZTÜRK Makinacı olarak çalışan Şevki Öztürk ve eşi Aynur Öztürk'ün oğlu dünyaya gelmiştir.
FARUK AKÇA Makinacı olarak çalışan Oruç Akça ve eşi Seval Akça'nın oğlu dünyaya gelmiştir.
MELİSA ALBAYRAK Makinacı olarak çalışan Cemil Albayrak ve eşi Meral Albayrak'ın kızı dünyaya gelmiştir.
EBRAR GÜNDOĞDU Makinacı olarak çalışan Ahmet Gündoğdu ve eşi Habibe Gündoğdu'nun kızı dünyaya gelmiştir.
SALİH EGE DER Makinacı olarak çalışan Samet Der ve eşi Gamze Der'in oğlu dünyaya gelmiştir.
ÖMER HALİS GÜL Makinacı olarak çalışan Yılmaz Gül ve eşi Saniye Gül'ün oğlu dünyaya gelmiştir.
DURMUŞ ALİ GÜZEL Makinacı olarak çalışan Cumayil Güzel ve eşi Döndü Güzel'in oğlu dünyaya gelmiştir.
YUNUS EMRE TUĞ Ortacı olarak çalışan Yusuf Tuğ ve eşi Hacer Tuğ'un oğlu dünyaya gelmiştir.
ÖZDEN ÖZKURT Depo Sorumlusu olarak çalışan Ömer Özkurt ve eşi Özlem Özkurt'un kızı dünyaya gelmiştir.
UMUT GÜÇLÜER Makinacı olarak çalışan Musa Güçlüer ve eşi Şükran Güçlüer'in oğlu dünyaya gelmiştir.
ÖMER ALİ KÖKNEL Mal Kabul Elemanı olarak çalışan Faruk Köknel ve eşi Havana Köknel'in oğlu dünyaya gelmiştir.
ZEYNEP YAREN SEVİM Asistan olarak çalışan Aşur Sevim ve eşi Tuğba Yücel Sevim'in kızı dünyaya gelmiştir.
ELİF KUTSAL ÇAKMAK Lazer Elemanı olarak çalışan Mesut Çakmak ve eşi Hanife Çakmak'ın kızı dünyaya gelmiştir.
ARAS EYMİR İZGİ Sprey Tabancacısı olarak çalışan Engin İzgi ve eşi Sahure Asal İzgi'nin oğlu dünyaya gelmiştir.
ÖMER DURMAZ Sayımcı olarak çalışan Yılmaz Durmaz ve eşi Büşra Bilgiç'in oğlu dünyaya gelmiştir.
BEYZANUR CEYLAN Paketlemeci olarak çalışan Tamer Ceylan ve eşi Döne Ceylan'ın kızı dünyaya gelmiştir.
ASYA ALTINSOY Makinacı olarak çalışan Hüseyin Altınsoy ve eşi Şerife Altınsoy'un kızı dünyaya gelmiştir.
YAVUZ SELİM KONAK Numune Kuru İşlem Operatörü olarak çalışan Mustafa Konak ve eşi Sibel Konak'ın oğlu dünyaya gelmiştir.
İKRA ALBAYRAK Makinacı olarak çalışan Mesut Albayrak ve eşi Rahime Albayrak'ın kızı dünyaya gelmiştir.
AHMET AY Aracı olarak çalışan Mehmet Ay ve eşinin oğlu dünyaya gelmiştir.
ÖMER BURAK AY Paketlemeci olarak çalışan Ahmet Ay ve eşi Emine Ay'ın oğlu dünyaya gelmiştir.
YAVUZ SELİM DOĞAN Makinacı olarak çalışan Ziyade Doğan ve eşi Şahin Doğan'ın oğlu dünyaya gelmiştir.
İSMET AYAZ ÇAYLAN Makinacı olarak çalışan Kadriye Çaylan ve eşi Emrah Çaylan'ın oğlu dünyaya gelmiştir.

DNM

EROĞLU GİYİM

EROĞLU GAYRİMENKUL
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Yemek

Yazın ne ara bittiğini anlayamadan, soğuk havalar 
başladı. Bu aylarda kendinize bir iyilik yapın ve her 

gün özellikle sağlıklı et - tavuk sularıyla, tok tutacak 
baklagillerle ya da sağlıklı sebzelerle hazırlanmış bir 

kase sıcak çorba için. Hastalıklara karşı daha kolay 
ve lezzetli bir kalkan bulamazsınız!



İyice yıkayıp, sıcak su da beklettiğiniz pirinçleri blenderdan 
geçirin. Daha sonra kıyma, yumurta, irmik ve baharatları 
ekleyerek yoğurun. Bir hamur elde etmiş olacaksınız. Bu 
hamuru streç filmle kaplayıp en az yarım saat buzdolabında 
dinlendirin. Daha sonra çıkarıp nohut büyüklüğünde, 
yuvarlak parçalara ayırın. Bu hamurları 4-5 dakika kadar 
haşlayın ve süzüp kenara alın. Ayrı bir tencerede sıvı yağ 
ile etleri kavurun. Daha sonra 4 su bardağı su ve nohutları 
ilave edin. Hem nohutlar hem de et pişmeye başlayınca 
önceden hazırlayıp haşladığınız yuvalamaları ekleyin ve 
kaynatmaya devam edin. Daha sonra yoğurt, yumurta 
ve undan oluşan terbiyeyi iyice çırpıp yavaş yavaş bu 
karışıma ilave edin. Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra 
baharatlarla servis edin. 

MALZEMELER 
•Hamur için
250 gram kırık pirinç
100 gram orta yağlı kıyma
1 yumurta
Yarım su bardağı irmik
Karabiber
Kırmızı biber
Tuz

• Sosu için
200 gram kuşbaşı kuzu eti
1 su bardağı ıslatılmış nohut
3 su bardağı yoğurt
1 yumurta
Yarım çay bardağı un
Tuz
Su

YUVALAMA

Lezzet Sırları
Yöresel Çorbalar
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Öncelikle tavuğu pişirip daha sonra kereviz sapını, 
soğanı, havucu, sarımsağı, defne yaprağını, 
maydanozu iri parçalar hâlinde doğrayın ve tavuk 
suyuna ekleyin. Tavuk suyunun yaklaşık 2 litre 
olması gerekiyor, eksikse, su ekleyin. Kaynamaya 
başlayınca altını kısarak pişirmeye devam edin. 
Yaklaşık 1 saatin sonunda sebzeli tavuk suyumuz 
hazır. Bu suyu süzerek muhafaza edin. Tereyağı ve 

sıvı yağ eklediğiniz ayrı bir tencerede un kavurun. 
Un hafif sararıp kokusu çıkınca salça ekleyerek 
kavurma işlemine devam edin. Üzerine 8 bardak 
tavuk suyu, sonra da tuz ekleyip hızlı hızlı çırpın. 
Hiçbir topak kalmadığından emin olduktan sonra 
haşlanmış tavuk parçalayını ekleyin. Yaklaşık 30 
dakika da, tavuk parçalarıyla pişirin. Bol bol kuru 
biber ve maydanozla servis edin.

MALZEMELER 
1 bütün tavuk
1 kuru soğan
2 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı acı biber salçası
1 yemek kaşığı tereyağ
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım havuç
2 dal kereviz sapı
1 diş sarımsak
2-3 dal maydanoz
1 defne yaprağı
Tuz
Pul biber

ARABAŞI ÇORBASI

Yemek
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MALZEMELER 
2 su bardağı yeşil mercimek
8 su bardağı su
1 su bardağı erişte
1 kuru soğan
1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı un
Toz biber
Sıvı yağ
Kimyon
Pul biber

BACAKLI ÇORBASI Tokat yöresine ait bu çorbaya, mercimeği 8 su 
bardağı suda haşlayarak başlayın. Diğer yandan bir 
tavada önce soğanı, sonra salça ve unu ekleyerek 
hepsini sıvı yağ ile kavurun. Yaklaşık 1 saatin 
sonunda, mercimek güzelce haşlanmış olmalı. 
Suyunu süzdükten sonra haşlanmış mercimeği bir 
tencereye alın. Üzerini 3 parmak geçecek kadar 
soğuk suyu ve salçalı karışımı ekleyip güzelce 
karıştırın. Su kaynama noktasına geldiğinde 
erişteleri de ekleyin ve pişirmeye devam edin. 
Erişteler yumuşadığında, servise hazırsınız. 
Üzerine nane ekerek ikram edebilirsiniz. 
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Kırmızı mercimek ve bol suda yıkadığınız 
pirinçleri, geniş bir çorba tenceresinde 
8 su bardağı tuzlu suyla haşlayın. Su 
kaynamaya başladığında ocağı kısarak 
pirinç ve mercimekleri pişirmeye devam 
edin. Bir tavada kıydığınız kuru soğanı, sıvı 
yağ ile kavurun. Soğanlar pembeleştikten 
sonra üzerine tereyağı ve salça ekleyerek 
kavurmaya devam edin. Karışıma tat 
katmak için damak tadınıza göre tuz, 
pulbiber ve kimyon ekleyin. Tenceredeki 
mercimek ve pirinçler piştikten sonra 
salça ve soğanlı karışımı ilave edin ve 
iyice karıştırın. Biraz kaynatıp, servis 
edebilirsiniz.

MALZEMELER 
1 su bardağı kırmızı mercimek
Yarım su bardağı pirinç
1 kuru soğan
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz
Pul biber
Kimyon
8 su bardağı su

MAHLUTA ÇORBASI

Yemek
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Lebeniye çorbası için önce, bol suda yıkadığınız 2 yemek 
kaşığı kırık pirinci haşlayın. Pirinç haşlanırken diğer yandna, köfteleri 
hazırlamaya başlayın. Bir kaba aldığınız kıymaya rengelediğiniz kuru 
soğanı, tuz ve karabiberle ekleyip yoğurun. Malzemeler özleştikten sonra 
kıymadan nohut büyüklüğünde köfteler yapın. Haşlanan pirincin üzerine 
4-5 bardak su ile haşlanmış nohutları ilave edin ve kaynamaya bırakın. 
Diğer yandan çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlayın. Bir kasede yoğurt, 
un ve limon suyunu yarım su bardağı suyla çırpın. Çorbanın kesilmemesi 
için tencerede kaynayan karışımdan 1 su bardağı alarak terbiyeye ilave 
edin. Terbiye artık ılıdığı için ocakta kaynayan nohut ve pirinç karışımına 
yavaş yavaş ekleyebilirsiniz. Son olarak tuz da ekleyerek kaynamaya 
bırakın. Çorbanın pişmesine az bir süre kala, hazırladığınız köfteleri 
tereyağında, kuru nane eşliğinde kızartın. Önce çorbayı kaselere paylaştırıp, 
daha sonra köfteleri ve naneli kızartma yağını üzerlerine pay edin.

MALZEMELER 
• Çorba için:
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 yemek kaşığı kırık pirinç
1,5 su bardağı süzme yoğurt 
2 yemek kaşığı un
Yarım limonun suyu
6 su bardağı su
Kuru nane

• Köftesi için:
200 gram köftelik kıyma
1 kuru soğan
Tuz
Karabiber

KİNOALI MİTİTE KÖFTE
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Edirne Erasta mağazamız Eroğlu Holding 
Yönetim Kurulu başkanı Sn. Nurettin 
EROĞLU’nun katılımıyla açıldı ve müşterilerini 

ağırladı.
500 kişiye “100 TL alışverişe 20 TL indirim çekinin” 
dağıtıldığı günde Dj moophy’nin enerjik müziği ile özel 
ikramlar da sunuldu.
Edirne yerel radyolarında Edirne Erasta mağazamızın 
açıldığını belirten anonslarımız hafta boyunca yoğun 
frekanslarla yayınlamaktadır.
Ayrıca facebook ve instagram sayfalarımızda da 
sponsorlu reklamlarla yayındayız.

Colin’s yurtdışında büyümeye devam 
ediyor.  Uluslararası Satış Ekibimize 

emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

EDİRNE ERASTA 
MAĞAZAMIZ AÇILDI

Yatırım
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Basın

Basında Eroğlu Holding
Para Ek

Milliyet Milliyet

Para Ek İnşaat Dünyası
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SUV'lerle Şehir İçinde 
Konforlu Sürüşler

Lüks
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Arazi aracı tutkusundan 
vazgeçemeyenler SUV’leri 
şehir içine taşıyor. Lüks 
araç sevdalıları için şehir 
içinde SUV'lerle konforlu 
yolculuk zamanı başlıyor.  
Üstelik SUV sahibi olmak 
hiç de zor değil!  
Edirne Erasta AVM, 
çekilişle bir adet Hyundai 
Tucson hediye ediyor. 
Çekilişe katılmak için 15 
Kasım 2017 ile 18 Şubat 
2018 tarihleri arasında 
35 TL tutarında alışveriş 
yapmak yeterli.
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FREEDOM OF THE SEAS
Toplam maliyeti: 800 milyon dolar
Suya indiriliş tarihi: 2006
Royal Caribbean International tarafından işletilen Freedom 
of the Seas, 3.634 yolcuya ve 1.300 mürettebata ev 
sahipliği yapıyor. 2006-2009 yılları arasında denizlerde 
yolculuk eden en büyük gemi olan Freedom of the Seas, 
FlowRider isimli bir sörf simülatörüne, üç farklı havuz 
bölgesine ve buz pateni pistine sahip. 

CADILLAC 
ESCALADE 
ESV
Başlangıç fiyatı: 76 bin dolar
Sadece V8 benzinli motor 
seçeneğine sahip Jeep Grand 
Cherokee SRT, 257 kilometre/
saatlik maksimum hızıyla orta 
segment bir SUV için hiç de fena 
sayılmayacak bir güce sahip. 
100 kilometre hıza sadece 5 
saniyede ulaşan SUV’nin  93 
litrelik yakıt deposu mevcut.  
Jeep Grand Cherokee SRT 
şehir içinde 100 kilometrede 
20,7 litre benzin tüketirken 
bu rakam şehir dışında 10,1 
litreye düşüyor. 4.8 metrelik 
uzunluğuyla göz dolduran 
arazi aracının yüksekliği 1.7 
metreyken, bagaj ağırlığı ise 782 
litre. 

Lüks

JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Başlangıç fiyatı: 65 bin dolar
Sadece V8 benzinli motor seçeneğine 
sahip Jeep Grand Cherokee SRT, 257 
kilometre/saatlik maksimum hızıyla 
orta segment bir SUV için hiç de fena 
sayılmayacak bir güce sahip. 100 
kilometre hıza sadece 5 saniyede 
ulaşan SUV’nin  93 litrelik yakıt 
deposu mevcut.  Jeep Grand Cherokee 
SRT şehir içinde 100 kilometrede 
20,7 litre benzin tüketirken bu rakam 
şehir dışında 10,1 litreye düşüyor. 
4.8 metrelik uzunluğuyla göz 
dolduran arazi aracının yüksekliği 1.7 
metreyken, bagaj ağırlığı ise 782 litre. 
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Başlangıç fiyatı: 83 bin dolarr
Bir “mega SUV” olarak 
tanımlayabileceğimiz Lexus 
LX 570’in iç dizaynı bir kokpiti 
andırıyor. Özellikle çocuklu aile 
babalarının tercihi olan aracın 
yolcu koltuklarının arkasında 
çift ekranlı eğlence sistemi 
bulunuyor. V8 motorlu bu arazi 
aracı 5.7 litrelik motor hacmine 
sahip. Saatte maksimum 220 
kilometre hıza ulaşabilen Lexus 
LX 570, 100 kilometrelik hıza 
ise 7,3 saniyede ulaşıyor. 100 
kilometrede ortalama 18,8 litre 
benzin tüketen aracın yakıt 
tankı kapasitesi ise 93 litre.

MERCEDES-BENZ ML63 AMG

Başlangıç fiyatı: 98 bin dolar
Mercedes-Benz imzalı bir SUV sahibi 
olmak isteyenlerin ilk tercihlerinden 
biri hâlâ ML63 AMG oluyor. Saatte 
100 kilometrelik hıza sadece 5 
saniyede ulaşan araç, saatte 250 
kilometre hıza kadar çıkabilmesiyle 
segmentindeki diğer arazi araçlarına 
fark atıyor. 5 kapılı, 95 litrelik 
yakıt deposuna sahip 7 kişilik bu 

aracın uzunluğu 4.820 metreyken 
yüksekliği ise 1.863 metre. Sadece 
benzinli motor seçeneği bulunan 
Mercedes-Benz ML64 AMG, şehir 
içinde 100 kilometrede 24.1 litre 
benzin tüketiyor. Şehir dışında 
ise aynı rakam 
12.2 litreye 
düşüyor.

LEXUS LX 570



BMW X6 M
Başlangıç fiyatı: 103 bin dolar
BMW X6’nın daha yüksek performanslı bir 
modeli olan BMW X6 M,BMW’nin 4 tekerlekli 
bir araç için geliştirdiği en güçlü motora sahip. 
5 koltuklu SUV, maksimum 250 kilometre 
hıza ulaşıyor. Saatte 100 kilometrelik hızı ise 

sadece 4,2 saniyede yakalayabiliyor. Şehir 
içinde 14,7; şehir dışında ise 9 litre yakıt 
tüketen BMW X6 M’nin yakıt deposu 85 litrelik 
hacme sahip. 4.909 metre uzunluğundaki ve 
1.689 metre yüksekliğindeki X6 M’nin bagaj 
kapasitesi ise 570 litre.

Başlangıç fiyatı: 110 bin 
dolar
SUV denince güvenilir 
limandan şaşmayanların 
tercihi yine Land Rover 
oluyor. Markanın en güzel 
modellerinden biri olan 
Range Rover Sport SVR 
5 litrelik, V8 süper şarj 
beslemeli güçlü bir motora 
sahip. 100 kilometre hıza 
4,7 saniyede ulaşan araç 
maksimum 260 kilometre 
hızla gidiyor. 4.850 metre 
uzunluğundaki, 1.780 
metre yüksekliğindeki 
arazi aracı, şehir içinde 
ortalama 7,9; şehir dışında 
ise 7 litre yakıt tüketiyor. 
Araç tercihe göre 5 ya da 
7 koltuklu satın alınabiliyor.

LAND ROVER RANGE 
ROVER SPORT SVR
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Lüks



PORSCHE CAYENNE TURBO S

LAND ROVER RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY

Başlangıç fiyatı:  
146 bin dolar
Zirvede yer almayı kaput 
farkıyla kaçırsa da sırada 
çok güçlü bir SUV gövdeli 
araç var: Porsche Cayenne 
Turbo S. Alman üretimi, 
benzinli, 4.806 cc silindir 
hacmine sahip, 8 silindirdi 
ve çift turbo beslemeli 
güçlü bir motora sahip 
bu SUV ile okuldan alınan 
çocukların çok şanslı 
olduğunu söylemek 
mümkün. Maksimum 284 
kilometre hıza ulaşan Turbo 
S, saatte 100 kilometre 
hıza ise sadece 4.1 saniyede 
çıkabiliyor. 100 litrelik 
yakıt kapasitesiyle güven 
veren Turbo S 4.855 metre 
uzunluğunda ve 1.705 
metre yüksekliğinde.

Başlangıç fiyatı: 146 bin dolar
Zirvede yer almayı kaput farkıyla 
kaçırsa da sırada çok güçlü bir 
SUV gövdeli araç var: Porsche 
Cayenne Turbo S. Alman 
üretimi, benzinli, 4.806 cc silindir 
hacmine sahip, 8 silindirdi ve çift 
turbo beslemeli güçlü bir motora 
sahip bu SUV ile okuldan alınan 
çocukların çok şanslı olduğunu 
söylemek mümkün. Maksimum 
284 kilometre hıza ulaşan Turbo 
S, saatte 100 kilometre hıza ise 
sadece 4.1 saniyede çıkabiliyor. 
100 litrelik yakıt kapasitesiyle 
güven veren Turbo S 4.855 
metre uzunluğunda ve 1.705 
metre yüksekliğinde.
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 “Tüketici Seçimi” alanında Retail Awards 
2016 Ukrayna Ulusal Perakende Ödül 
töreni gerçekleşti. 
 “Mass Market Giyim Mağaza ağı” ka-
tegorisinde COLIN’S şirketi en iyi şirket 
olarak seçilmiştir. COLIN’S markası, 4.cü 
yıl 20'den fazla şirket geride bırakarak 
“Kıyafet, Ayakkabı, Aksesuar” katego-
risinde Tüketici tercihlerinin tarışmasız 
lideri’dir. 
Alanımızda en yüksek seviyede aldığı-
mız Ödül, müşterilerimiz için en iyi şeyler 
yaptığımızı ve doğru yolda olduğumuzu 
kanıtıdır
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Haberler

Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus ve Romanya’da; 
marka imajımızı güçlendirmek, mağazalarımız-
da genel trafiği arttırmak ve satışlarımıza destek 

vermek amacıyla 
Global COLIN’S Jeans Fest kampanyasını gerçekleştirdik.

JEANS FEST İLK DEFA TV REKLAM FİLMİYLE 
TÜKETİCİLERLE BULUŞTU
Bu yıl bir ilke imza atarak Jeans Fest kampanyamızı 5 
ülkede global bir reklam filmiyle duyurduk.
Reklam filmimizin Rusya, Ukrayna, Belarus ve Roman-
ya’daki ölçülen/tematik kanallarda ve sinema salonların-
da yayınlandı.
Türkiye’de “Bu festival iyi dağıtıyoruz!” diyerek çekilişle 
100 kişiye Colin’s Jeans Fest hediye paketi (JBL Hoparlör, 
Fujifilm Instax Mini 9 Fotoğraf Makinesi, COLIN'S Jean 

Pantolon ve 3 aylık Spotify premium üyeliği) dağıttık
Rusya, Ukrayna, Belarus ve Romanya’da ise “Herkes ka-
zanıyor” sloganıyla hediyeler kazandırdık. 
5 ülkede; TV, açıkhava, radyo, sinema, dergi, sosyal 
medya ve dijital gibi birçok mecrayı kullanarak Jeans 
Fest’in festival ruhunu her yerde müşterilerimize hisset-
tiriyoruz, onların da bizimle bu heyecana ortak olmalarını 
sağlıyoruz.
Ayrıca müşteri trafiğinin en yoğun olduğu caddeleri, so-
kakları ve metro istasyonlarını Jeans Fest görselleri ile 
donattık.
Dinamik ve genç olan kampanyamızı genç nüfus trafiği-
nin en yoğun olduğu sosyal ve dijital mecraları kullanarak 
kampanya boyunca aktif tutacağız. Türkiye’de yapaca-
ğımız sosyal medya yarışmalarıyla da Jeans Fest kazan-
dırmaya devam edecek. 

GLOBAL COLIN’S  
JEANS FEST 

KAMPANYASI

TÜKETİCİNİN SEÇİMİ: COLIN’S
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GENÇLER 
TARAFINDAN  
EN ÇOK 
TERCİH EDİLEN 
HAZIR GİYİM 
MARKASI: 
COLIN'S

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 
bayilerimizle birlikte "Stronger, 

Together" mottosu ile toplantımızı 
İstanbul'da gerçekleştirdik. Birlikte 

daha güçlü olmak #bizeuyar

Belarus’ta BelBrand ve Belarus 
Cumhuriyet Gençler Birliğinin 
yaptığı araştırmaya göre 2016 

yılının gençler tarafından en çok tercih 
edilen hazır giyim markası COLIN’S oldu.
1221 kişinin katıldığı araştırma ülkenin 
büyük şehirleri ve köy/ kasabalarında 
yapıldı.
Ödülü COLIN’S adına Belarus Satış 
Müdürü Ümit Kayumov aldı. 
BelBrand ve Belarus Cumhuriyet 
Gençler birliği 2007 yılından beri 
tüm ülkede gençlerin değişik tüketici 
alışkanlıklarını, trend ve tercihlerini 
araştırmaktadır.
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EROĞLU GİYİM 7. STRATEJİ ÇALIŞTAYI  
MISIR FABRİKAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Stratejik Yönetim Süreci’ni bir kurum kültürü haline 
getirmeyi başarmış olan şirketlerimizden Eroğlu 
Giyim’in 7. Çalıştayını, 21-22 Eylül tarihlerinde Mısır 

Fabrika’mızda gerçekleştirdik. 
Toplantımıza başlamadan önce tüm ekip mevcut fabri-
kayı gezdik, yeni fabrikayı ziyaret ettik. Üretim birimleri 
ile önümüzdeki dönem için sistem geliştirme çalışmaları 
planlarımızı yaptık. 
Çalıştayımıza, 2014 yılından itibaren yılda iki defa olmak 
üzere düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz çalıştayla-
rın özet sunumu ile başladık. Aynı ekiple kat ettiğimiz 
yolları görmek, aldığımız kararların sonuçlarını konuş-
mak, hepimiz için motive edici bir başlangıç oldu. Özet 
sunumun ardından tüm bölümlerimiz mevcut durum su-
numlarını gerçekleştirdiler. 

Ertesi güne misyonumuzu ve vizyonumuzu gözden ge-
çirerek başladık. Mevcut durumumuza ve dış çevre ana-
lizlerimize bakarak SWOT analizimizi grup çalışması ile 
güncelledik. SWOT analizini oylamaya sunarak önümüz-
deki dönem için odaklar belirledik.  Daha sonra bu odaklar 
etrafında Müşteri, Süreçler, Öğrenme Gelişme boyutla-
rında hedefleri ve projeleri yine grup çalışması yaparak 
belirledik. 
Aynı ekiple yedinci çalıştayımızı yapıyor olmanın rahat-
lığında dolu dolu geçen çalıştay programımızın çıktıla-
rı tüm katılımcılar tarafından beğeni ile karşılandığı gibi 
bize de iş tatmini yaşattı. Bunun için birlikte çalışmayı 
çok sevdiğimiz Eroğlu Giyim Ailesi’ne ve programın her 
detayını özenle düşünen Mısır Fabrika Müdürümüz Halit 
Aydın’a ev sahipliğinden dolayı teşekkürü bir borç biliriz.

YASEMİN SERHATLI
Strateji ve Süreç Geliştirme  
Grup Müdürü

Köşe Yazısı
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Colin’s üst yönetimi, markanın vizyonu-
na ulaşmak için stratejik hedeflerini ve 
projelerini gözden geçirmek üzere İcra 

Kurulu Başkanımız Sn. Yavuz EROĞLU baş-
kanlığında 16 Haziran 2017 tarihinde toplandı. 
Eylül 2015 tarihinde “Kalplerimiz Bir, Hede-
fimiz Tek” sloganı ile başladığımız Stratejik 
Yönetim Sürecimizin ikinci yılında strateji-
lerimizi sadeleştirerek ana hedeflerimize ve 
stratejik projelerimize odaklandık. 
Toplantımızda 2016 yılının en başarılı üç kar-
nesinin sahiplerini de kutladık.
Finansal, Müşteri, Süreçler ve Öğrenme-Ge-
lişme boyutundaki her bir stratejik KPI’ın ve 
projenin detaylı olarak konuşulduğu, iş sonuç-
larına olumlu katkı sağlayacağına inandığımız 
toplantımız, oldukça keyifli ve verimli geçti.

COLIN’S'TE STRATEJİ ÇALIŞTAYI
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Karmaşık problemlere bir insan gibi çözüm 
üretme amacıyla yapılan yapay zekâ bugün 
bunun çok ötesinde. Yapay zekâ artık insan 
zekâsının çözemeyeceği problemleri ele 
alıp duygusal tepkiler verebiliyor.

Yapay Zekâ
İnsanlığın Başına Gelebilecek  
En İyi Ya Da En Kötü Şey:
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İ

Teknoloji

İnsan zekâsı ve matematiksel olgular temel 
alınarak geliştirilen yapay zekâ dönemsel 
geliştirmelerle daha duygusal, karakteristik 
özellikler sergilemeye başladı; insanlığa daha 
da yaklaştı. Yapay zekâ ilk aşamada ses ta-
nıma, öğrenme, planlama ve problem çözme 
gibi özelliklerle geliştirilmişti. Mesela MAC 
cihazlarda aktif olan Siri, onunla konuştuğu-
nuzda sizi duyup anlayabilen ve kısa sürede 
sorduğunuz soruya ya da yaşadığınız prob-
leme çözüm bulabilen bir program ve yapay 
zekânın ilk aşamalarından birini temsil ediyor. 

Yapay zekâ hangi alanlarda kullanılıyor?
Akıllı telefon ve mobil cihazlarda kullanılan 
kişisel asistanlar aslında birer yapay zekâ. 
Daha önce sözünü ettiğimiz Siri, Google 
teknolojisi Now ve Microsoft’un geliştirdiği 
Cortana bunlara birer örnek. Aynı zamanda 
bilgisayar oyunları ve oyun konsollarında da 
yapay zekâdan yararlanılıyor. Mesela Far Cry 
ve Call of Duty gibi oyunların son sürümlerin-
deki bazı oyun botları da yapay zekâ. Oyun-
cuların karşılarında yarıştığı bu yapay zekâlar 
yani botlar çok hızlı karar verebiliyor ve yeri 

Yapay zekâ basitçe, gerçek bir insanı taklit 
edebilen; bir insanın vereceği tepkileri 
verip yeni bilgiler öğrenebilen ve hatta 
duygusal gelişim gösterebilmesi beklenen 
bir teknolojidir.
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geldiğinde insan zekâsını bu oyun platform-
larında yenebiliyor.

AKILLI ARABALAR YAPAY ZEKÂYLA GELİ-
YOR!
Google ve Tesla firmaları bugün yapay zekâ 
yardımıyla sürücüsüz araçlar geliştirmek için 
ciddi yatırım yapıyor. Bu akıllı araçlar sade-
ce klasik bir şoför gibi gideceğiniz yere gö-
türmekle kalmıyor; aynı zamanda yolculuk 
sırasında navigasyonla yol durumunu, hava 
durumunu kontrol ederek çok kısa bir süre-

de hangi rotadan gitmesi gerektiğine karar 
vererek yolculuk süresini minimuma indiriyor.

ASLINDA HAYATIMIZIN İÇİNDE
Yapay zekânın kullanıldığı en önemli alan-
lardan biri de ses ve yüz aracılığıyla kimlik 
tanıma sistemleri. Bugün pek çok bankanın 
kullandığı, kullanıcı girişi süresini minimuma 
indiren bu yöntem bazen yüz tarama bazen 
ise sadece retina tarama ile kullanıcı kimliğini 
saptayabiliyor. Bu kullanıcıya zaman kazan-
dırırken, güvenlik ihlallerini de minimuma in-



diriyor. Ayrıca akıllı ev sistemleri de sizin kişisel tercihle-
rinizi yapay zekâyla hafızaya alarak zamanla öğreniyor; 
siz hiçbir tercihte bulunmasanız bile ortamı sizin için ön-
ceden hazır ediyor. En basitinden, Spotify da kullanıcıla-
rın genel müzik zevklerini öğrenebilen bir yapay zekâdan 
faydalanıyor. Bu sayede kullanıcının sevebileceği yeni 
müzikler önerebiliyor.

116 KİŞİ, BM’E MEKTUP YAZMIŞTI
Bu noktaya kadar gayet masum ve insanlığa faydalı gö-
rünen yapay zekâ teknolojisi hakkında çatışan görüşler 
de mevcut. Mesela Tesla’nın kurularından Elon Musk’ın 
da içlerinde olduğu, yapay zekâ üzerine uzman 116 kişi 
Birleşmiş Milletler’e bir mektup göndererek özellikle si-
lah kullanmak için geliştirilen yapay zekâlar konusunda 
temkinli olunması gerektiğini söylemişti. Bu sistemlerin 
hacklenmesi durumunda yeni bir dünya savaşının çıkma-
sı işten bile değildi. BM mektupta haklı noktalar bulmuş; 
konunun daha ayrıntılı bir şekilde görüşüleceğini belirt-
mişti.

KONTROLDEN ÇIKABİLİR
Elon Musk ve diğer uzmanları haklı çıkaracak gelişmeler 
devam ediyor. Yapay zekâ üzerine araştırmalar yapan 
firmalardan Google’ın iki botu da geçtiğimiz günlerde 
aralarında, insanlar tarafından anlaşılamayacak bir dilde 
konuşmaya başlamıştı. Kendi dilini geliştiren bu iki yapay 
zekâ derhal programdan çekilmişti. Yani insanlık bir nok-
tadan sonra yapay zekâ teknolojisini kontrol edemeye-
bilir.

“MUSK KORKU TACİRLİĞİ YAPIYOR”
Yapay zekâ üzerine en bilinen konulardan biri de Elon 
Musk ile Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’ün deyim 
yerindeyse; “kavgası”. Çalışmalar sebebiyle endişe duy-
duğunu açıklayan Musk, yapay zekânın gelecekte insan-
lığa büyük zararları olabileceğini söylemişti. Zuckerberg 
ise bu konuda iyimser olduğunu belirtip Musk’ı korku 
tacirliği yapmakla suçlamıştı. Ünlü Fizikçi Profesör Step-
hen Hawking’in de konu üzerine açıklamaları bulunuyor. 
Hawking yapay zekânın zamanla kendini kopyalayabile-
ceği bir noktaya ulaşabileceğini, dolayısıyla kontrolden 
çıkabileceğini söylemişti.

YAPAY ZEKÂ KENDİNİ
KOPYALAYABİLİR

Stephen Hawking’in yapay zekâ üzerine teorileri 
bununla da sınırlı kalmıyor. Hawking BBC’ye yaptı-
ğı açıklamada yapay zekâ gibi kendini kopyalayıp 
biçimlendirebilecek bir teknolojiyle insanlık gibi 
biyolojik bir varlığın yarışamayacağını belirtmişti. 
İnsanlarla sohbet edebilen bir diğer yapay zekâ 
Cleverbot’un yaratıcısı Rollo Carpenter şimdilik 
insanlığın yapay zekâyı kontrol edebildiğini ancak 
zamanla nelerin olabileceğinin öngörülemeyece-
ğini belirtiyor. Bu konuda en kesin görüşe sahip 
uzmanlardan Elon Musk ise yapay zekâyı, insanlık 
karşısındaki en büyük varoluşsal tehlike olarak 
tanımlıyor. 

“ŞİMDİLİK” MASUM BİR TEKNOLOJİ
Yani yapay zekâ bugün hayatımızı son derece ko-

laylaştırsa; bazen yalnızlığımızı paylaşıp bazen en 
ciddi sorunlarımıza çözüm bulsa da önümüzdeki dö-

nemde ne gibi bir forma dönüşeceğini kimse kestire-
miyor. Bilim insanları bu konuda tartışadursun, insanlık 
şimdilik Spotify, Siri gibi “masum” yapay zekâlarla haya-
tını kolaylaştırıp, bu kavgaları izlemekle yetiniyor.

Teknoloji
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Colin’s Crm Departmanı olarak müşterileri-
mize Müşteri Deneyimi ve analitiği konusun-
da hizmet vermekteyiz. Müşteri deneyimi, 
müşteri ve markamız arasındaki etkileşim-
lerin bütünüdür.
Bu etkileşim müşterinin çeşitli kanallar üze-
rinden bizlere ulaşması ile başlar ve satış 
sonrası marka bağlılığı ile sürdürülebilirlik 
sağlanır. 
Müşterilerimiz ile kurduğumuz ilk temas rek-
lamlar, sosyal medya çalışmaları, vb. kanallar 
ile gerçekleşirken, bu temas ürün, hizmet, in-
celeme, satın alma kararı ile devam eder. Müş-
teri Deneyimi, satış sonrası temas ile müşteri 
memnuniyetini ölçümlemek, şikâyet, öneri, 
vb. talepleri ilk elden ve doğrudan almak, bağ-
lılığı sağlamak üzere devam etmektedir.
Colin’s CRM Departmanı ise bu noktada tüm 
değerlerin bilincinde ve sorumluluğunda sü-
reçlerini sürekli iyileştirmekte, yeni müşteri 
kazanımı ve mevcut müşteriyi elde tutma 
hedeflerini gerçekleştirmek üzere kendini 
konumlandırmıştır.
Satış süreci ve sonrasında Colin’s, ürün ve 
hizmetlerinden memnun olan müşterileri ta-
kip ederek yeni ürün ve hizmetlerden haber-
dar etmek, etkileşim kanalları oluşturarak 
müşterileri analiz etmek ve doğru zamanda 
doğru teklifleri sunmak üzere analitik sonuç-
larla hareket etmektedir.
CRM süreçleri konusunda yapılan çalışmalar 
ile birlikte marka bilinirliği ve kaliteli hizmet 
verme hedefleri her geçen gün yeni müşte-
ri kazanımları ile beslenmektedir. Bu süreç 
zarfında;
• Müşterilerimizin ilk temas noktası olan 
Çağrı merkezi verileri incelendiğinde, 2015 

yılından 2017 ye kadar geçen zamanda gelen 
taleplerin neredeyse tamamını karşılayan bir 
yapı oluşturulmuş olup gelen çağrı adedi iyi-
leşen kaliteli hizmet verme anlayışı ile birlikte 
%50 azalmıştır.
• 2017 senesinde Ocak – Ağustos dönemi 
verilerinde müşteri talepleri ile ilgili hizmet 
destek sürelerinin ortalama 2 saat olduğu 
tespit edilmiştir.
• Sikayetvar.com, Facebook, Twitter, Instag-
ram ve tüm sosyal mecralardan gelen talep-
ler hızlıca karşılanarak kurumsal imajımıza 
olumlu katkılar sağlanmıştır.
• Mağazalarımız ve müşterilerimiz arasında 
köprü görevi görerek ürün ve hizmet ile ilgi-
li yaşanan olumlu ve olumsuz deneyimler 
üzerinden aksiyonlar alınarak ilgili tüm de-
partmanlara bildirimler ile geri besleme ya-
pılmaktadır.
• Eroğlu Holding ve grup şirket çalışanlarının 
Colin’s mağazalarında avantajlı alışveriş de-
neyimi yaşaması için destek verilmektedir.
Hedefimiz, markamızın müşteri ile buluştuğu 
her alanda müşteri deneyimini iyileştirmek, 
bu kapsamda ürün ve hizmet aşamasında 
müşterilerimizi takip etmek, satış sonrası 
çeşitli anketler ile memnuniyetleri ölçümle-
mek, müşterilerimize farklı kanallar kullana-
rak ulaşmaya çalışmak ve en önemlisi müş-
terilerimiz ile uzun vadeli ilişki kurabilmektir.
CRM süreçlerimizin 360 derece birbiriy-
le bağlantılı olması neticesinde markamıza 
bağlı müşteriler oluşturmakta ve tüm de-
partmanlarla işbirliği halinde satış operas-
yonlarının performansına maksimum katkı 
sağlama noktasındaki bu önemli görevi ke-
yifle ve heyecanla sürdürmekteyiz.
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“Sürekli Aç 
Hissediyorum!”  

Diyenler 
Buraya!

SU İÇSENİZ BİLE YARIYOR! NEDEN Mİ?
Bir uzmana danışmadan diyet yapan 
insanların en önemli sorunlarından bi-
risi sürekli aç hissetmeleri oluyor. Uzmanımız 
Umut Uyar, hızlı metabolizmaya sahip insanların 
sürekli aç kalarak kilo verebilirken yavaş meta-
bolizma hızına sabit olan bireylerde ise vücudun 
kendini açlığa alıştırdığını; sonunda da tüketilen 
her şeyin depolanmaya başlandığını belirtiyor. 
Bu kişiler ne kadar az yerse yesin, kilo alıyorlar. 
Siz de bu durumdaysanız, “Su bile içsem yarıyor.” 
dediğinizi tahmin edebiliyoruz!
Diyet yapmasanız da aç mı hissediyorsunuz?
Eğer herhangi bir diyet yapmadan, düzenli olarak 
öğünlerinizi tükettiğiniz hâlde sürekli aç hissediyor-
sanız bunun pek çok sebebi olabilir. Sürekli açlık hissini-
ze ek olarak susama ve kilo verme sorununuz da varsa 

en kısa zamanda doktora görünmeniz yararınıza 
olabilir. Bu belirtiler diyabet, tiroit, hipoglisemi gibi 

pek çok rahatsızlığın işareti olabilir.

SAĞLIKSIZ BESLENME  
EN BÜYÜK ETKENLERDEN
Düzensiz yaşam, sağlıksız beslenme ve dep-
resyon gibi günümüzün popüler sağlık sorunla-

rı da açlık hissinizi tetikleyen faktörlerden olabilir. 
Sağlıksız, fazla şekerli veya yüksek karbonhidratlı 
fast-food gıdalar tüketiyorsanız bu gıdaların sin-

dirimi hızlı olacağı için mideniz çabuk boşalır ve aç-
lık hissi oluşur. Bu durumdaysanız uzmanımız size 
posalı meyve, salata, baklagiller tavsiye ediyor. Bu 

besinler tüketildiğinde midenin boşalma süreci ya-
vaşlıyor; dolayısıyla bir şeyler yedikten kısa süre sonra 
tekrar açlık hissetmiyorsunuz.

Diyet yaparken ya da herhangi bir diyete bağlı kalmadığınız süreçte bile 
devamlı aç hissetmenizin farklı sebepleri olabilir. Sürekli aç hissetmenin olası 
sebeplerini ve yapılması gerekenleri Diyetisyen Umut Uyar’a sorduk.

Sağlık
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Gün içinde fazladan yediğiniz 
sadece 5 kare çikolatanın 
bile, 2 ayın sonunda size 
1 kilogram olarak geri 
döneceğini biliyor muydunuz?

KAHVALTIYA ÖNEM VERİN
Kahvaltı; uykuya düşkünlüğümüz ve 
iş hayatının koşuşturmacası arasında 
en çok atladığımız veya geçiştirdiğimiz 
öğün oluyor. Oysa, günün en önemli 
yarısında bize enerji veren, duygularımızı 
besleyen kahvaltı hem yetişkinlerin hem 
de çocukların beslenmesinde çok büyük 
öneme sahip. Kahvaltıyı atlamayı veya 
kahvaltı yerine tüketilen poğaça, meyve 
suyu, simit ve şekerli yiyecekleri bir kenara 
bırakıp; domates, salatalık, peynir, zeytin 
ve yumurta ile klasik bir kahvaltı yapmanız 
bile hem öğlen yemeğine kadar oluşabilecek 
açlık hissinizi bastıracak, hem de gün 
içinde şekerli yiyeceklere saldırmanızı 
engelleyecektir. 

AÇLIĞA ÇARE SAĞLIKSIZ ATIŞTIRMALIKLAR DEĞİL!
Ana öğünleri ihmal ediyorsanız, doğal olarak öğün ara-
larınız çok uzunsa, yanınızda taşıyacağınız bir avuç taze/
kuru meyve, kuru yemiş veya bir paket süt dahi sürekli 
olarak tetikleyen açlık hissinizi engelleyip gereksiz kalori-
lerden kaçınmanızı sağlayabilir.
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DEKOR A S YONDA YENI MODA AL ARMI:

Siyah ve  
Antrasit Duvarlar

Dekorasyon
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Koyu renk duvarlara 
sahip odaların 
korkulduğu gibi 
boğucu görünmesi 
kaçınılmaz değil. 
Doğru dek orasyon 
uygulamalarıyla siyah 
renkli duvarlara sahip 
bir odanın çok ferah 
ve şık görünmesi 
mümkün.
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Dekorasyon

İİç mekan duvarlarında beyaz ve diğer açık 
renk duvarlar kurtarıcı olarak görülür. Çünkü 
bu renkler dar alanları daha geniş, evleri 
daha ferah gösterirler. Koyu renk duvarla-
rın ise özellikle küçük yaşam alanlarını daha 
boğucu, kasvetli ve ufak gösterdiği düşünü-
lür. Aslında, bu doğru. Ancak doğru dekoras-
yon uygulamalarıyla en ufak oda bile hiç de 
boğucu durmadan siyah veya antrasit du-
varlara sahip olabilir. 

KOYU RENK DUVARLAR DENGELENMELİ
Endüstriyel dekorasyon trendinin zirvede 
olduğu şu günlerde, duvarları koyu renklere 
boyamak çok moda. Birçok uygulama son-
rasında hiç de korkutucu sonuçlar ortaya 
çıkmadığı görülüyor. Elbette bunun için yapıl-
ması gereken pek çok şey var. Genel olarak 
yaşam alanının bütününün, koyu renk duvar-
ları dengelemesi gerekiyor.

HER ODAYA UYGULANABİLİR
Koyu renk duvarlar istediğinizden emin-
seniz, önce tonu netleştirin. Simsiyah mı 
olmalı, yoksa hafif kırık, antrasit tonları gö-
zünüze daha mı hoş görünüyor? Bu tonların 
her halükarda maskülen görüneceği kesin 
ancak özellikle krem gibi yumuşak renkler-
de ve yuvarlak hatlara sahip obje ekleme-
leriyle feminen yaşam alanları yaratmak da 
mümkün oluyor. Siyah ya da antrasit du-
varları salon, yatak odası ve yemek odası 
da dahil olmak üzere evin pek çok odasında 
kullanabilirsiniz. Özellikle vintage avizele-
re sahipseniz, siyah veya antrasit duvarlar 
onlar için şahane birer arka plan olacak, avi-
zelerinizin çok daha hoş görünmesini sağla-
yacaktır.

TEK DUVARI BOYAYARAK BAŞLANABİLİR
Duvarları siyaha boyamak cesurca bir seçim, 
bu kesin. Bu sebeple önce boyamak istediği-
niz odanın tek duvarıyla işe başlayabilirsiniz. 

Böylece tamamını boyadığınızda nasıl görü-
neceğinin ufak bir denemesini yapmış olur-
sunuz. Özellikle nişe sahip duvarları, nişleri-
nin içini boyamadan siyaha boyayabilirsiniz. 
Böylece yumuşak bir geçiş yapmış olursunuz. 

TAVANI SİYAHA BOYAMAYIN!
Tavanı boyamamakta fayda var, hiçbir de-
korasyon ipucu tavanı siyaha boyanmış bir 
odayı kurtaramayabilir. Tabii tavan yüksek-
liğiniz 10 metre ve daha fazlaysa, bunu dü-
şünebilirsiniz! Değilse, tavanı beyaz renkte 
bırakmak en mantıklısı olacaktır. Hatta, 
tavanın siyahın en keskin zıddı olan beyaz 
renkte kalması durumunda oda bembeyaz 
bir odadan çok daha ferah durabilir.

PARLAK SİYAH BOYA DAHA POPÜLER
Cesur olup simsiyah duvarlarda karar kıldı-
ğınızı varsayalım. Peki boya mat mı olacak, 
parlak mı? İç mimarlar genellikle parlak siyah 
boyaları öneriyor. Çünkü odaya hoş bir par-
laklık katıp koyu rengi dengeliyor, içeri giren 
güneş ışığını odaya güzel bir şekilde dağıta-
biliyorlar. En parlak sonuç için, 3-4 kat uygu-
lama yapmak gerek. Yine de mattan vazge-
çemeyenlerdenseniz, bunu bol ışık alan geniş 
odalarda denemenizi öneririz. Mat renkler 
duvardaki kusurları da kapatır.

DUVAR KAĞIDI YA DA 
DOKULU BOYALAR KULLANILABİLİR
Mat ya da parlak boya arasında bir türlü 
seçim yapamadıysanız, yine siyah ama 
dokulu, hafif desenli duvarlar da tercih edebi-
lirsiniz. Siyah üzerine yine koyu tonlarda hafif 
desenli bir duvar kağıdını tek bir duvara uy-
gulayıp, odanın kalanını siyaha boyayabilir-
siniz. Duvar kağıdı kullanmak istemiyorsanız 
kendinden desenli boyaları ya da boyadıktan 
sonra duvara uygulanan, yapı mağazaların-
da satılan doku ve desen verici rulo aletleri 
inceleyebilirsiniz.
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Dekorasyon

Etnik desenlere sahip dekoratif ürünler, siyah veya 
antrasit renk duvarlarla şahane uyum sergileyebilir. 
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AÇIK TONLARDA EŞYALAR SEÇİN
Arka plan siyahsa, ön plana açık renkli eşyalar 
koymakta fayda var! Hatta siyah duvarın 
önüne beyaz bir koltuk ya da yemek masası 
koyabilirsiniz. Ufak renkli objelerle çok çarpıcı 
ve etkileyici bir yaşam alanı elde edeceğinize 
şüphe yok. Böylece siyah duvarlı odanız ka-
ranlık görünmeyecek, aksine; güzel, açık renk 
eşyalarınız daha da parlayacak. 

DUVARLARI BOŞ BIRAKMAYIN!
Siyah duvar trendinin bu kadar yaygın-
laşmasının ve özellike göz alıcı eşyalara 
sahip evlerde kullanılmasının sebebi, önüne 
konduğu her mobilya ya da dekoratif öğeyi 
ön plana çıkarıp, patlatması. Bu sebeple 
siyaha boyadığınız duvara dikkat çekmesini 
istediğiniz bir tablo, ayna ya da çizim asabilir-
siniz. Özellikle metalik tonlarda parlak çerçe-
velere sahip objeler hoş duracaktır. Yine son 
dönemde popüler olan, evlere klasik bir tarz 
katan alçıpan çerçeveleri de siyah duvarlarla 
bir arada kullanabilirsiniz. Bu çerçeveleri yine 
siyaha boyayarak simsiyah duvarınızı bir 
sanat eserine çevirebilirsiniz. Böylece duvara 
yepyeni bir hava ve doku kazandırmış olur-
sunuz. 

AYDINLATMAYA ÖNEM VERİN
Elbette duvarlar siyahken en önemli konu, 
aydınlatma. Koyu renkli bir odada doğru ışık, 
kurtarıcı rolü üstlenir. Siyah duvarlara sahip 
bir odada doğal ya da yapay aydınlatma-

nın da titizlikle dengelenmesi elzem. Bol bol 
lambader ve avize kullanmalısınız. Duvarla-
ra aplik de asabilirsiniz. Eğer yatak odanızı 
siyaha boyadıysanız, mutlaka loş ışık veren 
aplikler kullanın. Böylece ana ışık kaynağı-
nı kapattığınızda birden kapkaranlık olan bir 
odanız olmaz. 

CANLI RENKLERDEN KORKMAYIN
Duvarlar koyu renkken, mobilyaların canlı 
renkler olması çok doğru bir tercih olacaktır. 
Özellikle turuncu ve sarı tonları, siyahla çok 
yakışır. Siyah duvarlara sahip bir odaya yine 
siyah, gri hatta koyu bordo renkte mobilyalar 
koyarsanız, yaşam alanının ne kadar boğucu 
olabileceğini bir düşünün. Beyaz rengi her 
zaman kullanabilirsiniz, ancak beyazı daima 
başka, canlı renklerle destekleyin ki sıkıcı bir 
oda olmasın.

HAREKETLİ ÜRÜNLER UYUM SAĞLIYOR
Dümdüz siyah duvarlara sahipseniz, odanın 
kalanında muhakkak bol dokulu, detaylı ve 
açık ya da canlı renklerde dekoratif ürünler 
kullanın. Mesela, siyah duvarın önüne açık 
krem rengi bir shaggy kilim koyabilirsiniz. 
Halının iki yanına koyacağınız açık ya da canlı 
renklerde berjerler, siyahın soğukluğunu 
dengeleyerek odanın havasını birden değişti-
recek. Ancak bu ürünleri dikkatli seçin, çünkü 
siyah duvarlar onları, açık renk bir duvarın 
başaramayacağı kadar öne çıkaracaktır.

METALİK RENKLER HAYAT KURTARIR
Siyah renk, tüm metalik renklerle çok yakışır. 
Özellikle gümüş, pirinç, bronz ve bakır tonları, 
siyahla muhteşem bir uyum sergiler. Metalik 
renkler ortamdaki ışığı da yansıttığı için, 
mekanın daha geniş algılanmasını sağlar. 
Bu 4 metalik renkten birini seçip, detaylar-
da sadece onu kullanmanızı öneririz. Çünkü 
birden fazla metalik renk kullanımı fazlasıyla 
göz yoracak ve uyumsuz duracaktır. 

NEON RENKLERİN SİYAHLA UYUMU
Sadece metalik değil, neon renkleri de siyah 
renkle bir arada kullanabilirsiniz. Yatak odası 
için önerimiz turuncu ya da mor tonları ola-
bilir. Elbette daha büyük, beyaz eşyaların 
yanında bu tonlara sahip daha küçük objeler 
kullanmalısınız. Böylece renkler daha dengeli 
ve oturmuş görünecektir. Yemek odaların-
da yine beyazla dengelenmiş yeşil ve doğru 
tonda mavi neon renkleri kullanabilirsiniz. 
Salonda önerimiz yine dengeli başka açık 
tonların önünde sarı ya da turuncu tonları.
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Bulmacanın çözümünü erogluholdingkurumsaliletisim@erogluholding.com adresine 27 Aralık 2017 Çarşamba'dan itibaren gönderen  

10. çalışanımıza,  Colin’s mağazalarında kullanılmak üzere 250 TL tutarında alışveriş çeki hediye!
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*Sadece Eroğlu Holding ve bağlı şirket çalışanları için geçerlidir.
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