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Değerli çalışma
arkadaşlarım,

Nurettin Eroğlu
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKAN’DAN

015 yılının üçüncü çeyreğini tamamlamaya yaklaştığımız bugünlerde zor ve kritik 
bir dönemden geçiyoruz. Ülke olarak yılın ilk yarısını seçim gündemi ile geçirdik. 
Kasım ayı başında yenilenen seçimlerin ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum. 

Yaşanan tüm kritik gelişmelere ve zorluklara rağmen Eroğlu Holding olarak her zaman temel amacı-
mız faaliyette bulunduğumuz her sektörde Türkiye’ye değer katmaktır.

Bu amaç doğrultusunda özellikle tekstil alanındaki faaliyetlerimizle Türkiye’de sektörün büyümesine 
önemli katkılarda bulunuyoruz. 

Yurtiçinde ve yurtdışında Türkiye dâhil 40 ülkede toplam 700’ü aşkın mağaza ve 5 üretim tesisimizle 
faaliyet gösteriyoruz. Bu yıl yeni satın aldığımız Mexx ile faaliyetlerimizi ön plana çıkarmayı düşünü-
yoruz. 

Gayrimenkulde ise ikisi İstanbul’da, biri İstanbul dışında inşası planlanan 3 yeni büyük proje üzerinde 
çalışmalarımız devam ediyor. Erasta AVM zincirimizin 3. Halkasını da çok yakın zamanda Edirne’de 
hizmete açacağız. 600 bin metrekareyi bulcak bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte ulaşacağımız 
toplam alanımız 2,6 milyon metrekareye yükselecek.

Eylül ayı içerisinde dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcıların katıldığı Dubai Dünya Ticaret 
Merkezi’nde gerçekleştirilen Cityscape Global’da gayrimenkul projelerimizi sergiledik.  Fuarda İstan-
bul Seyrantepe’deki Skyland İstanbul ve Bursa Nilüfer’deki Harmony projelerimizi uluslararası gayri-
menkul dünyasının beğenisine sunarak; potansiyel müşterilerimizle buluşma fırsatı yakaladık. Büyük 
beğeni toplayan projelerimiz için taleplerin yüzde 70’i Skyland İstanbul’a geldi.

Eroğlu Holding 32 yıldır kumaştan konfeksiyona, perakendeden inşaata kadar Türkiye’nin lokomotif 
sayılacak sektörlerinde sürekli büyüyen ve hızlanan bir ivmeyle faaliyet gösteriyor. Elde ettiğimiz bu 
başarılarla sınırlı kalmayarak ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ederek siz değerli çalışanlarımızla 
birlikte holdingimizi daha ileri noktalara taşımayı hedefliyoruz. 
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ILETIŞIM

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

Paltform Merter, Güngören-İSTANBUL
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Değerli Eroğlu Dostları,

K ış aylarının yaklaştığı bu dönemde yepyeni bir sayı ile karşınızdayız. Her ne 
kadar soğuk havalar kışı getirse de, yeni sezon ürünlerin yarattığı heyecan içimizi 
ısıtıyor. Bu sayıyı hazırlarken yine sizleri Eroğlu Holding bünyesindeki şirketlerin 
faaliyetlerinden haberdar ediyor, aynı zamanda farklı konu başlıkları altında 

ilginizi çekeceğini düşündüğümüz konularla buluşturuyoruz. 

Anadolu tam bir medeniyetler beşiği. Bildiğiniz gibi tarihte iz bırakan birçok güçlü Türk 
Ulusu Anadolu’yu kendilerine yurt edindiler, aynen bizim gibi... Bu Türk medeniyetlerinin en 
büyüklerinden Selçuklular da Anadolu’ya birçok eser bıraktılar. Bu sayımızda, Anadolu’daki 
en büyük Selçuklu kervansarayını mercek altına aldık. Muhteşem mimarisi ile görenleri 
kendine hayran bırakan Sultan Hanı’nı ilerleyen sayfalarımızda bulabilirsiniz. 

Anadolu’nun zenginlikleri saymakla bitmez, bu nedenle “Lezzetler” sayfamızda da yine 
Anadolu’dayız. Aksaray yöresinin en güzel etli tariflerini keyifle okuyacağınızı, hatta 
evinizde deneyeceğinizi tahmin ediyoruz. 

Geçtiğimiz dönemde Colin’s markamız açısından oldukça hareketli ve başarılı geçti. Satış 
rekorları kıran mağazalarımız bu durumu hakederek kutladılar. Eğitimlerimiz tüm hızıyla 
devam ederken, tüm Türkiye’nin heyecanla takip ettiği bir spor olayına, Fenerbahçe ve 
Shakhtar Donetsk Uefa Şampiyonlar ligi ön eleme maçına sponsor olduk. Yine Colin’s 
markamızın yeni sezon ürünlerinin tanıtıldığı sayfalarda birbirinden güzel ürünlerle sezona 
giren markamızı tanıtmaya çalıştık. 

Eroğlu Gayrimenkul şirketimiz ise her zamanki gibi hem projeleri ile, hem de alışveriş 
merkezleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Dubai’de düzenlenen CityScape 
Fuarı’nda katılım gerçekleştiren projelerimiz göz doldurdu. Erasta Fethiye ve Erasta Antalya 
ise bölge sakinlerinin ilgi odağı olmaya devam etti. Çeşitli faaliyetlerle misafirlerine 
unutulmaz anlar yaşatan Erasta Alışveriş Merkezlerimiz, keyfin, alışverişin ve eğlencenin 
merkezi olmaya devam etti. 

Loft markamız ise sezona üç farklı çizgi ile hazırlandı. Black Line, Blue ve Secret Slim 
konseptleri ile Loft etkileyici çizgisini daha da yukarıya taşımış görünüyor. Ayrıca Loft 
markamız, Model of Turkey yarışmasına ve İstanbul Cup Plaj Voleybolu Turnuvası’na sponsor 
olarak yine adından söz ettirmeyi başardı. 

Eroğlu Holding’te, geleneksel iftar yemeği holding çalışanlarımızı bir araya getirdi ve 
Kurban Bayramı töreninde çalışanlarımızla yöneticilerimiz buluştu. 

Eroğlu Giyim’de Futbol Turnuvası’nda kupalar sahiplerini buldu. Kazanan ve katılan tüm 
takımları tebrik ederiz. 

DNM markamız ise fuarlarda ilgi toplamaya devam etti. Munich Fabric Start ve Millweek 
fuarlarında standlarımız göz doldurdu. 

Bu sayımızı zevkle okumanız dileği ile....

EDİTÖRDEN

Tuğba Saygıoğlu
Eroğlu Holding Kurumsal İletişim Müdürü
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A
caba günümüz dünya insanı neden yoğun bir umutsuzluk 
içinde ve kendi içine giderek daha fazla çekiliyor? Evliliklerdeki 
boşanma oranları, intihar oranları, günlük kişisel kavgalardan, 
devletler arasındaki geçimsizlik ve savaşlara kadar ned-

en insanlar birbirlerine saldırıyorlar? Aile içindeki şiddet niçin giderek 
tırmanıyor? Kısa bir süre önce 16 yaşında ömrünün baharında bir genç 
kızımız, annesini ayaklarından bağlayarak, çarşafla boğuyor sonra da 
arkadaşlarını eve davet ederek parti düzenliyor. Ve maalesef aile yapısının 
güçlü olduğunu söyleye geldiğimiz ülkemizde bunlar münferit olaylar 
olmaktan da çıktı. Niçin beş şeritli yolu paylaşamıyor da iki sürücü yolları 
birbirine dar edebiliyorlar?
Niçin iki ordunun düzenli çatışmaları yerini masum çocuklara, kadınlara, 
yaşlılara yönelen kıyıma bıraktı bu yaşlı dünyamızda? 
Bütün bu sorulara verilecek çok yönlü cevaplar var. Bir tarafında gelişmiş-
lik diğer yanında siyasi beklentiler, eğitim ile ilgili gerekçeler vardır. Biz 
bu gerekçelerin içinde çok önemli yer tuttuğuna inandığımız günümüz 
insanının psikolojisine özellikle gönül dünyasındaki erimeye odaklan-
acağız. Zira bize göre günümüz insanının yaşadığı sorunların kökeninde 
esasen insanın kendisini ifade edememesi ve gönül dünyasında yaşadığı 
sorunlar yer almaktadır. Öyle ki günümüz insanı bir yandan hızlı bilgi artışı, 
öbür yandan yoğun teknoloji, topraktan uzak yüksek yapılarda yaşama, 
medya bombardımanının etkisi, aile içine hatta ceplere kadar giren 
yasaklı yayınlarla iç içe. Herkes geldiği arka plandan yani doğal olmak-
tan alabildiğine uzaklaşıyor. Yapaylık denizinde, göstermelik hayatların 
ışıltısına kapıldık adeta. Hem ışıltılı hem de içleri boş bu yapay dünyaların. 
Reklama, satışa ve en önemlisi salt maddi değerlere odaklanmış bir 
dünyada insanoğlu sosyal yönünü, duygusal yönünü geliştiremiyor, 
kendisini ifade edemiyor, yabancılaşıyor ve her geçen gün şiddete daha 
fazla başvuruyor. Ruhsal açlık günden güne birikiyor. Oysa ki insan maddi 
yani fiziki varlığı kadar ruh varlığı ile de vardır. Ve hatta ruh tarafının tatmin 
olması çok daha önemli ve gereklidir.
Özellikle gelişmiş batı toplumlarında insan ilişkilerinin giderek sıradan hale 
gelmesi ve hatta yok olması söz konusudur. Genç nüfus azalırken bu 
ülkeler adeta bir yaşlılar kulübüne dönüyorlar. Herkesin bireysel maddi 
yaşamı en üst seviyelerde belki ama en küçük insani ilişkilere, etkileşim-
lere, sohbetlere hasret ölüyorlar. Öyle ki Amerika’nın bazı eyaletlerindeki 
yerel yönetimler, çevredeki yaşlılara düzenli ziyaretler ile sohbet program-
ları düzenliyorlar. Gelişmiş batı toplumunun ailesi açılmayan kapılardan, 
yüz yüze gelinmeyen etkileşimlerden, kendisini ifade edememekten 
kısacası insani özelliklerini sergileyememekten şikayetçi ve mutsuz.
Nasıl şikayetçi olmasın ki? Bakın mutlu insan kimdir? Kendisini varlıklar 
dünyasında konumlandırmış, kendi iç barışını sağlamış, kendisi ile diğer 
eşya ve canlılar arasında arzu edilen doğrudan bir iletişim kurmuş, 
öz olarak kendisini olduğu gibi sergileyebilen, yaşayabilen insandır. 
Günümüz insanı işte bundan yani kendisini olduğu gibi sergileyememe-
kten muzdarip. Yani bizim varlığımız, duruşumuz, geldiğimiz arka plan, 
geleneğimiz, kültürümüzün gitmemizi arzu ettiği yer ile çevremizde olup 

bitenler, medyanın etkisi, reklamlar, çeşitli siyasi kaygılar ve benzerinin 
gitmemizi arzu ettiği yer farklı. Daha doğru bir ifade ile günümüz insanının 
bir insan olmaktan, kendisi olmaktan kaynaklanan doğal yapısı, duruşu, 
yönelimleri ile kendisinden beklenen duruş ve yönelimler arasındaki açı 
farkı giderek büyüyor. Daha da önemlisi kendimizle, olması beklenen biz 
arasındaki fark açılıyor. İşte bu fark açıldıkça insan kendisinden de uzak-
laşıyor. Diğer bir ifade ile günümüz insanının kendisini ifade ettiği hemen her 
kanal doğal olmaktan çıkıp yapay hale geldikçe kişi de kendisi olmaktan 
uzaklaşıyor. Bir yanda kendi öz, doğal ve ihtiyaç duyduğu, oynamak istediği 
rol. Diğer yanda kendisinden oynaması beklenen rol. İşte bu iki rol arasındaki 
gel-gitler insanı kendisinden uzaklaştırıyor. Hayatta mutlu olduğumuz, doğal 
hissettiğimiz davranışlarımızdan uzaklaşıp yapay davranışlar denizinde yol 
aldıkça iç barışımız bozuluyor. Çünkü, kendimiz olmaktan uzaklaşıyoruz. 
Dolayısıyla günümüz insanı gerçek hayati fonksiyonları durmuş, makinel-
ere dayalı yapay bir yaşantı sürüyor gibi.
Çözüm tabi ki doğal olmak, kendimiz gibi olmak, aşırılıklar içermeden, 
bireysel kültür ve geleneğimize yabancılaşmamaktır. Günümüzün yüksek 
teknolojisi ve bilgi düzeyini hayatımıza yarayan yönüyle takip edecek, 
alacak ve kullanacağız. Bu anlamda değişime en açık, kişisel gelişimi hiç 
ihmal etmeyeceğiz. Ama en az bu kadar da geleneğimize, kültürümüze 
daha da önemlisi bizi biz yapan değerlerimize uzaklaşmayacak, yabancı 
kalmayacağız. Metropollerdeki hayatı, kopup  geldiğimiz küçük köylerin, 
kasabaların, şehirlerin yerel insani değerleri ile bezeyebilmemiz, gereklil-
iğin de ötesinde zorunlu. Basit gibi görünse de komşuluk ilişkilerinin canlı 
tutulmasından, dost meclislerindeki sohbetlerin sürdürülmesine, yaşlıların 
baş tacı edilmesine, karşılık beklemeden birilerine bir şeyler verilmesine 
ve tabi ki en önemlisi çocuklarımıza örnek olacak bir yaşam tarzı içinde 
olmamıza  kadar bir çok toplumsal davranış geleneğimiz, aslında bizi öz 
hayatımıza bağlayan değerlerdir. Bu değerler gerçek hayattan kopup, 
ışıltılı boş dünyanın yapaylığında kaybolmamızı önleyecektir. Yapay 
dünyanın bütün hayatı derinden etkileyen dalgalarına inat, ümit, sabır 
ve yüksek bir arzu ile daha da çok “insan” olmanın gayretine ihtiyacımız 
var. Nitekim iki dudağın arasına sıkışıp kalmayan gönüllere de inen 
söylemler, sürekli olarak yeniden inşa, hareket ve yapılanma hali, kuvvetli 
bir inanç dinamiği, daha da önemlisi benliğe yönelen faydadan önce 
başkalarına bir katma değer üretme aşkı ve heyecanı gerek kendimizden 
uzaklaşmamak gerekse mutlu olmak için önemlidir. Belirleyicisi olmadan 
doğduğumuz yine belirleyicisi olmadığımız günün birinde ayrıldığımız bu 
üç günlük dünyadaki hayatımızda insanlara katma değer ürettikçe insani 
duruşumuzu da koruyabiliriz. 
Dünya sahnesindeki rolümüzü bir anne, bir baba, çalışan, yönetici, tüc-
car, siyasetçi ve benzeri olarak en iyi, en verimli ve yaralı biçimde oyna-
ma gayreti gerekli. Bütün hücrelerimizin eşlik etmesi gereken bu gayret, 
koşullar ne olursa olsun temel insani duruştan uzaklaşmamızı önleyecek, 
kendimizi insani olmayan yollarla ifade etme ihtiyacını hissettirmeyecektir.

INSANI DURUŞ

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

ifindikci@degerdanismanlik.com.tr

İNSANİ DERİNLİK

İnsanoğlu ilginç bir canlı. Aslında eşref-i mahlûkat yani canlıların en şereflisi. Ama günümüzde kendisine ve soyuna karşı 
yoğun bir kıyım içinde ve insani duruş giderek bozuluyor. Neden acaba hiç düşündünüz mü? Bu yazımızda bu önemli sorunun 
cevabını aramaya çalışacağız hep birlikte. Ama öncelikle günümüz insanının içinde bulunduğu ruh durumunu anlamaya 
yönelik sorularımızı çoğaltalım.
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Şampiyonlar diyor ki;
Şirketimizin sunmuş olduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek vizyon ve misyon doğrultusunda kaliteli hizmet anlayışını dünya vatandaşlarımıza sunmak 
başarımızın sırrı oldu. 

Biz bu hikayemizi keyifle okunması için değil her okuyana ilham vermesi, motive etmesi için paylaşıyoruz. Sizleri iş hayatınızda ve özel hayatınızda başarılı olabilmeniz 
Için cesaretlendirmek istiyoruz. .

Hayalimizdeki işin ne olduğu sorusuna cevabımız çok netti; Türkiye'de hazır giyim firmaları arasında ilk beşte yer alan markamız COLIN'S'in çatısı altında çalışmak!

Sevdiğimiz işi yapmak, başarımızı artırdığı gibi motivasyonumuzu da en üst noktada tuttu.

 Biz sevdiğimiz işi yapıyoruz ya siz?

Başarıların kolay kazanılmadığının ve hiçbir şeyin tesadüf olmadığının bilinmesini isteriz. Başanyı yakalamaya çalışırken değerlerden ödün vermemek, dürüst kalabil-
mek, erdemli olabilmek ve yılmamak en önemli değerlerin başında gelir.

Suya atılan bir taşın oluşturduğu küçük dalgaların ekip ruhuyla daha da kuvvetlenerek büyük dalgalar oluşturmasına hep beraber şahit olduk.

Ekibimizi başarıya götüren azim, inanç ve heyecanımız her daim devam ettirilecektir. Keskin inançlarımız ve hedeflerimiz olmasaydı asla başarılı olamazdık.

O halde kaldığımız yerden devam ederek müşterimizi trend ürünlerle ve keyifli zaman geçirebilecekleri mağaza deneyimleri sunmaya devam edeceğiz.  
Çünkü bizler global bir firmanın üyeleriyiz.

Beyoğlu Mağazasının bu başarısı için destek veren Uğur Hasan Yaz, Erdinç Sert, Cemil Toprak ve diğer tüm yöneticilerimize teşekkür ederiz.  

Şampiyonlar

ERDEM KURTULUŞ - MEHMET SEVİNÇ - TOLGA SURAL - OSMAN MUT
BAYRAM KUMRAL - LEYLA CAN - YASİN SARI - NURCAN KARA
SEMİH DOĞAN - GÖRKEM SALTAN - HÜSEYİN AYTA
YALÇIN YEŞİLTAŞ - İBRAHİM AKBAŞ - MUSTAFA DEMİR
CENGİZHAN DÖNMÜŞ - HÜSEYİN COŞKUN - SELEN COŞKUNER
SERKAN TIRLI - ABDULLAH YAMAN - ÖZKAN ÖZAY
FATMA BÜŞRA KOÇ - MERVE YEŞİLYURT
SİMGE DUR - GÜLSER YİĞİT - RESMİGÜL AŞIK

BEYOĞLU MAĞAZASINDAN 
BAŞARI ÖYKÜSÜ

Temmuz ayında Türkiye ciro rekorunu kıran, Erdem KURTULUŞ’un yöneticiliğini yaptığı Beyoğlu Mağazası’nın müthiş ekibi, 
Ağustos ayında da en yüksek ciroyu yaparak başarılarının tesadüf olmadığını bize gösterdiler. Başarıyı sağlayan ekibimizin 

kendi sözcükleri ile ifade ettikleri başarı öyküleri...
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09.07.2015 tarihinde T.C. Kiev Büyükelçimiz Sn. Yonet Can Tezel  ve Büyükelçilik çalışanlarından bir heyet, Ukrayna 
ofisimizi ziyaret etti ve akabinde mağaza ziyaretinde bulundu. Büyükelçimizin ziyaretinde İcra Kurulu Başkanımız  
Sn. Yavuz Eroğlu  ve Colin`s Ukrayna Grup Müdürümüz Sn. Arda Torman ev sahipliği yaptılar. 

BÜYÜKELÇILIKTEN COLIN’S UKRAYNA’YA ZIYARET
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MAĞAZA YÖNETICI YARDIMCILARIMIZ 
EĞITIMDE BIR ARAYA GELDI

FENERBAHÇE VE SHAKHTAR DONETSK UEFA 
ŞAMPIYONLAR LIGI ÖN ELEME MAÇI SPONSORU OLDUK

Ağustos ayı itibariyle başlayan eğitimler yoğun bir şekilde mağaza yönetici yardımcıları ile buluşturulmaya 
devam ediyor. Mağaza yönetici yardımcılarının yoğun ilgi gösterdiği eğitimin moderatörlüğünü ise Eğitim 
ve Gelişim Yöneticisi Ömer Selamet gerçekleştiriyor. 

Hedef kitlesi mağaza yöneticisi ve mağaza yönetici yardımcıları olan eğitim 2 gün sürmektedir. Program, mağaza 
yöneticisi ve yönetici yardımcılarının yönetim yeteneklerini geliştirmeyi, mağaza süreçlerinin daha iyi organize 
edilmesini sağlamayı ve ekip iletişimini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Kazandırdığı yetkinlikler iletişim, takım çalışması, etkileme ve yönlendirme, planlama ve organizasyon, motivas-
yon yönetimi, yetki ve sorumluluk paylaştırma olarak sıralanabilir. 

Fark yaratan ve yaratacak olan mağaza yönetici yardımcılarımıza tekrar teşekkür ederiz.

COLIN’S mağaza yöneticileri için Eğitim ve Gelişim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Perakende Liderleri Gelişim Programı’nın 
1. Modülü olan ‘’Mağazada Lider Yönetici’’ eğitimlerimiz Mağaza Yönetici Yardımcıları ile devam ediyor.

 EĞİTİMİN İÇERİĞİ
• Tanışma
• “İdeal Mağaza Lideri”(Uygulama)
• COLIN’S Yönetici Yetkinlikleri
• Liderlik Tanımları
• Değişen Çağda Lider- Yönetici Olmak
• Kişisel Yönetim Tarzı Envanteri
• Yönetimde Yaşanan Problemler ve Çözüm 

Yolları
• Film Gösterimi “Mandela”
• Planlama, Organizasyon
• Mağazada Zaman Yönetimi
• Etkili Delegasyon Adımları
• Kişisel Vizyon, Misyon (Alamet-i Farika)
• Mağazada Etkili İletişim
• Envanter-Renklerle Davranış Modelleri
• Etkili Dinleme/Etkin İfade
• Mağazada Kime Nasıl Yaklaşmalı?
• Uygulama- “Role play”
• Motivasyon

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. 
ön eleme turunda Shakhtar Donetsk 
ile Ukrayna’nın Lyiv kentinde rövanş 
maçına çıktı. Türkiye’de ve Ukrayna’da 
herkesin heyecanla izlediği bu maçın 
sponsoru olduk.

Sponsor olarak statta yer alan ekran-
larda sezon video reklamlarımızla, led 
ekranlarda ürün görseli ve logomuzla, 
basın toplantısı alanında ve futbolcu 
kulübelerinde de logomuzla yer aldık.
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COLIN’S Kırgızistan mağaza yöneticilerimizin ve satış ekibimizin katılım gösterdiği eğitimler Bişkek’te gerçek-
leştirildi. 13-14 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleşen “Şirket Oryantasyonu”, “Ürünümü Tanıyorum” ve “Satış 
Çemberi” eğitimlerimizi Uluslararası Eğitim ve Gelişim Uzmanı Dilara Duman yönetti.

3 gün boyunca Türkiye’den gelen misafirlerini sıcakkanlı bir şekilde ağırlayan Kırgızistan ekibi, markaya olan bağ-
lılıklarını her seferinde vurgularken, COLIN’S’in bir parçası olmanın mutluluğunu paylaştılar. Desteklerinden dolayı 
COLIN’S Kırgızistan ekibine teşekkür ederiz.

29 Haziran tarihinde başlayan Sunum Becerileri Atölye Çalışması 11 Ağus-
tos günü tamamlandı. Eğitim, Hande Elagöz tarafından Colin’s, LOFT ve 
Eroğlu Holding çalışanlarımıza verildi.

Eğitimize başlarken herkesin ortak kaygılarından hareketle yola çıkıldı. Bunlara 
birkaç örnek:
• “Sunum sırasında ya sesim titrerse?”
• “Slaytlarımı nasıl hazırlamalıyım?”
• “Elimi koyacak yer bulsam sorun kalmayacak”
• “Elimde kağıtlarla çıksam hazırlıksız mı görünürüm?”

Kararlı katılımcılarla yola çıkmak olumlu sonuçları beraberinde getirdi. Üç 
haftalık teori ve iki haftalık uygulama bölümleri 
sonrasında sınıfımızdan yükselen sesleri siz de 
duyun isteriz:
• “Nefes kontrolünü öğrendim”
• “Kalabalık yazıların değil sade anlatımın daha 

zengin olduğunu gördüm”
• “Artık ellerim bana fazla gelmiyor.”
• “Sunum öncesi prova yapmanın öneminin 

farkındayım!”

Finalde üçer dakikalık sunumlarıyla eğitime 
katkı sağlayan tüm katılımcılarımıza bir kez daha 
teşekkür ederiz.

KIRGIZISTAN EKIBI EĞITIMDE

COLIN’S’TE SUNUM BECERILERI 
ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPILDI

Sunum Becerileri Atölyesi’nin İçeriği:
• Hazırlık

• Slaytlar
• Ben

• İçerik
• Şekilsel kurallar
• Görsel kullanımı

• Sunum sırasında 
• Dikkat etmemiz gerekenler
 

www.erogluholding.com12 13



COLIN’S BASIC ÜRÜNLERIMIZ 
ERKEKLERIN KURTARICISI OLACAK

Her daim cool ve rahat basic ürünlerimiz erkekleri 
kombin derdinden kurtarıyor.

Colin’s 2015 Sonbahar - Kış erkek koleksiyonumuzun basic parçaları rahat, güçlü ve zamansız bir görünüm isteyen 
erkeklerin tercihi olacak. Kombin yapılması kolay ve fonksiyonel Colin’s basic ürünlerimiz şıklığını detaylarda 
saklayarak erkeklerde cool bir hava yaratacak.

Hem iş hayatına hem hafta sonuna uyum sağlayan basic koleksiyonumuz ofis ortamına yakışan derin lacivert 
tonlarının yanı sıra antrasit, bordo, yeni indigo gibi şık tonlar ile haki, hardal ve bej gibi toprak grubunun 

renkleriyle mevsimi yakalıyor.

Düğmeli yakalardan “V” yakalara, “O” yakalardan patlı yakalara farklı zevklere hitap eden 
seçeneklere sahip Colin’s örme üst koleksiyonumuz rahat likralı kumaşı, uzun ve kısa 
kol seçenekleri ve güçlü renk paletiyle kışa tarz katarken gardırobun en temel 
parçalarını oluşturacak. 

SIKI HAVALARA KARŞI SIKI MONTLAR

Farklı renklerde Chino pantolon ve gömleklerimizin yanında 
değişik örgü çeşitlerine sahip kazak, hırka ve trikolar mevsim 
geçişini kolaylaştıracak. Konforlu ve dayanıklı puffy montlarımız 
ise Colin’s basiclerimiz arasında bu kışın gözdesi olacak.
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COLIN’S 
JEAN 
HER 
ZEVKE 
UYAR

Colin’s Sonbahar – Kış 2015 sezonuna 
olmazsa olmaz jeanleriyle damga 
vuracağız. Farklı dokuma özelliklerini 
farklı kumaşlarla birleştiren 
koleksiyonumuzda erkekler kendine 
uyan tarzı seçecek. 

Yeşil tonları, indigo, kahverengi gibi özel renk 
paletine sahip hareket özgürlüğünü sınır-
lamayan kaplamalı jeanlerimiz giyenlerde 

hafif bir his yaratırken dışarıya elegant bir görüntü 
yansıtıyor. Denim görünümlü indigo kumaşlar 
ve kıvrılınca ters renk çıkan paçalar ise erkeklere 
kombinde rahatlık sağlıyor. 

Vintage grubumuzda doğal yıpratma 
detayları ve Black - Blue&Black efektli 
jeanlerimiz öne çıkarken, enine boyuna 
esneyen B-stretch kumaşa sahip kotlarımız 
slim fit sevenlerin favorisi olacak. 

KIŞA ÖZEL ÖRME DENİM
Colin’s’in yeni Jean grubu olan “örme 
denim” koleksiyonumuz örme kumaşın 
rahatlığı ve Jean pantolonun şıklığını 
buluşturuyor. Özel olarak indigo ve gri 
renklerde üretilen örme denimlerimiz bu 
kış değişiklik arayanlara sesleniyor.

SABAH SERİNLERİNE KOT GÖMLEK 
Üst giyimde ise vintage gömlekler, ince 
kumaş kaplamalı slim fit gömlekler ve 
koyu yıkamalı ceketler Colin’s kış koleksiyo-
numuzun öne çıkan parçaları arasında.
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Moda dünyasını sarsan basic trendini 
yakalamak isteyen kadınlar gardıroplarını 
Colin’s’le yeniliyor.

Colin’s 2015 Sonbahar - Kış koleksiyonumuzun basic parçaları 
bu sezon kadınların kurtarıcısı olacak. Serin havalarda kat kat 
kullanacağınız uzun kollularımızı yeni dokulu kumaşlar ve 

küçük trend detaylarla birleştirdik ve basic konseptini daha farklı 
bir seviyeye taşıdık. 

Her gardırobun olmazsa olmazı beyaz gömleğin yanı sıra, kıvır-
malı kol ve kontrast düğmelerle zenginleştirilmiş renkli gömlekler, 
renkli gabardin ve kadife pantolonlar, ip askılı ve yüzücü atletler, 
ara mevsimin kurtarıcısı ince triko kazaklar ve koleksiyonumuzun 
gözdesi olacak oversize V yaka t-shirtler kadınlara rahatlık ve 
sadelik katacak.

BU SEZONUN RENKLERİ MÜRDÜM,  
SAFRAN SARISI VE GÜLKURUSU
Basic ana renkleri siyah, beyaz, gri ve antrasitin yanında lacivert, 
indigo, haki gibi klasik sonbahar renkleri ve sezonun öne çıkanları 
bordo, mürdüm, gül kurusu, yanık turuncu, safran sarısı ve petrol 
yeşili koleksiyonumuzu oluşturuyor.

COLIN’S BASIC 
ÜRÜNLERLE

NE GIYECEĞIM 
DERDINE SON
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Colin’s Sonbahar – Kış 2015 jean koleksiyonumuz çeşit 
çeşit renkleri ve farklı özelliklerde kumaşları ile tarz sahibi 
kadınlara sesleniyor.

Sezonun öne çıkan kotlarına sahip “Vintage Jean” grubu doğal yıkamalar, 
indigo ve greencast kumaşlar ile koyudan orta tonlara giden renk skalasına 
sahip. Comfort strech ve süper strech kumaşların kullanıldığı koleksiyonumuz 

kadınların son yıllarda gözdesi olan süper skinny düşük bel ve süper skinny yüksek 
bel fitlerinin yanında, kesik diz detaylı modellerimiz ile de dikkat çekiyor. Maskülen 
görünümü seven ve rahatlığından vazgeçmeyen kadınlar ise boyfriend modelimize 
bayılacak. 

JEANLERİN KARANLIK YÜZÜ
Jean grubunun karanlık tarafı ise ‘’Dark Side’’ koleksiyonumuzda kadınlarla 
buluşuyor. Overdye kumaşlar, daha derin ve kontrast görünümlü yıkamaların 
yanında siyah denimlerimiz kışın en trend jeanleri arasında olacak gibi gözüküyor. 
Siyah kaplamalı deri görünümlü Sally Jean ise gerçek deri görünümü ve yüksek 
stretch oranına sahip rahat kumaşı ile kadınları sararak sezonun favorisi olacak.

ÖRME “SWEATJEANS”
Bu sezona özel “sweatjeans” olarak adlandırılan “örme denim” grubumuz gri ve 
indigo renk seçenekleri ve vintage yıkamalarıyla örme rahatlığını günün her anı 
kadınlara sunacak.

JEAN GÖMLEKTE OVERSİZE MODASI
Denim vintage gömleklerimiz ve random yıkamalı gri gömleklermizin 
yanında boyfriend tarzı oversize Jean ceketlerimiz Colin’s Sonbahar – Kış 2015 
koleksiyonumuzun büyük beğeni toplayacak ürünleri arasında.

BU KIŞ KADINLARI 
COLIN’S JEAN SARACAK
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MEVSIM ŞIKLIĞINI 
YANSITAN PARÇALAR COLIN’S’TE
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Özgürlüğüne düşkün gençlerin koleksiyonu Campus Stars, sokağın asi, enerji dolu 
ve özgür ruhunu spor giyim ile birleştiriyor. Campus Stars ile New York stilini so-
kaklara taşıyan Colin’s kızları kolej ve bomber ceketler, kapüşonlu kabanlar, renkli 

şişme montlar, oversize sweatler,  kolej baskılı t-shirtler, denim görünümlü ve yıkamalı 
gömlekler ve jogging pantolonları ile kendilerini gösterecek. Kırmızı, mavi, lacivert, 
pembe, yeşil, bordo, ekru ve indigodan oluşan enerjik bir renk paletine sahip koleksiyon 
arma ve yıldız detayları ile hareketleniyor. Campus Stars stilini yaratırken 90’ların Grun-
ge akımının en önemli temsilcisi ekose gömleğini de belinize bağlamayı unutmayınız. 

Bu sezonun vazgeçilmezi siyah deri trendi Colin’s “Street Black” temamız ile sokağa çıkı-
yor. Street Black temamız siyah ve beyazın birlikteliği ile enerjik sokak ruhunu sofistike 
ve şık bir görüntüye kavuşturuyor. Son dönemin popüler hayvan ve etnik desenlerini 
farklı trend dokularla birleştiren Street Black temamız sezonun vazgeçilmez trendi siyah 
deri ile bir arada. Klasik Biker ceketlerin yanında Victorian danteller, kürk ve kapitone 
detaylara sahip koleksiyonumuz dar siluetli parçalar ile bu sonbahar Colin’s kadınını 
cezbedecek. Temamızın monokromatik paleti; siyah-beyaz, gri ve ekru renklerinden 
oluşurken, bordo ve haki tonları temamıza renk katıyor. Fermuar detaylı pantolonlar, 
denim görünümlü etnik işlemeli ve kareli desenli gömlekler, kalem ve skater etekler, 
slogan ve şehir baskılı T-shirtler, dolgulu kabanlar ve maxi trikolar ile gece-gündüz 
şıklığın ve rahatlığın keyfini kadınlara sunuyor. Street Black’te taş ve payetler kadınlara 
şıklık katarken, monokrom desenler ve metalik detaylar çarpıcı bir görünüm elde etmek 
isteyen kadınların favorisi olacak.      

ŞEHRE ROMANTİZM GELİYOR
Bohem ruhu yaşamak isteyen kadınlar 70’lerin esintisini Colin’s Vintage City temamızla 
yakalıyor. Sokaklarda festival havası yaratacak zengin renklere sahip koleksiyonumuz, 
çiçek ve şal desenleriyle süslenmiş gömlekler, etnik kilim desenli trikolar ve kabanlarla 
serinleyen havalara romantizm getiriyor. Oversize trendinin getirdiği rahatlığı taşıyan 
ürünlerle kürk detaylı montlar, baskılı elbiseler ve pantolonları bir araya getiren kolek-
siyonla kadınlar kışın rahatlığını ve sıcaklığını üzerinde hissedecek. Haki, ekru ve vizon 
gibi doğal renklerin hâkim olduğu Vintage City temamız, bordo, indigo ve petrol yeşili 
ile parlaklık kazanıyor.

KIZLAR BU KIŞ ÇOK COOL OLACAK
Kışın da renkli olmak isteyen ve enerjisini kaybetmeyen Colin’s  kızları Cool Girl koleksi-
yonumuzla bu sezonki trendy görünümüne kavuşuyor. Ekose gömlekler, triko elbiseler 
ve eğlenceli desenlerden oluşan trikolar ısıtırken, slogan baskılı t-shirtler, crop mo-
deller, trençkotlar, şişme montlar, oversize sweatler ve renkli skinny pantolonlar soğuk 
havaların ağır ruhunu canlandırıyor. Maskulen tarzı sevenler için ise military ruhunu 
taşıyan haki parkalar ve kamuflaj desenli sweat-shirtler yırtık boyfriend denimlerle bir 
alternatif yaratıyor. Colin’s kızları kış soğuğunda enerji veren kırmızı, saks mavi ve bordo 
renkleriyle ısınırken, ekru, haki, taş ve yeşil tonları ile de Military havasını taşıyacak.

TARZINI COLİN’S AKSESUARLA GÖSTER
Tarzında rahatlığı ve şıklığı bir arada isteyenler için Colin’s aksesuarlarımız 2015 Sonba-
har - Kış koleksiyonunda mağazalarımızda.  Sırt ve kol çantaları, uçuşan şallar, modayı 
yakalayan saatler, şık cüzdanlar, detay tasarımlı kemerler ve kışın sıcak tutacak atkı bere 
eldivenler Colin’s kadınının üzerinden eksik olmayacak.

COLIN’S SIRT ÇANTALARI İLE RAHATLIK VE MODA BİR ARADA
Sezonun gözdesi sırt çantaları deri ve Jean kumaş alternatifleri ve şarap kırmızısı, taba, 
lacivert, pudra tonları ve siyah gibi her duruma uygun renkleri ile okul ve iş hayatının 
kurtarıcısı olacak. 

ALIŞVERİŞE ÖZEL ÇANTA COLIN’S’TE
Slogan baskılı Colin’s shopping bag’ler ise rahatlığından vazgeçilemeyen hafta sonu 
aksesuarı olmaya devam ediyor. Tasarım detayları ve farklı boyutlarıyla alışverişi daha 
keyifli hale getiriyor.

SONBAHAR RÜZGÂRLARINA COLIN’S’TEN ŞAL
Küçük çiçek ve leopar desenlerinden büyük bohem ve geometrik desenlere geniş bir 
yelpazeye sahip Colin’s şallar rüzgârlı havalarda kadınların boynuna sarılmaya geliyor. 
Püsküllü ve tüp çeşitleriyle modayı yakından takip edenlerin özellikle ilgisini çekecek 
olan şallarımız şarap kırmızısı, lacivert, siyah ve bej gibi kullanışlı renklerle yeni sezonda 
yerini alacak.

ZAMAN KAYBETMEK İSTEMEYENLERE COLIN’S SAAT
Sade, ince ve zarif saat trendini yakalayan Colin’s saatlerimiz sezonun öne çıkan altın, 
ekru, lacivert ve bordo renkleri ile kadınlara şıklık katıyor. Altın rengi ile metal ve ekru 
eşleştirmelerine de sahip modeller kadınların favorisi olmaya devam edecek.

GENİŞ ENLİ, DANTEL GÖRÜNÜMLÜ KEMERLER “IN”
Bu sezon geniş enli,  lazer kesim, kenarları dantel görünümlü kemer modelleri revaçta. 
Colin’s oval tokalı geniş kemer modellerimiz jeanleri tamamlamak için kullanılırken, 
örgü kemer modelleri de reyonlarda yerini alacak.

Colin’s 2015-16 Sonbahar - Kış Koleksiyonumuz 
özgürlüğü ve sokak ruhunu vurgulayan parçalarla 
geliyor. Campus Stars 90’lar esintisiyle özgür ruhlu 
gençleri çağırırken, Street Black temamız siyah beyaz 
ikilisinin gücünü, muhteşem desenlerle bir arada 
kullanıyor.  70’lerin bohem ruhunu yansıtan Vintage 
City çiçek desenleri ile romantik bir sonbahar yaşamak 
isteyenlere hitap ederken, Cool Girl temamız ise soğuk 
kış mevsimi için trendy ve renkli bir seçenek sunuyor.
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Yurt içinde 190, yurt dışında 450 olmak üzere 38 farklı ülkede toplam 640 mağazaya sahip Colin’s olarak, global bir moda markası 
olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yurtdışında faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde en sevilen moda markaları arasında yer alarak, 
Türkiye’de de modayı takip eden, yenilikçi, rahatından vazgeçmeyen, genç ve dinamik hissedenlerin tercihi oluyoruz. 

Trend tasarımları kalite ve ulaşılabilir fiyatlarla buluşturan Colin’s olarak 
gençlerin modaya ilişkin tüm beklentilerini karşılamayı hedefliyoruz. 
En beğenilen hızlı moda perakendecisi olma yolunda ilerleyen Colin’s 

markamız, hem ürünleri hem de hizmetiyle müşterilerine eşsiz bir alışveriş 
deneyimi yaşatıyor. Modayı mağazalarımızdaki keyifli alışveriş atmosferiyle 
birleştirerek müşterilerimize dünya çapında faaliyet gösteren, global bir 
markadan alışveriş yapmanın ayrıcalığını hissettiriyoruz. Ürün ve hizmet 
kalitemizin yanı sıra, çevreye ve insani değerlere gösterdiğimiz duyarlılık 
sayesinde tüketicilerimizle aramızdaki duygusal bağı güçlendirmeyi başarıyoruz.

COLIN’S’TEN FORMA GİRMENİN “JEAN YOLU’’
Colin’s 2015 İlkbahar - Yaz jean koleksiyonumuzda da özgürlüğü, rahatlığı ve 
vücuda mükemmel uyumu öne çıkardık. Colin’s olarak, 2015’in ilkbahar ve yaz 
aylarında formda gözükmek isteyen kadınlar için Colin’s JeanForm’u yarattık. 
“Forma girmenin Jean yolu” sloganıyla satışa sunduğumuz bu yeni seri kadınlara 
daha fit, daha özel, daha rahat ve daha seksi bir yaz sundu.
Özel bir teknolojiyle üretilen pamuklu ve özel karışımlı kumaşlar sayesinde 
vücuda ikinci bir ten gibi mükemmel oturan jean pantolonlarımız bir beden daha 
ince görünüm sağladı. 2015 yazında kadınların üzerinden çıkarmak istemeyeceği 
jeanler, farklı yıkamaları sayesinde günün her saati her türlü kombinle giyilebilen 
özellikteydi. Colin’s jean pantolonlarımız formunu kaybetmeyen kumaşı 
sayesinde uzun süre görünümünü koruyan şekilde üretildi.

YAZIN RUHUNU YAKALAMAK İSTEYEN KADINLAR COLIN’S GİYDİ
Colin’s’in 2015 İlkbahar – Yaz koleksiyonumuzdaki Vintage Dream teması ise 
romantik ve bohem stiliyle yaz mevsiminin ruhunu yaşatmayı hedefledi. Vintage 
Dream koleksiyonumuzda feminenliğin ve özgürlüğün havasını etnik bir şıklıkla 
buluşturarak, çevresindekileri büyülemeyi seven kadınların tercihi olduk. 

Bol kesimli harem pantolonlar, renkli elbiseler, tulum ve kimonolar, şal desenli, 
etnik ve hayvan baskılı t-shirtler Vintage Dream temamızın göze çarpan ürünleri 
arasında yer aldı. Somon, nane yeşili, haki, pudra, mor ve indigo gibi sezon 
renklerine sahip kıyafetler giyenlerde romantik bir görüntü yarattı. Mevsimin ve 
2015 sezonunun vazgeçilmez trendi bohem 70’ler havası, çiçeklerle kadınları 
ağırladı.

COLIN’S’İN TROPİKAL ESİNTİLERİ GARDIROPLARI FERAHLATTI
Deniz kenarının serinletici, sakin ve ferahlatan tatil havasını tropikal marin temalı 
koleksiyonuyla yansıtan markamız Colin’s, iç açıcı renklere sahip rahat kıyafetler 
ile dikkat çekti. Kıyafetlerimizde enine çizgilerin hakimiyeti devam etti ve bunlara 
puantiyeler ve yıldızlı detaylar da ekledik. Beyaz dantel süslemelerin, yazlık çiçekli ve 
tropik desenlerin bolca kullanıldığı ürünlerimize püsküller ve etnik detaylar eşlik etti.

Bol kesim pantolonlar, deniz şortları, metraj baskılı ve dantel detaylı maksi – 
mini elbiseler, çiçekli bluzlar, baskılı tişörtler, non-denim şort ve pantolonlar 
temamızı oluşturan başlıca ürünler arasında yer aldı.

ŞEKER KIZLAR AKŞAMLARI PRENSESE DÖNÜŞTÜ
Şeker Kız temamızda yer alan ürünlerse keşfetmeyi sevenlere hitap etmeyi hedefledi. 
Slogan baskılı ve meyve desenli tişörtler ve sweatler boy friend denim pantolonlarla 
kombinlenirken sweat elbiseler, ekose gömlekler, tropik ve eğlenceli desenlerden 
oluşan etekler de temamızı hareketlendiren ürünler arasında yer aldı.

GECE GÜNDÜZ ŞIK OLMANIN KISA YOLU COLIN’S’TEYDİ
Colin’s olarak, farklı temalardaki ürün çeşitleriyle her tarza seslenirken, rahatlığı 
ve kaliteyi elden bırakmayanlar için ilk tercih olma yolunda ilerlemeye devam 
ettik. Rahatlığından ödün vermeden şık olmak isteyenler ve modayı yakından 

takip edenler için Colin’s olarak ferah bir alternatif yarattık.

Gündüzün rahatlığını gecenin şıklığıyla birleştiren Lady Like temamız ise zamana bağlı 
şık ve pratik çözümler üretti. Bol beden tişörtler, örme uzun elbiseler, tunikler, bol paça 
pantolonlar, beyaz gömlekler gündüzlere hava katarken, dantel elbiseler, tulumlar ve 
biker ceketler akşamların olmazsa olmazları arasında yer aldı.

CHİNO PANTOLONLAR YAZ AYLARINDA ERKEKLERİ RENKLENDİRDİ
Colin’s 2015 İlkbahar – Yaz erkek koleksiyonumuza renkli chino pantolonlar 
damgasını vurdu. Bahar ve yaz renklerinin kullanıldığı koleksiyon, erkeklerin 
gardıroplarını hareketlendirdi.

2015 İlkbahar-Yaz koleksiyonumuz ile mint yeşili, uçuk mavi, sarı, turuncu ve neon 
dahil pek çok renge bürünen Colin’s erkeği, renkli chinolarla yaz aylarında fark yarattı. 
Hem günlük hem smart casual olarak kullanılabilen chino pantolonlarımız, erkeklere 
hızlı şehir hayatında tarz görünmenin kolay yolunu sundu.

Colin’s 2015 İlkbahar – Yaz koleksiyonumuzun en iddialı parçaları arasında 
yer alan chino pantolonlar renkleriyle erkekleri modada özgür kıldı. Hareketli 
ve enerjik yaz havasını şehir şıklığıyla birleştiren Colin’s chino pantolonlarımız 
erkeklerin favorisiydi.

ŞEHİRLİ COLİN’S ERKEĞİ AKLINI KULLANDI
Markamız Colin’s, yeni sezonda City Smart temamızla metropol yaşantısının 
hareketini yansıtan şıklığıyla ön plana çıktı. Elegan ve cool bir görüntünün hakim 
olduğu temada vücuda oturan fit kesimler ve sofistike kumaşlar, baskılarda ise 
şehir görüntüleri ve sloganları dikkat çekti.

Hem ofiste hem de ofis dışında yemek ve partilerde kullanılabilecek ürünlerimiz, 
şehir hayatının ihtiyaçlarını da karşıladı. Siyah ve beyazın ön planda olduğu 
koleksiyon saks mavisi ve pembe ile renklendi. Gömleklerde mini jakar ve mini 
emprime baskılara yer verdik.

TÜRKİYE’NİN 
EN ÇOK TERCİH 
EDİLEN ALIŞVERİŞ 
NOKTALARINDAYIZ
Markamız Colin’s, 
Türkiye’nin en sevilen 
ve tercih edilen 
alışveriş noktalarında 
tüketicileriyle buluşuyor. 
İstanbul’da İstinye Park, 
Cevahir, İstiklal Caddesi ve 
Eminönü mağazalarıyla, 
Bursa’da ise Heykel 
mağazalarımız ön plana 
çıkıyor. Müşteri dostu 
mağaza tasarımımız, 
memnuniyet odaklı 
yaklaşımımız ve deneyimli 
çalışan kadromuz 
ziyaretçilerimize eşsiz 
bir alışveriş deneyimi 
sunuyor. 
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Genç ve rahat giyinmekten hoşlanan erkeklere seslenen Go Ivy, farklı 
kumaşlar ile zenginleştirilmiş gömlekler, renkli montlar, İskandinav 
desenli trikolar ve geometrik desenlerle yeni sezonu karşılıyor. Lacivert, 

saks mavisi, bordo, kırmızı ve beyaz renkler temamıza dinamizm katarken 
dokuma ve örmelerdeki detaylar dikkat çekiyor. Farklı kombin yaratmaya uygun 
tema renkleri ile Colin’s erkeği bu kışa şık bir giriş yapacak. 

Sonbahar renklerini yansıtan Campus temamız deri montlar, dolgulu kabanlar 
ve değişik yıkama efektli kareli gömlekler ile oduncu şıklığını seven erkeklere 
hitap ediyor. Koyu lacivert, yeşil, turkuaz,  kırık beyaz, gri ve sezonun popüler 
rengi safran sarısından oluşan koleksiyon dökülen yaprak ve toprak tonlarını 
mavilerle birleştiriyor. Temamızın hit parçalarından olan renkli gabardin 
pantolonlar rahatlığına düşkün erkeklerin beğenisini toplayacak. 

Urban koleksiyonumuz asi ve kendine özgü giyinmeyi seven erkekleri Colin’s’e 
çağırıyor. Motosiklet temamıznın ve rock müziğin esin kaynağı olduğu 
koleksiyoumuznda kirli yağlı sıvamalar, özel boya efektleri ve eskitilmiş 
görüntüler Colin’s erkeğine keskin bir imaj çiziyor. Motorcu deri ceketleri ve slim 
fit parçaları barındıran koleksiyon petrol mavisi, antrasit, siyah, kırık beyaz ve 
bordo gibi cool renklerle metropol sonbaharına tarz katıyor. 

Modayı yakından takip eden Colin’s erkeği City Smart koleksiyonumuz ile 
aradığı özgür ve cool görüntüye kavuşacak. Vücuda oturan slim fit modeller, iç 
giyimde Metraj baskılı, çizgili ve likralı gömlekler, tarz aksesuarlar ve kombin 
kumaşlar ile detaylandırılan parçalar şehirli erkeği kendine çağırıyor. Siyah, gri, 
lacivert ve optik beyaz gibi ana renklerin yanında gülkurusu, mürdüm ve kobalt 
mavi gibi canlı renklere sahip koleksiyon, modadan geri kalmak istemeyen 
erkeklerin favorisi olacak.
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COLIN’S’TEN ERKEKLERE AKSESUAR
Rahatlığının yanında tarzına da önem veren Colin’s erkeği 2015 Sonbahar - Kış 
koleksiyonumuz aksesuarlarıyla kendini gösteriyor. Messenger ve sırt çantaları, 
karizmatik saatler, olmazsa olmaz cüzdanlar, pantolon tamamlayıcı kemerler ve kışlık 
atkı, bere ve eldivenler Colin’s erkeğine ayrı bir hava katıyor.

ERKEKLER COLIN’S ÇANTALARLA YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK
Erkeklerin favorisi olan messenger çantalara bu sezon kanvas veya Jean kumaştan sırt 
çantalarımız da eklenecek. Okul ve iş hayatının yükünü taşıyacak siyah, antrasit ve 
kamuflaj renklerindeki Colin’s çantalarımız rahatlığın yanında erkekleri son dönemin 
modasına da kavuşturacak. 

COLIN’S CÜZDANLAR ERKEKLERİN ŞIKLIĞINI TAMAMLIYOR
Koyu kahve ve siyah renklerinde %100 deri malzemeden yapılan Colin’s cüzdanlarımız 
modası geçmeyen erkek şıklığını ceplere taşıyor. Gençlerin tercih ettiği baskılı ve cırt 
cırtlı polyester cüzdan modelleri de Colin’s yeni sezonunun gözde parçalarından olmaya 
devam ediyor.

KARİZMATİK ERKEKLERE KARİZMATİK SAATLER COLINS’TE
Son yılların favorisi büyük kasalı erkek saatlerimiz lacivert, bordo, siyah ve taba 
renkleriyle Colin’s’te erkekleri bekliyor. Chrono modeller her zamanki gibi yine ilgi 
odağı olurken, sezonun en ilgi çeken ürünleri ise silikon ve metal kayışların birlikte 
kullanıldığı modeller olacak.

KUKULETA TARZI UZUN BERELER ERKEKLERİN 
BU KIŞ DA VAZGEÇİLMEZİ OLACAK
Sezonun öne çıkan renkleri antrasit, gri, siyah, bordo ve lacivert.  Erkeklerde küçük tüp 
şeklinde atkılar çok kullanılmakta. İçi polar malzeme ile desteklenen ürünlerimiz kışın 
soğuk günlerinde içinizi ısıtmaya geliyor. Ayrıca kilim desenli ve slogan yazılı bereler de 
trend görünmek isteyen erkeklerin gözdesi olmaya aday.
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EROĞLU HOLDİNG

İftar yemeği öncesinde sahne alan fasıl 
ekibinin söylediği ilahileri dinleyerek iftar 
saatini bekleyen çalışanlarımız, yemek 

esnasında semazenler tarafından sergilenen 
sema gösterisini de beğeniyle izlediler. İftar 
yemeğinin ardından çalışanlarımız Eroğlu 
Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Nurettin 

Eroğlu ve Eroğlu Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi İlhami Fındıkçı’nın değerlendirme 
konuşmalarını dinlediler.

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanımız 
Nurettin Eroğlu konuşmasında; dünyada ya-
şanan gelişmelerin Türkiye ve Eroğlu Holding 

özelinde etkilerini anlatırken, bağlı şirketleri-
mizin mevcut durumundan ve hedeflerinden 
de bahsetti. Nurettin Eroğlu, konuşmasını 
Eroğlu Holding ailesinin gelecek dönemdeki 
planlarını ve çalışanlardan beklentilerini 
anlatarak sonlandırdı. Eroğlu Holding Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcımız Şahin Eroğlu 

ve Yönetim Kurulu Üyemiz Yavuz Eroğlu’da 
konuşmanın ardından tüm çalışanlarımızın 
gelecek Ramazan bayramını kutladılar.

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu üyelerimiz 
bayram mesajlarının ardından çalışanlar 
tarafından uzun süre alkışlandılar.

22 Eylül tarihinde, merkez binada 
düzenlenen Kurban Bayramı 
Töreninde Eroğlu Holding, Colin’s, 

Loft, Mexx ve Eroğlu Gayrimenkul 
merkez çalışanları bir araya gelerek 
bayramlaştılar. Törende konuşma yapan 
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Eroğlu, dünyada ve Türkiye’de 
yaşanan gelişmeler karşısında bayra-
mın bütünleştirici etkisini vurguladı. 
Nurettin Eroğlu’nun ardından kürsüye 
çıkan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve Loft İcra Kurulu 
Başkanı Şahin Eroğlu ile Eroğlu Holding 
Yönetim Kurulu üyesi ve Colin’s İcra 
Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu da tüm 
merkez çalışanlarının Kurban Bay-
ramlarını kutladılar ve temennilerini 
belirttiler. Konuşmaların ardından tüm 
merkez çalışanları Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile bayramlaştılar.

GELENEKSEL IFTAR YEMEĞI HOLDING 
ÇALIŞANLARIMIZI BIR ARAYA GETIRDI

Eroğlu Holding’in organizasyonuyla 14 Temmuz Salı günü, Florya Kaşıbeyaz Gala Restaurant’ta gerçekleşen iftar yemeğinde 
çalışanlarımız bir araya geldi.

KURBAN BAYRAMI TÖRENINDE 
EROĞLU HOLDING GENEL MERKEZ 

ÇALIŞANLARI BIR ARAYA GELDI

www.erogluholding.com24 25







Eroğlu Gayrimenkul 8-10 Eylül 2015 tarihleri arasında, Dubai Dünya Ticaret Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen Cityscape Global’da dünyanın dört bir yanından gelen 
yatırımcılarına projelerini tanıtmak üzere yerini aldı. Eroğlu Gayrimenkul’un 

inşaat sektöründe imza attığı karma projeleriyle yer aldığı fuara bu yıl, 300’e yakın 
yerel, bölgesel ve uluslararası gayrimenkul şirketi ve 61 Türk firması katıldı. 

Eroğlu Gayrimenkul’un kentin yeni merkezi Seyrantepe’deki Skyland İstanbul ve 
Bursa’nın yeşil ilçelerinden Nilüfer’deki Harmony Towers projeleri fuarda tanıtılırken, 
özellikle bu projeleri Körfez bölgesindeki yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

NURETTİN EROĞLU: ‘FUARA KATILDIĞIMIZ HER YIL  
GÖRDÜĞÜMÜZ İLGİ DAHA DA ARTIYOR’
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu fuara ilişkin şu değerlendir-
melerde bulundu: “Cityscape Global yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çekmek için etkin 
bir platform.  İç piyasada yaşadığımız dönemsel daralmalar nedeniyle yabancı yatı-
rımlara ulaşabildiğimiz Cityscape Global gibi fuarlar büyük önem taşıyor.  Biz de bu yıl 
üçüncü kez katıldığımız fuardan hedeflerimiz doğrultusunda ayrıldık”   

Bu yıl yeni firmaların; özellikle Türkiye’den birçok firmanın fuara katıldığına dikkat 
çeken Eroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Birçok gayrimenkul şirketinin katıldığı City-
scape Global’da çok iyi bir pazar oluşuyor. Fuarda İstanbul Seyrantepe’deki Skyland ve 
Bursa Nilüfer’deki Harmony projelerimizi uluslararası gayrimenkul dünyasının beğe-
nisine sunarak; potansiyel müşterilerimizle buluşma fırsatı yakaladık. Yatırımcıların 
standımıza ve projelerimize gösterdiği ilgiden çok memnunuz. Fuara katıldığımız her 
yıl gördüğümüz ilgi daha da artıyor.”

Dünyaca ünlü yapılara attığı imza ile adından söz ettiren mimari, şehircilik ve tasarım 
şirketi Broadway Malyan’ın Kapadokya’nın peri bacalarından esinlenerek tasarladığı 
Skyland İstanbul, rezidans, ofis kuleleri, otel ve alışveriş merkezinden oluşuyor. Proje, 
havaalanları, metro istasyonu, köprü ve ana yollara yakınlığı ile yaklaşık 12 bin kişiyi 
buluşturan hareketli bir merkez olacak. Bursa’da Uludağ manzarası gören daireleri, 
6 katlı teras evleri, 5500 m² büyüklüğündeki iç avlusu ile 23 ve 28 katlı iki kuleden 
oluşan Harmony Towers, Bursa’nın yeni ikonu olarak yükseliyor. 

Eroğlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım; bugüne kadar Sarıyer, Beylikdüzü, Ümra-
niye, Merter, Kâğıthane, Florya, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Seyrantepe, Tekirdağ, 
Antalya ve Bursa’da projelerini gerçekleştirdi. Önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlamayı 
hedeflediği projelerinin toplam büyüklüğü ise 2 milyon metrekareye ulaşıyor.

Eroğlu Gayrimenkul 2008’de açılan ve Hollandalı Corio tarafından satın alınan Tekira 
AVM’nin iş geliştirme ve inşaat süreçlerini yönetti. 2009’da Ümraniye Akkom Ofis Park 
projesini, 2010’da ise Oksizen Konakları projesini hayata geçirdi. 2012’de İstanbul 
Lounge ve İstanbul Lounge2 ile Ofishane ve Erasta Antalya projelerini, 2013’te de 
Merter Platform ve Florya Ekşinar Konakları projelerini teslim etti. 2014‘te Bursa 
Harmony Towers, Erasta Fethiye AVM ve Esenyurt Logistic Center projelerini; 2015’te 
de İstanbul’da Yenimoda Evleri projesini tamamladı. 2015 yılında inşaatına başladığı 
Erasta Edirne AVM projesinin çalışmaları devam etmektedir. 

Türkiye’nin en büyük ve en prestijli projelerinden Skyland İstanbul Karma Projesi, 
Eroğlu Holding’in en çok değer yaratan projelerinden biridir. Holdingin tekstil sektö-
ründeki deneyiminin inşaat ve gayrimenkul alanındaki yatırımlarına da yol gösterici 
olmasıyla Eroğlu Gayrimenkul yeni projeler geliştirmeye ve inşaat sektöründe kaliteyi 
yükseltmeye devam ediyor. Bu doğrultuda 2016 yılı başında lansmanı planlanan 2 
yeni projenin çalışmaları da devam ediyor.

EROĞLU GAYRIMENKUL, CITYSCAPE FUARI’NDA 
PROJELERINI GÖRÜCÜYE ÇIKARDI 

Eroğlu Gayrimenkul, dünyanın en önemli gayrimenkul etkinliklerinden biri olan  
Cityscape Global’da, projelerini yatırımcılarına tanıttı. 
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20 – 21 Haziran tarihlerinde gerçekleşen x –Box turnuvasında babalar kıyasıya 
yarıştı. Turnuva şampiyonlarımız Samsung tablet, tıraş makinesi ve güneş gözlüğü 
hediyelerinden birini kazandılar. Tüm katılımcıların çeşitli sürpriz ödüller kazandığı 
turnuva keyifli anlara sahne oldu.

BABALAR GÜNÜ HEYECANI  
ERASTA FETHIYE’DE YAŞANDI

HASAN KESER KIŞISEL RESIM 
SERGISI ERASTA FETHIYE’DE  
SANAT SEVERLERLE BULUŞTU 
Erasta Fethiye, 21 Ağustos – 23 Ağustos tarihleri arasında 
“Hasan Keser” kişisel resim sergisine ev sahipliği yaptı. 
Hasan Keser” kişisel resim sergisi, ressamın figüratif çalış-
malarının yanı sıra insana huzur veren peyzaj çalışmaların-
dan oluşuyor. Salihlili olan ressam tablolarında köyünden 
insanların ve doğal görünümlerin resimlerini yapıyor. 

Alışveriş merkezi içinde hem sosyal hem de sanatsal ve 
kültürel alanda birçok etkinliğe yer veren Erasta Fethiye, bu 
resim sergisi ile sanata ve sanatçıya olan desteğini yine-
leyerek, sergiyi hem müşterileri hem de sanat severlerle 
buluşturdu. 

OKULA DÖNÜŞ 
MUHTEŞEM 

OLDU!
Okula dönüş heyecanını minik ziyaretçileri 
ile birlikte yaşayan Erasta Fethiye, 14 – 23 

Eylül tarihleri arasında 150 TL ve üzeri 
alışverişlere okul çantası hediye etti.
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Her Ses Bir Nefes” fotoğraf sergisi, kadına yönelik şiddete hayır 
demek ve toplumsal birlik oluşturmak için 58 ünlü ismin 
objektif karşısına geçtiği fotoğraflardan oluşuyor. Türkiye’de 

kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmeyi hedefleyen bu proje 
Genç Kız Sığınma Evi Derneği’ne de katkı sağlıyor. 

Alışveriş merkezi içinde hem sosyal hem de sanatsal ve kültü-
rel alanda birçok etkinliğe yer veren Erasta Antalya, ev sahip-
liği yaptığı “Her Ses Bir Nefes” fotoğraf sergisi ile günümüzde 
küresel bir sorun olan kadına karşı şiddetle mücadeleye 
destek verdi. 

Farklı konsepti ve yarı açık mimarisi ile farklılaşan Erasta An-
talya, bölgenin en popüler sosyal alanları arasında yer alıyor. 
Bir Eroğlu Gayrimenkul projesi olan Erasta Antalya, her yaşa 
hitap eden birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaparak 
Antalyalıların yaşamına farklı bir soluk getiriyor. 

16 Ağustos tarihinde gerçekleştirien kave bağışı etkinliği 
ile Erasta Fethiye ailesi ve müşterilerimizle birlikte kan 

verdik can verdik!

ERASTA ANTALYA “HER SES BIR 
NEFES” SERGISINE EV SAHIPLIĞI YAPTI

Antalya’nın alışveriş ve yaşam 
merkezi Erasta Antalya, 
kadına şiddete hayır temalı 
“Her Ses Bir Nefes” fotoğraf 
sergisine ev sahipliği yaptı. 15 
Ağustos – 15 Eylül tarihleri 
arasında ziyaret edilen sergi, 
kadınların yaşadığı sorunlara 
dikkat çekmeyi ve kamuoyunu 
bilinçlendirmeyi amaçladı.

TÜRK KIZILAY’I ILE KAN 
VERDIK CAN VERDIK!

EROĞLU GAYRİMENKUL30 31



İftar yemeği ile basınla bir araya gelen Erasta 
AVM yemekte yeni projelerinden ve etkinlik-
lerinden bahsederken Ramazan ayı boyunca 
devam eden bir birinden güzel geleneksel 
Ramazan etkinlikleriyle de misafirlerine keyifli 
anlar yaşattı. 

Çok sayıda basın mensubunun katıldığı iftar 
yemeğinde gelen misafirlere günün anısına he-
diyeler de takdim edilerek teşekkürler sunuldu.

Alışverişi kazanca çeviren Erasta Fethiye 
19 – 20 ve 26 – 27 Eylül tarihleri arasında 
çarkıfelek etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Çarkıfelek ile yarışan ziyaretçilerimiz hedi-
yeler kazanırken, yarışmalarla keyifli anlar 
geçirdi.

Hacivat Karagöz’den Orta Oyunu’na, fasıl 
dinletisinden Aşuk ile Maşuk’a eski-
meyen geleneksel ramazan eğlenceleri 
Erasta Fethiye ziyaretçilerine unutulmaz 
bir Ramazan yaşattı.

Kadir Gecesi’ne özel gerçekleştirilen 
tasavvuf dinletisi ve Sema gösterisi 
ziyaretçilerden tam not alırken Arefe 
Günü’ne özel gerçekleştirilen mehteran 
gösterisi  coşku dolu anlara sahne oldu.

ERASTA ANTALYA AVM EKIBI 

BASINLA BIR ARAYA GELDI

ÇARKIFELEK KAZANDIRIYOR

RAMAZAN ERASTA FETHIYE’DE YAŞANDI!
Ramazan ayı boyunca her Cuma Cumartesi ve Pazar günü geleneksel ramazan eğlenceleri Erasta Fethiye’de yeniden hayat buldu.
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Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, 
Ramazan ayında gerçekleştirdiği farklı etkinliklerle 
misafirlerine keyifli alışverişler ve eğlenceli anlar yaşattı. 

Festival Sokağı’nda yer alan Osmanlı konseptli fotoğraf çekim 
alanı ve 6 adet Osmanlı satış çadırının yanı sıra çocuklar için 
Playland de bulundu. Ramazan atmosferini ziyaretçilere yaşa-
tan sokakta ziyaretçilere şerbet, patlamış mısır ve kağıt helva 
da dağıtıldı. 

Farklı konsepti ve yarı açık mimarisi ile farklılaşan Erasta An-
talya, bölgenin en popüler sosyal alanları arasında yer alıyor. 
Bir Eroğlu Gayrimenkul projesi olan Erasta Antalya, her yaşa 
hitap eden birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaparak 
Antalyalıların yaşamına farklı bir soluk getiriyor. 

Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, Ramazan ayında fasıl dinletisinden sihirbaz gös-
terisine, Karagöz ve Hacivat’tan Grup Gündoğarken konserine kadar gerçekleştirilen farklı etkinliklerle 
misafirlerine keyifli alışverişler ve eğlenceli anlar yaşattı. Düzenlenen “Şanslı Perşembe” adı verilen hediye 

çarkı etkinliğinde hediye kazanma fırsatı yakalayan ziyaretçiler Ramazan Festival Sokağı’nda ise yediden yetmi-
şe her yaşa hitap eden etkinliklerle eski Ramazanları aratmayacak anları yaşamanın keyfine vardı. 

Erasta Antalya Ramazan ayı boyunca fasıl dinletisi, folklor, semazen, mehter takımı ve bando gösterileriyle 
ziyaretçilerine hoş dakikalar yaşatırken Karagöz ve Hacivat, İbiş, yüz boyama, sihirbaz ve sosis balonlarla da 
çocuklara eğlenceli vakit geçirme fırsatı sundu.

27 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ise Erasta Antalya ziyaretçileri hafta içi yaptıkları her 100 TL’lik alış-
veriş için 2 Temmuz, 9 Temmuz ve 16 Temmuz Perşembe günleri 18:00-20:00 saatlerinde düzenlenen “Şanslı 
Perşembe” adlı hediye çarkı etkinliğinde hediye kazanma şansını elde etti. Erasta Antalya’nın bu dönemde 
ziyaretçilerine sunduğu en büyük sürprizi ise Grup Gündoğarken konseri oldu. Geçmişten günümüze en güzel 
şarkılarını seslendiren grup, seyircilere keyifli anlar yaşattı. 

Ramazan ayı boyunca alışveriş merkezi içinde kurulan özel dekorlar, Osmanlı konseptli fotoğraf çekim alanı ve 
6 adet Osmanlı çadırının yanı sıra çocuklar için Playland’ın bulunduğu; şerbet, patlamış mısır ve kağıt helvanın 
dağıtıldığı Ramazan Festival Sokağı da Ramazan atmosferini ziyaretçilere yaşatan bir diğer alan oldu.

ERASTA ANTALYA,  
RAMAZAN AYINI  
COŞKUYLA KARŞILADI

ERASTA ANTALYA, GRUP GÜNDOĞARKEN 
KONSERI ILE MÜZIĞIN KEYFINI ÇIKARDI
Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, Ramazan ayı programının en gözde etkinliklerinden biri olan Grup Gündoğar-
ken konseri ile ziyaretçilerini ağırladı. Şarkılarıyla yediden yetmişe geniş bir hayran kitlesine sahip olan Grup Gündoğarken ziyaretçi-
lerini ve hayranlarını en sevilen şarkıları ile coşturarak müziğe doyurdu. Geçmişten günümüze en güzel şarkılarını seslendiren grup, 
seyircilere keyifli anlar yaşattı.
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Erasta Antalya, uluslararası platformda staj 
yapma imkanı ile liderlik vasıflarını keşfetme 
ve geliştirme fırsatları sunan AISEC Uluslararası 

Staj Değişim Programı dahilinde farklı ülkelerden 
gençlerin oluşturduğu kültür köyüne ev sahipliği 
yaptı. AISEC Kültür Köyü‘nde, dünyanın birçok ül-
kesinden gelen gençlerin getirdiği kendi ülkelerinin 
kültürlerine özel ve kültürlerini tanıtan materyalle-
rin bulunduğu stantlar yer aldı. Etkinlik sayesinde 
gençler kendi kültürlerini tanıtma fırsatı bulurken 
farklı kültürler hakkında da bilgi sahibi oldu. 

Erasta Antalya, birçok seçkin markasıyla sunduğu alışveriş imkânının yanı sıra ziyaretçilerinin alışveriş 
merkezinde uzun zaman geçirmelerini sağlayan hem sosyal hem de sanatsal ve kültürel alandaki 
etkinliklerine devam ediyor. Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:30’da Up grubunun seslendirdiği 

geçmişten günümüze sevilen şarkılardan oluşan canlı dinleti, izleyicilere hem dinleyip hem de şarkılara 
eşlik ettikleri hoş anlar yaşattı.

ERASTA 
ANTALYA’DAN 
CANLI MÜZIK 
ZIYAFETI
Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, 
ziyaretçilerini yaz boyunca canlı müzik dinletisiyle 
ağırladı. Her hafta sonu saat 20:30’da başlayan canlı 
dinletiler, izleyicilerine keyifli anlar yaşattı.

Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, 29 Ağustos Cumartesi günü AISEC Uluslararası Staj 
Değişim Programı Antalya birimi ile farklı ülkelerden gelen gençleri ağırladı. 

ERASTA ANTALYA’DA 
AISEC KÜLTÜR KÖYÜ KURULDU
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Dünyaca ünlü çok sayıda marka ve modelin bir arada sergilen-
diği etkinlikte yerini alan modifiye araçlar ortama renk kattı. 
Birçok farklı modelin de tanıtıldığı fuarda oto güzellik yarış-

malarının ve profesyonel dansçıların sergilediği şovlar da otomobil 
meraklılarına eğlenceli anlar yaşatırken alışveriş merkezini şenlik 
alanına dönüştürdü.

Marfo Fuar Organizasyon işbirliği ile gerçekleştirilen Autoshow, 17 
Eylül’den 20 Eylül tarihine Fethiye AVM Açık Otopark alanında oto-
mobil tutkunları tarafından ziyaret edildi.

Doğaya ve çevreye uyumlu bir şekilde tasarlanarak her kesimden 
insanın alışveriş ihtiyacını karşılayan Erasta Fethiye, hem Fethiyeliler 
hem de Fethiye’ye gelen turistler için önemli bir yaşam alanı yaratı-
yor.  Proje, bölgedeki alışveriş merkezine duyulan ihtiyacı karşılama-
nın yanı sıra turizmin yoğun olarak yaşandığı Fethiye’nin ekonomik 
kalkınmasına da katkı sağlıyor.

Erasta Fethiye, mimarisi, farklı konsepti ve yeşil alanlarıyla farklı bir 
alışveriş deneyimi sunuyor. Doğaya ve çevreye uyumlu bir şekilde 
tasarlanan Erasta Fethiye 80 milyonluk yatırımla bölgenin ekonomik 
gelişmesine ivme kazandırıyor.  Erasta Fethiye, her yaşa hitap eden 
birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaparak kısa sürede Fethi-
yelilerin yaşamına farklı bir soluk getirdi.

OTOMOBIL TUTKUNLARI 
AUTOSHOW IÇIN 
ERASTA FETHIYE’DE 
BULUŞTU

Eroğlu Gayrimenkul’ün marka olan 
AVM zincirinin ikinci halkasını oluşturan 
Erasta Fethiye, 17-20 Eylül tarihlerinde 
Autoshow etkinliği gerçekleştiriyor. Dev 
markalara ev sahipliği yapan Fethiye’nin 
ilk ve tek alışverişi merkezi Erasta Fethiye, 
yaz günlerine veda ettiğimiz günlerde 
etkinliklerinde hız kesmeyerek, Autoshow 
ile otomobilseverleri alışveriş merkezine 
çekiyor.
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13 – 14 Haziran tarihlerinde 
karnesini getiren minik misafir-
lerimiz Erasta Fethiye’den sinema 
bileti ya da  eğlence paketi kaza-
nırken maskot bando ve sihirbaz 
sabu ile iki gün boyunca eğlenceli 
dakikalar geçirdi.

Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi olan Erasta Antalya, 30 Ağustos Zafer Bayramını Türk bayrağı dağıtımı ile kutladı. Ziyaret-
çilerine bayrak dağıtarak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Erasta AVM ziyaretçilerinin ellerinde coşkuyla salladıkları bayrak-
larla adeta bayrak rengine büründü.

KARNE ŞENLIĞI OKULDAN SONRA ILK EĞLENCE! 

ERASTA 
ANTALYA AVM 

KARNESINI 
GETIRENI 

HEDIYESIZ 
BIRAKMADI

Erasta Antalya AVM 13 – 14 Haziran tarihlerinde 
karnesini alıp Erasta AVM’deki -1. katta kurulun 
hediye köşesine gelip karnesini gösteren tüm 
çocuklara hayallerindeki en güzel karne hediyesini 
kazanma şansı verdi.

-1. Katta kurulan hediye köşesinde 
hediyelerin üzerinde yazılı olduğu labutları 
topla devirmeye çalışan çocuklar eğlence 
ve heyecan dolu bir oyunla hediyelerini 
kazanmanın tadına vardılar.

ERASTA ANTALYA, ZAFER 
BAYRAMINI BAYRAK ILE KUTLADI

Karne sevinci yaşayan çocuklara 
Erasta Antalya AVM’den bir de 
karne hediyesi sevinci yaşatıldı.
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Fotoğrafçı Cumhur Kaplan’ın gerçekleştirdiği katalog 
çekimlerinde top model Ana Clara, secret slim ile göz 
doldurdu. Eğlenceli bir atmosferde geçen çekimlerde 

Loft’un şıklığı rahatlıkla birleştiren mükemmel kalıplı 
jeanleri başrol oynadı.

Stil danışmanlığını Semra Russel’in üstlendiği kampanya 
ve katalog çekimlerinde top model Ana Clara’nın yanı 
sıra Amy Isherwoodi Dovydas Kreivys, Kieron ve Maxim 
Nazarov’un da yer aldı. Çekimler, Chelsea Harbour, Par-
sons Green, Kings Road, Embankment veVictoria Dock 
gibi Londra’nın farklı noktalarında gerçekleşti.

Deforme olmayan ve elastikiyeti bozulmayan Loft Secret 
Slim pantalonlarınbaş rol oynadığı çekimler Metin Gürsoy 
Kreatif Ajans ve Hegemonya İletişim Ajansı’nın hizmetiyle 
gerçekleşirken; modellerin saç ve makyajına Aykut Mani-
salı ve ekibi imza attı. Çekimler esnasında oldukça keyifli 
anlar yaşandı.

LOFT SECRET 
SLIM 2015-16 KIŞ 

SEZONU ÇEKIMLERI 
TAMAMLANDI

Denim seven ve denim hayat tarzını hissederek yaşayan her 
yaştan gençler için yepyeni bir sonbahar koleksiyonu hazır-
layan Loft Jeans’in ses getirecek sürprizi Secret Slim raflarda 

yerini almaya başladı. Vücut formunu toparlayan Secret 
Slim pantalonlarının yer aldığı Loft 2015-16 Son bahar kış 

koleksiyonunun çekimleri Eylül ayında Londra’da gerçekleşti.

KÜNYE BİLGİSİ
Koleksiyon: LOFT 2015-16 Sonbahar – Kış
Fotoğraf Artisti: Cumhur Kaplan
Styling: Semra Russell
Modeller: Roxane, Amy Isherwood, Dovydas 
Kreivys, Kieron, Ana Clara, Maxim Nazarov
Saç ve Makyaj: Aykut Manisalı ve ekibi
Lokasyonlar:  Chelsea Harbour, Parsons Green, 
Kings Road, Embankment, Victoria Dock
Kreatif Ajans: Metin Gürsoy
İletişim Ajansı: Hegemonya
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Plaj Futbolu denince Uluslararası arenada 
akla gelen ilk takımlar FC VALENCİA 

(İSPANYA), AC MİLAN (İTALYA), AL AHLİ 
(DUBAİ) ve Ülkemizi temsilen ANTALYASPOR 
LOFT’un sponsorluğu ve Marmara Forum’un 
ev sahipliği ile bu turnuvada bir araya geldi. 
 
FİFA onaylı Beach Soccer World Wide imza-

sıyla gerçekleştirilen turnuva Marmara Fo-
rum’a kurulan Plaj Futbol sahasında oynandı. 
Karşılaşmaları İstanbullular ücretsiz olarak 
izlerken, üç gün süren turnuva TV 8’den 
CANLI olarak da ekranlara geldi. 
 
LOFT İSTANBUL CUP 2015’in şampiyonu 
Dubai temsilcisi Al Ahli olurken; ülkemizi 

temsil eden Antalyaspor ikinci, Valencia 
üçündü, Malino’da dördüncü olarak turnuvayı 
tamamladı. 

LOFT İSTANBUL CUP 2015’in gol kralı An-
talyaspor’dan Barış Terzioğlu olurken; en iyi 
kaleci Dubai’den Al Ahli takımının kalecisi 
El Jasmin, en değerli oyuncu yine Al Ahli 

takımından Portekiz milli takım oyuncusu 
Majder seçildi. 

LOFT İSTANBUL CUP 2015 Şampiyonluk Ku-
pasını LOFT Ticari Genel Müdürü Aydın SÜHA 
tarafından verilirken; turnuva, organizasyona 
katılan tüm takımlar ile brlikte LOFT’un 
düzenlediği yat partisiyle sona erdi.

Loft’un sposorlarından olduğu Miss&Mr Model Of Turkey 
Yarışması’nın İzmir Kaya Thermal&Convention otel’de 
gerçekleşen final gecesi heyecanlı anlara sahne oldu. Final 

gecesinde 16 kız ve 16 erkek aday birincilik için yarıştı.

Bu yıl 15. Si düzenlenen Miss&Mr Model Of Turkey Yarışma-
sı’nda Loft’un eşsiz tasarımlarıyla podyuma çıkan yarışmacılar 
hazırlanan kareografi ile görsel bir şov sergiledi.

Loft Kurumsal İletişim Müdürü Erdal Güvenç’in de yer aldığı ju-
rinin verdiği karar doğrultusunda, Büşra Canbaz ve Fırat Eti’nin 
birinci olduğu gecede ikinciliği Lara Alan ve Berkem Beytekin 
üçüncülüğü ise İlknur Mutabıkoğlu ve  Mert Akdeniz göğüsledi.

Fulya Sena Sarıgül ve Samet Görgöz yarışmada Miss&Mr.Swim-
suit unvanını kazanırken; Meltem Kaya ve Deniz Çakır Miss&Mr. 
Fotomodel seçildi. Miss&Mr. Future ise Firuzan Eda Eskiyurt ile 
M. Doğa Çetin oldu.

MISS&MR MODEL OF TURKEY 
YARIŞMASI LOFT ILE MUHTEŞEM BIR 

FINALE SAHNE OLDU

PLAJ FUTBOLU’NUN DEVLERI BULUŞTU

Miss&Mr Model Of Turkey Yarışması’na katılan modeller gecenin ana sponsorlarından LOFT’un eşsiz tasarımlarıyla podyuma 
çıkarak adeta bir moda şovunun altına imza attılar.

LOFT İSTANBUL CUP 2015 PLAJ FUTBOL TURNUVASI

İstanbul’un en büyük Alış Veriş Merkezi  Marmara Forum, 18/19/20 Eylül 2015 tarihleri arasında dev 
bir turnuva olan LOFT İSTANBUL CUP 2015’e ev sahipliği yaptı... 
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Kadın koleksiyonunda da bu 
sezon Black & Black denim 

öne çıkıyor. Black erkeği; 
hayatını daha üst seviyede 
yaşamaya çalışan, ayrıntıya 
dikkat eden, yoğun ve yo-
rucu detaylardan çok fark-
lılığını minimal detaylar ile 

ortaya koyan, kaliteden ödün 
vermeyen, seçkin ve stil 

sahibidir. Black koleksiyonu; 
sezonun trend renkleri siyah-
la kombinlenip, gündüzden 

geceye kişiye denim şıklığı ve 
konforu sağlıyor. 
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Şıklık ve sadeliğin kusursuz uyumunun siyah ve beyaz gibi asil renklerle bütün-

leşmesi, isyankar ve maskulen black erkeğinin sıradanlıktan çıkıp fark edilmesini 

sağlıyor. Dar siluetlerin likralı gömlekler ile kombinlendiği koleksiyona ise siyah 

ve gri renk geçişleri hakim. Deri ve pu montlar, slim fit ceket ve gömleklerin kom-

binlendiği kaplamalı skinny pantolonlar şık düğme, logo ve aksesuar detayları ile 

şimdiden sezona damgasını vurmaya aday...
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MOM FIT: Rigid kumaşların trend olduğu 
bu dönemde, günümüzde çok yaygın 
olan ‘normcore’ akımı içinde, güzel bir 
örnek olarak sizleri, MOM FIT kalıbı ile 
buluşturuyoruz. Tekrardan 90’1ara şık ve 
rahat bir atıfta bulunuyoruz. 

DAPHNE: Modayı yakından takip eden, 
eskitme ve yıpratmaların yanı sıra trend-
lerimizde yer alan zigzag tamir dikişler 
ile daha fashion bir görüntü elde etmeye 
çalıştık. Trendlerde spor bir kombin ile 
giyilebildiği gibi şık bir gömlek ve topuklu 
bir ayakkabıyla, farklılık yaratacağınız 
düşük bel, paçası kısa olan crop bir pan-
tolondur. 

BOYFRIEND: Salaş ve bohem bir görü-
nümü sevenlerin tercih edeceği rahat bir 
kalıbımızı siz müşterilerimizle buluştu-
ruyoruz. 

NATALIE: 90’1arın en trend modası 
olan yüksek bel pantolonlar yeniden 
tüm hızıyla revaçta olduğu gibi, yıkama 
çeşitliliklerini sizler için artırmaya devam 
ediyoruz. Vücudu tamamen saran bu 
pantolon modayı yakından takip eden 
ve fiziğine güvenen bayanların tercih 
edeceği kalıptır. 
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SKINNY FIT (JUSTIN}: Vücudu tamamen saran, modayı yakından takip eden ve fiziğine güvenen 
erkeklerin tercihi olan bu kalıp, LOFT’un sizlere uyarladığı trend olan yıkamalarla JUSTIN kalıbın-
da sizlerle buluşturduk. 

TAPERED FIT (RICARDO): Normal bel, slim fit paçaya doğru konik şeklinde daralan kendinize 
uygun yıkamaları bulabileceğiniz, her kesime uygun bu kalıbımız geniş yıkama ve renk seçe-
nekleriyle sizlerle buluşturduk. 

TAPERED FIT (EDWARD): Düşük bel, slim fıt paçaya doğru konik şeklinde daralan özellikle genç kesime hitap 
eden trendlere uygun hareketli ve düz yıkamalarıyla sizlerle buluşturduk.   
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SECRET SLIM ILE  
BIR BEDEN  
KÜÇÜLME HAYALI  
GERÇEK OLDU...
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Denim seven ve denim hayat tarzını 
hissederek yaşayan her yaştan 
gençler için yepyeni bir sonhabar 
koleksiyonu hazırlayan LOFT 
jeans’in yer yerinden oynatacak 
süprizi SECRET SLIM  raflarda yerini 
almaya başladı...

Londra’da gerçekleştirilen ve stil danışmanlığını 
Semra Russel’in üstlendiği kampanya ve 
katalog çekimleri esnasında Türk moda 
fotoğrafçısı Cumhur Kaplan’ın objektifine poz 
veren top model Ana Clara, Secret Slim ile göz 
doldurdu...

Yüksel elastikiyetin verdiği sıradışı rahatlık...

Yenilikçi özel liflerin sağladığı süper elastikiyet, 
mükemmel kumaş dönüşümü ve üstün konfor 
anlayışını beraberide getiriyor. 

Mükemmel kalıp, bozulmayan elastikiyet...

Deforme olmayan ve elastikiyeti bozulmayan 
LOFT Secret Slim pantalonlar mükemmel 
kalıbı sayesinde tutucu ve sıkılaştırıcı gücün 
konforunu yaşatırken; kazandırdığı tamamen 
özgür hareket kabiliyeti, giydikten sonra 
dahi sarkma ve deforme olmama özelliği 
ve muhteşem dokunma hissiyatı ile fark 
yaratıyor...
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EROĞLU GIYIM HEDEF 
GERÇEKLEŞME TOPLANTISI

Yasemin Serhatlı
Eroğlu Holding Sistem Geliştirme Müdürü

Stratejik Yönetim, şirketler için uzun soluklu ve süreklilik isteyen bir yolculuktur. Ku-
rumsal performansı arttırmak isteyen şirketler;

• Stratejik amaçlarını belirlemeli. 

• Tüm ekiplerini bu amaçlardan beslenen hedeflere odaklamalı.

• Hedef gerçekleşmelerini belirli aralıklarda gözden geçirmelidirler.

Stratejik Yönetimi bir kurum kültürü haline getirmek isteyen Eroğlu Giyim, tüm üst 
yönetimini bir yıl içinde üç defa bu amaçla bir araya getirerek bu yolculuktaki kararlılığı-
nı ortaya koymuştur.

1. İlk toplantı, 1 Kasım 2014 tarihinde çalıştaya hazırlık amacıyla gerçekleştirilmişti. Bu 
toplantıda, beyin fırtınası yapılarak Eroğlu Giyim’i en iyi tanımlayan kavramlar belir-
lenmişti. Ayrıca SWOT analizi yapılarak şirketin Güçlü-Zayıf yanları ile dış çevredeki 
Tehditler-Fırsatlar tartışılmıştı. 

2. İkinci toplantı, Strateji Çalıştayı formatında, 20-21 Şubat 2015 tarihlerinde yine 
tüm üst yönetimin katılımıyla yapılmış, iç ve dış çevre analizi yapılarak mevcut 

durumumuz masaya yatırılmıştı. Bir önceki toplantıda oluşturulan SWOT analizi baz 
alınarak yapılan grup çalışmalarında yeni misyon ve vizyonumuza oy birliği ile karar 
verilmişti. Misyonumuza uygun, vizyonumuza ulaşmayı sağlayacak ana ve alt strate-
jiler belirlenmiş, bu stratejilerin hedeflere indirgenmesiyle çalıştayımız sonlanmıştı. 
Belirlenen şirket ve bölüm hedefleri 01-20 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılan 
mutabakat toplantılarıyla şirket ve bölüm karneleri olarak hazırlanmış, üst yönetimin 
ve CEO’nun onayı ile kayıt altına alınmıştı. 

3. Karne gerçekleşmelerinin sunulduğu son toplantı ise 24 Ekim 2015 tarihinde üst 
yönetimin katılımıyla gerçekleştirildi. Karne sunumları sırasında pazar ve kurum 
gerçekleri dikkate alınarak fikir birliği ile alt stratejiler güncellendi. Mevcut gelişmeler 
değerlendirilerek ileriye dönük yeni hedefler tartışıldı. Toplantı, CEO’muzun Eroğlu 
Giyim’in son 10 yılını rakamlarla anlattığı sunumu ve Stratejik Yönetim Süreci’ni 
uygulamadaki kararlılığını vurgulamasıyla sona erdi.

Bundan sonraki çalışmamız, hedef gerçekleşme toplantısında konuşulanları göz önünde 
bulundurarak 2016 karnelerini oluşturmak ve her çeyrekte gerçekleşmeleri izlemek olacaktır.
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EROĞLU GIYIM BELGELENDI

Eroğlu Giyim firmamız, Temmuz 2015 tarihinde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sis-
temi Standartı’na göre, Ağustos 2015 tarihinde ise ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği 

Yönetim Sistemi Standartı’na göre denetlenmiş olup her iki denetimden de başarı ile 
geçerek “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” ve “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Siste-
mi” belgelerini almaya hak kazanmıştır.  Denetimler TÜRKAK akreditasyonlu Cicert ve 
Vericert firmaları tarafından Merkez Ofis, Çorlu Fabrika, Aksaray Fabrika olmak üzere üç 
lokasyonda yapılmış olup toplamda 16 adam/gün sürmüştür.

Bir yılda iki yönetim sistemini birden kurmak, iş yoğunluğuna ve zaman stresine 

rağmen tüm kullanıcılara gerekli eğitimleri vererek farkındalık oluşturmak, talimatları 
ve formları devreye almak, kurulmuş sistemlere uygun kayıt üretilmesini sağlamak ve 
bunu kurum kültürüne yaymaya çalışmak şüphesiz zor bir iş. 

Ancak proje sponsoru olan CEO’muzun kararlılığı, üst yönetimin projeyi sahiplenmesi, 
tüm yöneticilerin de çalışmalara destek olması işleri kolaylaştırdı, keyifli hale getirdi, 
yeni projeler yapmak için bizleri motive etti. Bu büyüklükte bir firma için bir yıl gibi kısa 
bir hazırlık döneminden sonra bu belgeleri alabilmiş olmanın sevincini yaşıyor, sizlerle 
paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
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Düzenlenen turnuva sonucunda ilk üç takım şu şekilde oluştu: 

Şampiyon takım akrepler olurken ikinciliği Ayyıldız elde etti. Üçüncü takım  ie 
Siyahinci oldu. 

Turnuvaya aksaray fabrika çalışanları ve 14 futbol takımı katıldı. Final maçını 
Eroğlu Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ümmet Eroğlu, Üretim Direktörü Sn. Erdal Du-
ran, Fabrika Müdürü Sn. Hüseyin Şahin, İdari İşler Müdürü Sn. Mehmet Şanver 
Özçağ ve aksaray fabrikası yöneticileri ve çalışanları hep birlikte izlediler.

TURNUVA UYGULAMA SÜRECİ

14 takımdan oluşan turnuvada 7’şer takımdan oluşan A ve B grubu oluşturuldu. 
Gruplarda maçlar lig usulüne göre yapıldı. Gruptan ilk dört takım bir üst tura 
çıktı. Bunun sonrasında çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçları yapıldı. 
Final maçının hakemliğini Dikim Müdürü Sn. Tekin Atmaca yaptı. Final maçı 
sonrasında kazanana kupası yapılan törenle verildi.

TURNUVADA ÖDÜLLENDİRME

Turnuva sonucunda ilk üç sırayı alan takımlara kupalar verildi. Şampiyon olan 
takım oyuncularına 100 TL, İkinciye 75 TL ve Üçüncüye 50 TL Colin’s mağazala-
rında kullanılmak üzere hediye çeki verildi. 

Turnuvayı organize eden Aksaray İdari İşler Müdürü Sn. Mehmet Şanver Özçağ 
“Amacımız çalışanlarımız arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları oluş-
turulmak. Önümüzdeki yıllarda da spor kompleksimizde futbol, voleybol, basket-
bol ve tenis turnuvaları yapmayı planlamaktayız. Böyle bir tesisi bize kazandırdığı 
için Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Ümmet Eroğlu’na çok teşekkür ederiz” şeklinde 
konuştu. Final maçı sonucunda havai fişek gösterisi yapıldı ve maç sonralarının 
vazgeçilmezi baklava ikram edildi.

EROĞLU AKSARAY FUTBOL TURNUVASI
Turnuva Tarihi: 10.04.2015-26.08.2015

Turnava Yeri: EROĞLU GİYİM SPOR KOMPLEKSİNDE

Turnuvayı Organize Eden: 

Aksaray İdari İşler Müdürü Sn.Mehmet Şanver Özçağ

Turnuvaya Katılan Takımlar: 14 Takım katıldı. Takımlar;
Karakartallar 
Spartalılar
Temizler
Ayyıldız
Organize İşler
Ares 
Poyraz, Akrepler
DangerousGame 
Huriyet United
Siyah İnci, Terziler 
Yıpratanlar ve Kartallar
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DNM AW1617 sezonunun son fuarı olan Münih Fabric Start’da Bluezone’da 
1-2 Eylül tarihlerinde yerini aldı. 

Almanya pazarı için oldukça önemli olan fuarda hedef müşterilerine koleksiyonunu tanıtan 
DNM iki gün boyunca  52 firma ve müşteriyi standında ağırladı. 1-2 Eylül tarihlerinde Almanya 
Münih’te düzenlenen  Munich Fabric Start fuarına pazarlama departmanı, Almanya pazarından 

sorumlu satış ekibi ve ürün geliştirme ekibi olarak katılan DNM AW1617 koleksiyonuna ait iki set ve 
ürün geliştirmeden yeni çıkan kumaş tiplerini sergiledi.

Oldukça başarılı geçen fuar sonunda hedef müşterilerine sunumlarını başarıyla gerçekleştiren ekip, 
önümüzdeki dönemde Almanya’da Pazar payını arttıracak yönde işaret aldıklarını belirttiler.

DNM İstanbul merkez ofiste Pazarlama departmanı tarafın-
dan gerçekleştirilen etkinliğe satış pazarlama, ürün geliştir-
me ve DNM yurt dışı satış acentaları da katıldı. 

6-7 Ekim tarihlerinde SS17 koleksiyonunu tanıtmak amacıyla 
düzenlenen toplantıda ilk gün bir önceki sezonun ve toplantının 
değerlendirmesi yapılırken ikinci  gün ise yeni sezon kumaşla-
rının model ve yıkamaları sunuldu. Ayrıca pazarlama ve ürün 
geliştirme departmanlarının önümüzdeki dönem hedefleri 
değerlendirildi.

Bu sene dördüncüsü düzenlenen organizasyon, her geçen yıl 
DNM için daha planlı ve hedefe dönük sonuçlar alınmasına vesile 
oluyor.

DNM SS17 KOLEKSIYONUNU 
MILLWEEK ILE TANITTI

DNM MUNICH FABRIC START’TA  
MÜŞTERILERI ILE BULUŞTU

DNM fuarlar öncesinde SS17 koleksiyonunu acenta ve satış ekibiyle 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenen Millweek’te tanıttı.



48 49MEXX



MEXX 2015 SONBAHAR/KIŞ 
KOLEKSIYONUYLA

OLAĞANÜSTÜ
Dünya çapında bir çok mağazası, İstanbul’a taşınan genel merkezi ve 600’den fazla yetenekli 

insandan oluşan ekibiyle Mexx yeni sezona hazır.

Dünyanın önde gelen moda markalarından ve Eroğlu Holding’in yeni üyesi 
Hollanda menşeli MEXX’in yeniden yapılandırılmasının ardından hazırlıklarına 
başlanan yeni sezon koleksiyon çalışmaları tamamlandı.

1986 yılında, Rattan Chadha’nın erkek giyim markası Moustache(M) ve kadın giyimi 
markası Emanuelle(E)’i birleştirerek yeni bir isim yaratmasıyla meydana gelen 
MEXX, Eroğlu Holding’in yeni markası olarak kadın, erkek, çocuk giyim ve akse-
suarları tasarlıyor. İnsanların içinde yaşadığı, aşık olduğu, sosyalleştiği ve kendini 
bulduğu modayı yaratmayı hedefleyen MEXX genellikle koleksiyonlarını hazırlarken 
ilhamını şehrin enerjisi ve ruhundan alıyor. Bunu kendine bir yaşam tarzı olarak 
belirleyen MEXX’te kadın, erkek ve çocuklara kıyafet ve aksesuar için geniş bir ürün 
yelpazesi sunuluyor. Markanın çanta, eşarp, parfüm ve gözlük koleksiyonları da 
dikkat çekici ürünleri arasında yer alıyor.  

EROĞLU HOLDİNG’İN YENİ MARKASI MEXX 2015 SONBAHAR/KIŞ 
KOLEKSİYONUNU MÜŞTERİLERİNİN BEĞENİSİNE SUNDU.
“Urban Grit” ve “Decadence” olarak iki ayrı temadan yola çıkarak hazırlanan 
Mexx 2015 Sonbahar/Kış koleksiyonu yeni boyut ve bakış açılarını sıradan 
tarzın sınırlarına çekiyor.  Şehir yaşamının karmaşası ve göz alıcılığından ilham 
alınarak hazırlanan “Urban Grit”, yoğun renk kullanımı ve sade minimalizm 
arasında kontraslık yaratıyor. 
“Decadence” ise müşterileri marjinalliğin de ötesinde sayılabilecek yepyeni bir 
seviyeye taşıyor. Her iki kolleksiyon teması da, Mexx müşterilerine markaya özgü 
tasarım çizgileriyle bütünleşen heyecan verici gardırop önerileri sunuyor. 
Tamamı alışılmışın dışında, beklenmedik ve çarpıcı ürünlerden meydana getirilen 
koleksiyon olağanın çok ötesinde adeta OLAĞANAÜSTÜ olarak konumlandırılıyor.
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SULTAN HANI
Sultan Hanı, Aksaray’da kendi adıyla anılan Sultanhanı kasabasında bulunuyor. Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad 
tarafından yaptırılan eser 1229 yılında tamamlanmıştır. Sultan Hanı’nın mimarı Şamlı Muhammed bin Havlan’dır ve 4800 m² 
alana yayılan alanı ile Anadolu’daki en büyük Selçuklu kervansarayıdır. Han, klasik Selçuklu kervansaray şemasının en güzide 
örneklerinden sayılıyor.

KERVANSARAYLARIN ANADOLUDAKİ ŞAHI

Aksaray Sultan Hanı, yapılan çalışmalara ek olarak 1278 de II. Gıyaseddin Keyhüsrev 
tarafından genişletilmiştir. Dıştan yazlık ve kışlık bölümlerinin boyu 116,90 m.'dir. Yazlık 
kısmının eni ise 49.35 m. Boyu 61.75 m.dir. Bu anlamda en heybetli anadolu yapıların-
dan biri konumundadır. Kışlık kısmının eni ise 32,90 m. Boyu 55,15 m.'dır. Yazlık ve kışlık 
kısmının toplamı 4866 m²'y bulmaktadır.

ANA KAPISI İLE ÜNLÜ
Yazlık kısmının geometrik şekillerle süslenmiş muhteşem bir Ana kapısı vardır. Han 
içinde bulunan tüm yapı özellikleri itibariyle Sivas’taki Gök Medrese'ye benzemektedir. 
Sivri kemerin hemen altında "Elminnetül Lillah" yani "Kudret Allah'ındır" duası yazılıdır.

Kervansarayın ilk kitabesinde mukarnaslı dış kapı nişini çeviren süs kemerinin iki 
tarafında altıgen madalyonlar içinde sağda ve solda yer almaktadır. Uzun bir dehliz-
den geçtikten sonra avluya varılır. Burada arabalara mahsus revak şeklinde yerler, sol 
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tarafında ise kemerli ve yolculara mahsus odalar, salonlar, iki hamam 
ve ambarlar vardır.

Avlunun ortasında Sasani ateşgedelerinde olduğu gibi dört kemer 
üzerine dayanmış bir mescit bulunmaktadır. Bu mescit Selçuklu 
süsleme sanatını en güzel örneğini sergilemektedir. Yazlık kısmın 
sonunda, batı duvarında tezyinat bakımından giriş kapısından 
geri kalmayan bir kapı vardır. Bununda dış Ana kapıda olduğu gibi 
sağında solunda birer niş bulunmaktadır. Kitabe kemer ve nişlerin 
üzerindedir.

Basık kemerli bir kapıdan girilince kışlık kısma geçilir. Üstü tonozla 
örtülü bu kısımı kare kasetli dört kısa, sekizer ayak dizisi, beş sahana 
ayırmaktadır. Ortadaki sahan diğerlerinden daha büyük ve geniştir. 
Tam ortadaki yerin yukarısı pandantiflerle sekiz kenarlı kasnağa 
oturan bir kubbe ile örtülmüştür. İçeriyi kubbe feneri ile duvarı-
nın sağına ve soluna dörder, dipteki duvarda ise, üç olmak üzere 
yukarılara açılmış mazgal biçiminde iki pencere aydınlatmaktadır. 
Bunlardan başka ışık ve hava alacak yeri yoktur.

Çok sağlam durumda iç kapı, daha kuvvetli rölyefler halinde ge-
ometrik yıldız geçmeler ve rozetlerle işlenmiştir. Karatay Han'ın iç ka-
pısı bunu örnek alarak aynen tekrarlanmıştır. Bu iki kapının Alaaddin 
Keykubat zamanında, hol kısımlarıyla birlikte tamamlandığına bir 
işarettir. Mukarnaslı tromplar üzerine oturan kubbe, süslemeleriyle 
holdeki sade taş minareyi canlandırır. Kubbenin külahı yıkılmıştır.

Kesme taş malzemeyle, yığma duvar tekniğinde inşa edilen yapının 
mermer giriş portali, cephe köşelerinde yükselen iki kule arasında, 
oldukça ihtişamlı görülmektedir. Portal dört bordürden oluşmaktadır. 
İlk çerçeve çeşitli şekiller yapan kırık hatlardandır. İkinci ince çerçeve, 
uzun kenara paralel rastlayan her dirseğin bir yuvarlak ilmik atıp 
devam etmesidir. Üçüncü olarak bir kaval silme bulunur ki üzeri 
zigzaglarla enine yivlenmiştir. Dördüncü çerçevede ise dalgalı ince 
yivlerden meydana gelen bir zemin üzerinde palmetlerin oluştur-
duğu bir friz vardır. En geniş çerçevede 10-12-16 kollu yıldızlar yer 
almaktadır. İç yan nişler birer portal mahiyetindedir. Kemer çift renkli 
taşlardan ve yuvarlaktır. Yuvarlak kemerin üstünde iki renkli taşlardan 
Suriye düğümü yer alır. İç portal denilen iç avludan kapalı kısma 
açılan ikinci bir portalde, çerçeve dört bordürden ibarettir. Bunların 
ikisi, esas geniş tezyinat şeridini iki yanından takip etmektedir. En 
dışta iri bir geçmeden sonra, zigzag silmelerin daha zengin bir şekli 
gelmektedir Avlunun ortasında dört kemer üstündeki köşk mescitte, 
dört kemeri takip eden tezyini şeritler ve cephelerin çevresini dola-
şan çerçeveler görülmektedir.
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MBaş ağrısı vücudun dışa yansıyan bir refleks yanıtı olup, doğru okunması ve 
uygun yaklaşımla tedavisi yapılmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2011 raporuna 
göre; baş ağrısı nedeniyle doktora başvuran hastaların %30’u migren, %35’i 

gerilim tipi baş ağrısı, %12’si ise migren ve gerilim tipi baş ağrısından şikayetçidir. %6 
oranında aşırı ilaç kullanımı nedeni ile baş ağrısı görülmektedir. 

Sekonder baş ağrısı; baş ağrısının altında bazen beynin ya da vücudun başka bölgeleri-
ne ait hastalıklar yatar. Örnek olarak kansızlık, infeksiyonlar, kazalar, kanamalar, tümör-
ler veya ilaç yan etkileri sayılabilir. İkincil baş ağrıları; erken teşhis ve tedavi edilmediği 
takdirde ölüm veya ciddi kalıcı sakatlıklara neden olmaktadır.

Beyin damar hastalıkları; Beyin damar balonlaşmasına bağlı baş ağrısı; genellikle ense-
den başlayıp sonra başın ön kesimine doğru yayılır. 

Beyin tümörleri; baş ağrıları başlangıçta kişiyi sabahları uykudan uyandıracak tarzda 
olup daha sonra günün ileri saatlerinde sürekli hale gelen niteliktedir. Beyin tümörlerine 
bağlı baş ağrılarını bulantı, kusma ve çift görme şikâyetleri izler. 

Yüksek tansiyon ve yaralanmalara bağlı beyin kanamaları; yüksek tansiyon iyi başarılı 
tedavi edilemezse küçük veya büyük beyin kanamalarına neden olabilir ki bu durum 
hastaların ölüm ve ağır sakatlıklarına neden olabilir. 

Sinüzit; baş ağrısı başın ön kısmında daha selim bir ağrı şeklidir. Bu ağrılar günün ilerle-
miş saatlerinde ortaya çıkar, özellikle nazal akıntı ve diğer şikâyetlerle birlikte görülür. 

Trigeminal ve oksipital nevralji ağrıları; kranial sinirlerin hastalıklarına bağlı zonklayıcı 
ve nöbetlerle ortaya çıkan çok şiddetli bıçak saplanır gibi çok şiddetli ağrılardır. Buradaki 
yüz ağrılarını karakteristik özelliği hastalar yemek yerken, soğuk- sıcak su içerken, konu-
şurken, dişini fırçalarken ortaya çıkar adeta elektrik çarpması tarzında olan çok şiddetli 
tek taraflı nöbetlerle gelen ağrılardır.

BAŞ AĞRISI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
1: Öncelikle kişinin hayatında daha önceleri hiç yaşamadığı çok şiddetli baş ağrısı ortaya 
çıkarsa, ağrı enseden başlayıp başın ön kısmına doğru yayılıyorsa vakit geçirmeden 
hekime başvurulmalıdır.

2: Baş ağrısı özellikle bulantı, kusma ve çift görme gibi şikâyetlerle birlikte oluyorsa 
hekime başvurulmalıdır.

Birincil (primer) baş ağrıları; migren, gerilim tipi baş ağrısı veya küme tipi baş ağrısı gibi 
altında başka bir hastalık yatmayan ağrılara denir.

 
MİGRENİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?
• Genelde ağrı başın tek tarafındadır

• Ağrı zonklayıcı özellikte, orta veya şiddetlidir

• Bulantı, kusma olur

• Krizler (atak) halinde gelir

• Ağrı 4 ila 72 saat sürer

• Ağrı başlangıcında görme bozuklukları olur (auralı tipinde)

• Baş hareketleri ve fiziksel aktiviteyle ağrı artar

• Işıktan ve sesten rahatsız olma

MİGRENİN AURASI NEDİR? 
Aura, ön belirtili migrende rastlanan şikayetlerdir. Hasta, parlak ışıklar, zig zag çizgiler 
gördüğünü ya da görmenin bulanıklaştığını, bir alanda veya bir bölgede görme kaybı 
olduğunu söyler. Ayrıca kolda, bacakta uyuşma, baş dönmesi, konuşmayla ilgili bozuk-
luklar da görülür. 20–30 dakika sürer ve ardından ağrı başlar. 
 
MİGRENİN NEDENİ BİLİNİYOR MU? 
Çevresel faktörler, genetik olarak yatkın kişilerde, beyinde bir aktivasyon yaratırlar. Bu 
aktivasyon, beyin damarlarında genişleme yapar ve kimyasal maddeler açığa çıkar. 
Bunlar sinirleri uyararak ağrıya neden olurlar.  
 
MİGRENİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?
• Yükseklik değişiklikleri

• Hava kirliliği, sigara dumanı

• Parlak ışık veya titreyen ışık

• Yüksek ve devamlı gürültü

• Parfüm kokusu, kuvvetli diğer kokular ve kimyasal maddeler

• Hava durumundaki değişiklikler (basınç, sıcaklık ve nem değişikliği, lodos)

• Mevsimsel değişiklikler (sonbahar ve ilkbahar en kötü zamanlar)

• Açlık, öğün atlama

• Çok ya da az uyuma, uyku düzenindeki bozukluklar

• Uçak yolculukları

• Doğum kontrol hapları

• Kadınlarda hormonal değişiklikler (adet dönemi)

• Bazı yiyecek ve içecekler (çikolata, kabuklu kuruyemiş, kırmızı şarap vb)

Migreni tetikleyen faktörler arasında pek çok besin sorumlu tutulmaktadır. Ancak, her 
hastada migren ağrısını arttıran yiyecek farklı olabilir. Önemli olan kişinin ağrısını tetik-
leyen maddeyi kendisinin bulup, keşfetmesidir.  
 
MİGREN TANISI:
Hastanın baş ağrısı özellikleri, fiziki ve nörolojik muayene migren tanısı için yeterlidir. 
Tanıyı doğrulamak için herhangi bir teste ihtiyaç yoktur. Eğer doktor tanıdan tam olarak 
emin değilse, baş ağrısı ayırt edebilmek için gerekli testleri isteyecektir.

MİGRENDE TEDAVİ NASIL OLMALIDIR? 
Tedavideki hedef, tetik çekici faktörleri azaltmak, sinir sistemindeki hassasiyeti ve ağrı 

BAŞ AĞRILARI
Hülya Yoleri

Eroğlu Holding İşyeri Hekimi

SAĞLIK
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sırasında ortaya çıkan damar ve damar çevresindeki olayları baskılamaktır. Temel tedavi, koru-
yucu ve atak tedavisi olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer hastanın ağrıları ayda bir iki kez görülüyorsa 
sadece atak sırasında tedavi önerilir.  
 
ATAK-AĞRI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR? 
Ağrı tedavisinde basit ağrı kesiciler, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar, ergotaminli ilaçlar 
ve triptanlar kullanılır. Ağrı kesici ve ergotaminli ilaçlar sık kullanıldığı takdirde ağrıyı sürekli 
yapar ve bazen daha ciddi yan etkilere yol açabilirler. 
Atak sırasındaki bulantı ve kusma için de anti emetik grubu ilaçlar verilir. Ağrı kesiciler atağın 
başında alınırsa daha etkili olur. Emilimi hızlandırmak için de bulantıyı önleyici ilacın ağrı 
kesiciden önce alınması gerekir.  
 
KORUYUCU-ÖNLEYİCİ TEDAVİ NASIL YAPILIR? 
Bir ay içinde atak sayısı üçü, dördü geçiyorsa o zaman sadece atak sırasında değil, migren 
atağını önlemeye yönelik ilaçları da kullanmak gerekir. Kişi ayda, ya da 6 ayda bir kez migren 
krizi geçiriyorsa uygulanmaz. Koruyucu tedavide ilaçlar her gün alınır. Ağrı kesicilerin hergün 
alınması sakıncalıdır.

Gerilim tipi baş ağrıları;Toplumda en sık görülen baş ağrısı sebebidir  Kas kontraksiyon baş 
ağrısı, stres baş ağrısı, psikojenik baş ağrısı adları ile de anılır. Kadınlarda erkeklerden daha sık 
görülür Ayda 15 günden az olur ise epizodik gerilim tipi baş ağrısı, 15 günden fazla olur ise 
kronik gerilim tipi baş ağrısı denilmektedir.

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRILARININ ÖZELLİKLERİ:
Tipik olarak ağrı başın çevresinde, başı sıkan bir şapka ya da bandın yarattığı hissi verir. Bazı 
insanlar “sıkışma” ya da “basınç” hissi olarak tarifler. 

Genellikle başın her iki yanında hissedilir, sıklıkla boyuna doğu veya boyundan yukarı doğru 
yayılır. Genellikle hafif ya da orta şiddetlidir; nadiren şiddetli olabilir. Ağrı yarım saatten 1 
haftaya kadar sürebilir. 

Çoğu zaman, ağrıya başka bir semptom eşlik etmez. 

Bazı hastalar parlak ışık veya yüksek sesten rahatsız olur ve iştahsızlık görülebilir.

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISINDA TEDAVİ
Tedavideki en önemli konu bu rahatsızlığın beyinde önemli bir hastalığın sonucu olmadığının 
hastaya izah edilmesidir. Çünkü hastaların çoğu beyninde tümör gibi bir hastalığın olduğunun 
endişesini taşırlar.

Tedavide  basit ağrı kesiciler ve nonsteroit  ilaçlar verilir.

Sık gelen ağrılarda trisiklik antidepresif ilaçlar tedaviye eklenir.

Küme Baş Ağrısı (Cluster-Horton, Histamin Baş Ağrısı);genellikle 20-40 yaşlarında başlar. 
Erkeklerde daha sıktır.4-8 haftalık periyotlarda hemen hemen  her gün ve hemen hemen aynı 
zamanda gelir,1 saatten daha kısa sürelidir. Göz çevresindedir ve alın- şakak bölgesine yayılabi-
lir. Ağrı yoğun, oyulma veya patlayıcı tarzda  çok şiddetlidir.Küme baş ağrısı yılın belli dönem-
lerinde ve günün belli saatlerinde gelen yani kümelenme paterni gösteren bir ağrıdır

KÜME BAŞ AĞRISINDA ATAK TEDAVİSİ
• Oksijen inhalasyonu

• Ergot alkoloitleri

• Dihidroergotamin

• Triptanlar

• SC-Nazal

• Lokal anestezikler

• Lidokain %4-6 lık nazas  damla

• Diger analjezikler

• NSAİ

• Metimazol

Baş ağrısında sürekli ilaç kullanımı; baş ağrısı için, haftada 2 veya 3 gün ağrı kesici kullanmanın 
sakıncaları olabilir. Bir süre sonra vücutta tolerans gelişir ve ağrı kesiciler ağrının kaynağı haline 
gelir. Bu aşamadan sonra baş ağrısını tedavi etmek daha güç hale gelir.



Bir hobiye emek verdiğimizde, biz farkında olmadan yeni yollar 
keşfedip hiç bilmediğimiz yeteneklerimizin ortaya çıkmasını 
sağlarız. Benim de kendime hobi olarak seçtiğim aktivite sabun 

yapımı. Sabunların güzel kokması ve temizleme özelliği ile diğer ak-
tivitelerden bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Sabun yaparken 
ruh halim nasıl ise ona göre sabun renk ve kokusu şekilleniyor aslın-
da. Çok stresli bir gün geçirmiş isem keskin kokular veya koyu renkler 
tercih edebiliyorum fakat sonuç ne olursa olsun gerginliğim hemen 
normale dönüyor. İnsanın yorgun veya mutlu bir haftanın ürünü 
olarak karşısında gördüğü ve hediye etmekten büyük keyif aldığı sa-
bunlar olması çok güzel bir duygu. Aslında herkes evinin mutfağında 
yaratıcılığını kullanarak sabun yapabilir. Sabun yapımı denilince bir 
çoğumuzun aklına meşakkatli ve karışık hesapların olduğu bir süreç 
gelebilir fakat sabun imalatını kolaylaştırıcı yan malzemeler bu süreci 
epeyce zevkli ve anlaşılır hale getiriyor.

Biraz sabunun yapısından ve geçmişinden bahsedelim. Sabun yüzey 
aktif bir maddedir. Su veya organik maddelerde çözündüğü vakit 
bu sıvıların yüzey gerilmelerini azaltır ve sıvı içerisindeki maddeleri 
yüzer vaziyete getirir. Mesela sabunlu suyla eller yıkandığında, kirler 
sabun molekülleri etkisiyle gevşer ve su içinde yüzmeye başlar, akan 
su ise bu kirleri elden uzaklaştırır. Evlerde kullanılan sabunlar, doğada 

bulunan bitkisel ve hayvani yağlardan elde edilen yağ asitlerinin 
tuzlarıdır. 

Sabunun tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Türkler 11. yüzyıla 
kadar sabun yerine sulardaki soda, çöven, saparma, süt kökü, 
kaşık otu, herdemtaze, tavşankulağı, hintkestanesi ve kül gibi 
maddeleri kullanmıştır. Modern sabun imali, 19. yüzyılda Fransız 
kimyageri, Eugène Chevreul’ün sabunun bir yağ asidi tuzu oldu-
ğunu göstermesinden sonra gelişmiştir. Sabun, temizleme amacı 
yanında kozmetik, losyon, krem, sprey, ilaç yapımında kullanılır. 
Sabunun en büyük olumsuzluğu sert sularda zor köpürmesidir. 
Köpürme faaliyeti olmayınca sabun etkisini yitirir. Bunun nedeni 
ise sert suda bulunan bazı kimyasallar ile sabunun etkileşmesi-
dir. Günümüzde sabun üreticilerinin büyük bir çoğunluğu hala 
1800’lerden kalma metotlara bağlı üretim yapıyor. 

Hala sabun üretiminde hayvansal yağlar kullanılır ancak tamamen 
bitkisel yağlardan üretilen sabunlar da var. Buhar makinesinin 
bulunmasıyla sabun yapımı endüstriyel bir sektöre dönüştü. Sabun, 
endüstride boya, plastik döküm, metal çekme işlerinde, sentetik 
kauçuk ve plastiklerin birçok türünün imalatında, su geçirmez tekstil 
üretiminde, metallerin paslanmasını önleyici yardımcı malzeme 
olarak birçok alanda kullanılıyor. 

EVDE 
SABUN 
YAPIMI

Hepimiz çalışan insanlarız ve gün içerisinde maruz kalınan olumsuzluklardan ve 
stresten uzaklaşmak için mesai sonrasında eğlenceli ve mutluluk verici aktiviteler 
arayışına girmek kaçınılmaz oluyor. Tercih edilen aktivitelerin insanların boş za-
manlarını doldurmaktan çok daha ötede işlevleri var. Bu aktiviteler, kişinin görsel, 
işitsel ve sözel yeteneklerini, karar alma ve iletişim becerilerini, takım çalışmasına 
yatkınlığını artırıyor. Her birimizin özel bir yeteneği yok elbet; ancak hepimizin 
mutlaka ilgi duyduğu, uğraşmaktan zevk alabileceği bir faaliyet alanı mutlaka 
var. Hobiler sayesinde kendimizi ifade etmenin yeni yollarını keşfederiz. Gönülden 
seçtiğimiz ve tutkuyla bağlandığımız hobiler kendimizi ifade etmemizi sağlar. 

TOLGAHAN TEKGÜL
Colin’s Insan Kaynakları Proje Uzmanı 
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SABUN NASIL YAPILIR?
EVDE BOŞ ZAMANLARDA STRESTEN UZAKLAŞMAK VEYA GÜ-
NÜN YORGUNLUĞUNU ATMAK İÇİN SİZE PRATİK EVDE SABUN 
YAPIMI YÖNTEMİNDEN BAHSETMEK İSTİYORUM.

Evde yapılan butik sabunlar süs amaçlı olduğundan görüntü ve 
kokularına özen göstermek gerekir. Gelelim hangi malzemeleri 
kullanacağımıza, yaptığınız sabunların diğerlerinden ayırt 
edilebilmesi için öncelikle ilginç silikon kalıplar ve hoş kokulu 
esanslar elde etmemiz gerekiyor.  Artık bu tür malzemeleri 
market ve hatta kırtasiyelerden bile elde etmemiz mümkün.

MALZEMELER;
• Sabun bazı
• 2 adet tencere
• Tahta kaşık veya karıştırıcı
• Renklendirici ve Esans
• Sabun kalıbı
• Kolonya veya saf alkol

Sabun bazını önce küçük parçalara bölün ve ocakta benmari 
usulü (direk ateşe maruz kalmadan sıcak su üzerinde) eritin. 
Sıvılaşan sabun bazını kaynatmamaya dikkat edin. 
Sıvılaşan sabunu ocaktan almadan arzu ettiğiniz renk ve 
kokuyu verebilmek için renklendirici ve esans ilave etmelisi-
niz. İlavelerden sonra oluşan sıvı karışımı biraz karıştırdıktan 
sonra sabun kalıbınıza kolonyadan (saf Alkol) 1-2 kere sıkın ve 
vakit kaybetmeden sıvı sabununuzu sabun kalıbınızın içerisine 
aktarın.
Sıvı sabununuzu sabun kalıbınızın içerisine aktardıktan sonra 
tekrardan kolonyadan (saf Alkol) 1-2 kere sıkmalısınız ki hava 
kabarcıkları oluşmasını önleyebilesiniz.
Döktüğünüz sabun kalıplarının büyüklüğüne ve hava sıcaklığı-
na göre 5 ila 15 dakika arasında donacaktır. Kalıpları taşırma-
maya dikkat edin.
Mis kokulu sabunlarınızı sevdiklerinize hediye edebilir veya 
evinizde dekoratif amaçlı kullana bilirsiniz. 
İnanın yapımı çok zevkli ve bir o kadarda kolay bu aktivite sizi 
biraz olsun rahatlatmaya yetecektir.
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AKŞAM

HABERTÜRK

GÜNEŞ

DÜNYADAILY SABAH HABERTÜRK HÜRRİYET AKDENİZ

BASINDA EROĞLU
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YENİ ŞAFAK SABAH

STAR

BURSA KENT

FİNANS DÜNYASI

HOLDİNG
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EKO VİTRİN
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İNŞAAT DÜNYASI

BURSA HAYAT



Aksaray Yöresi
Et YemekleriANADOLU 

LEZZETLERI

SAC TAVA
Aksaray deyince akla ilk gelen et yemeği olan Sac Tava’nın özelliği 
kuzu etinin arka budunun ve kuyruk yağının kullanılmasıdır. Birçok 
yörenin farklı tarifleri ile ortaya çıkan bir yemeği olan bu tad, Aksa-
ray’da yapılan yöntemi ile bir başka oluyor denilebilir. 

MALZEMELER
750 g Kuşbaşı Et 
100 g Kuyruk Yağı 
6 Adet Domates 
8 Adet Yeşilbiber 
2 Çorba Kaşığı Tereyağı 
İsteğe Bağlı Tuz 
İsteğe Bağlı Pul Biber 

HAZIRLANIŞI 
Domatesleri yıkadıktan sonra kabuklarını soyup biraz irice doğrayın.
Sivri biberleri de iri iri doğrayıp mümkünse toprak kaba değilse bir fırın 
tepsisine koyun. Eti üzerine eşit olacak şekilde yayın. Kuyruk yağını etin 
üzerine yerleştirin. Sarımsakları soyup ortadan ikiye keserek üzerine 
koyun. Damak tadınıza göre dağ kekiğini, karabiberi ve tuzunu ilave edin.
Üzerine sıvı yağı gezdirdikten sonra toprak kabın yâda tepsinin ağzını 
folyo ile kapatın. 170 derecelik fırında 40 dakika kadar pişirin. ( eğer 
yakınlarda odun ateşi olan bir fırın varsa ve orada pişirebilirseniz daha 
lezzetli olacaktır. ) Fırından çıkardıktan sonra sıcak olarak servis edin.

Anadolu’da, binlerce yıllık gelenekler ile yoğrulmuş lezzetler, hem kültürel 
hem de damak tadı olarak birçoğumuz için vazgeçilmezdir. Bu sayımızda 
bu konuda oldukça zengin olan Aksaray’ın et yemeklerini sizlerle 
buluşturuyoruz. 
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YENİDÜNYA KEBABI
Aksaray yöresinin özgün yemeği Yenidünya Kebabı’dır. Bu beklen-
medik ikili bir araya gelince damakta benzersiz bir tad bırakan bir 
bileşene dönüşüyor.

ETLİ EKMEK
Etli ekmek, İç Anadolu’ya özgü olan ve üzerine ana maddesi et 
olan bir karışımın konduğu hamur işi bir yemektir. Lahmacuna 
yada etli pideye benzetilsede bu yemeklerden çok daha farklı 
bir tadı olan etli ekmek için bir çok fırın ve lokanta mevcuttur.
Yemek kültüründe etli ekmek, önemli bir yer tutar ve yöre hal-
kı etli ekmeği kendi hazırladıkları içleri fırına götürerek burada 
hamur üzerine yaydırırlar ve bu fırınlarda pişirterek evlerine 
götürürler.

HAZIRLANIŞI 
Yenidünyaları çekirdeklerinden temizleyin. Kıymamızın içine bayat 
emek içini, tuzu, karabiberi ve salçanın bir kaşığını ekleyip yoğurun. 
Etimizden ceviz büyüklüğünde alıp yenidünyaların içine koyun. 
Tepsiye yerleştirin, sonra hepsi bitince nar ekşisi tuz ve salçayı iyice 
karıştırıp üzerine dökün. Margarini de bıçakla dilimleyip aralarına 
koyun. Fırında 30 dakika pişirip servis edin.

HAZIRLANIŞI 
Yaş mayayı biraz ılık suda eritin ve unu ekleyin. Kıvamına göre 
su ekleyin. Hamur, ekmek hamuru kıvamında olmalıdır.  30-40 
dakika kadar hamuru dinlenmeye bırakın. İnce kesilmiş soğan, 
domates ve biberi kıymaya ekleyip yoğurun. Yarım çay bardağı 
sıvı yağ ekleyin.  Harç, yumuşak bir kıvamda olmalıdır. Baharatları 
da ekleyip karıştırın. Hamuru beze halinev getirin ve tüm tepsiye 
göre açın. Harcından üzerine yayın. 220 derecede kızarana kadar 
pişirin. Üzerini maydanoz ile süsleyerek servis yapın. 

MALZEMELER
2 kilo  Yenidünya 
500 gram kıyma 
2 kaşık nar ekşisi 
1 kase bayat ekmek içi 
1 çay kaşığı tuz, 
karabiber 
2 kaşık salça 
2 kaşık margarin 
1 bardak su 

MALZEMELER
200 gr lahana turşusu 
1 diş sarımsak 
1 soğan 
400 gr parça kuzu kuşbaşı eti 
2/3 çay bardağı pilavlık bulgur 
2 yemek kaşığı domates salçası 
2 yemek kaşığı tereyağı 
4-5 su bardağı su veya et suyu 
1 tutam tuz 
1 tutam karabiber 

HAZIRLANIŞI 
Bir tencereye eti koyun üzerini geçecek kadar su ekleyin ve 
haşlayın. Et haşlandıktan sonra süzerek sudan çıkarın. So-
ğanları yemeklik olacak şekilde doğrayın. Lahana turşusunu 
pirinç tanesi kadar olacak şekilde ince ince kıyın. Bir tencere-
ye sıvı yağı ve tereyağını koyup biraz tuzla birlikte soğanları 
ve sarımsağı ekleyerek iyice kavurun. Soğanlar kavrulduktan 
sonra haşladığınız eti ekleyin ve iyice soteleyin. Sotelenen 
etin üzerine lahana turşusunu ve salçayı ekleyip güzelce 
karıştırın. Yıkadığınız bulgurları da en son bu malzemelerin 
üzerine ekleyin. Su veya et suyunu da sıcak olarak ekledikten 
sonra kısık ateşte pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

KOKİNA ÇORBASI
Bu yöresel çorba kuzu eti ile yapılan bir lezzettir. Ancak 
içerisinde bulunan lahana turşusu sayesinde çok farklı bir 
tada dönüşüyor. 

MALZEMELER

HAMURU İÇİN
500 gr un
Ilık su
Tuz
1 paket yaş maya

İÇ HARCI
250 gr kıyma
3 domates
3 soğan
3-4 sivri biber
Sıvı yağ
Tuz, karabiber, kırmızı 
biber
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MUSTAFA SEVIM 
GÖRDÜĞÜME 
SEVINDIM
“Gördüğüme Sevindim” adlı ilk albüm çalış-
masıyla dinleyicilerine hitap ediyor. “Zeytin 
Dalı” ve A şk-ı Sofram· adlı iki single çalışma-
sıyla dijital ortamda yer alan Mustafa Sevim, 
bu albümünde önceki çalışmalarının yanı sıra, 
pop müziğin klasikleşmiş eserlerini, yepyeni 
bir soundla yorumluyor.Albümde mix Engin 
Özyılmaz, mastering Tank Ceran Digilog By Tc 
tarafından gerçekleştirdi. Mustafa Sevim’in bu 
ilk albüm çalısmasına adını veren Gördüğüme 
Sevindim  ile Rüzgar adlı eserlerin sözü ve 
müziği İlhan Şeşen’e ait. Bu iki klasik eserin 
düzenlemeleri Erdem Özyılmaz ve Engin 
Özyılmaz yaptı.
Erdem Özyılmaz ve Engin Özyılmaz düzen-
lemesiyle  albümde yer alan bir diğer klasik 
eser, sözü ve müziği Fatih Erkoç’a ait o lan 
Ellerim Bomboş.bienal.iksv.org

YAYLI VE VURMALI 
ÇALGILARIN BIRLIKTELIĞI
 
Daha önce Alban Berg Quartet, Juilliard Quartet, Gürer Aykal, 
Joshua Epstein ve Maxim Vengerov gibi kişi ve toplulukların ustalık 
sınıfı çalışmalarına katılan Borusan Quartet, bu sefer Burhan Öçal 
ile güç birliği içinde sahneye çıkacak. Türkiye’de vurmalı çalgılar 
denince akla gelen ilk virtüöz olan Burhan Öçal ile sezon boyunca 
hem yurtiçinde hem de yurtdışında verdikleri konserlerle ses geti-
ren yaylı çalgılar dörtlüsü Borusan Quartet, 1 Aralık’ta Kocaeli’nde, 
25 Aralık’ta ise İstanbul’da sahneye çıkacak, izleyicilere keyifli anlar 
yaşatacaklar.

ISMAIL HAKKI SERIN’DEN  
ŞIIR KITABI

Eroğlu Giyim çalışanlarından İsmail Hakkı Serin’in Gecenin Dili isimli şiir kitabı 
yayınlandı. 177 sayfadan oluşan kitap Kuzgun Yayıncılık tarafından yayınlandı. 

Kitap, tüm büyük kitapçılarda satışa sunuldu. Kitaptan bazı dizeler şöyle: 
‘Uzun uzun yanımda olmasan da olur,

Bir elif miktarı daha bak gözlerime yeter.
Bırak şimdi vedalı konuşmaları,
Dokunmasan da bana kabulüm,

Cim olup yüreğine sarsan, gülüşlerine gizlesen yeter
Ben mim olur saklarım seni kaderimin en derinine.

Susarım son nefesime kadar, sen vav olup beklesen yeter.’

GELECEĞIN AŞÇILARI IÇIN!
Şef Serkan Bozkurt, Chef’s Table Mutfak Akademisi’nde temel mutfak bilgilerine sahip 
olacağınız “2 Ayda Hobi Aşçılık Eğitimi” veriyor. “Mutfağı çok seviyorum, benim için 
tutku diyorsanız sizi aşçılığın temel yapısı ve inovasyonuna (gelişim ve keşfetme) 
gidecek yollarla buluşturuyoruz. Tariflere bağlı kalmadan kendi fikrinizide yemeğinize, 
tatlınıza katmaya ne dersiniz? Sebepleri ile yaptığınızı açıklayabileceğiniz ve mutfak 
hakkında temel genel bilgilere sahip olup aynı zamanda profesyonel bakış açısı 
kazanabileceğiniz 2 ayda (8 hafta) temel aşçılık eğitimi sizi bekliyor.

Dünyanın en son teknik ekipmanları ve özel olarak tasarlanmış U düzen bireysel 
tezgah, ocak sistemli mutfaklarında pratik eğitim verirken eş zamanlı teorik 
eğitim desteğinin sürekli sağlandığı akademide Türkiye’de ilk butik mutfak 
eğitimi ve coaching’lik sistemiyle Şef Serkan Bozkurt önderliğinde uzman eğit-
menler tarafından 8 haftalık temel mutfak eğitimi için Chef’s Table Akademisi’ni 
arayabilirsiniz. .

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

ÇOCUĞU OLANLAR
EROĞLU GİYİM

COLIN’S

DNM

EROĞLU GAYRİMENKUL

EROĞLU HOLDİNG

MERVE - ERHAN UMUR Merve Umur ve Muhasebe Müdür Yardımcısı olarak çalışan Erhan Umur’un kızı dünyaya gelmiştir.
YASEMİN - ÖZDEN ABRAŞ Çorlu Fabrika’da Satınalma Memuru  olarak çalışan Özden Abraş ve Dikim Çizimci olarak çalışan Yasemin Abraş’ınkızı dünyaya gelmiştir. 
SİBEL BURUCU BAHÇELİ Satış Türkiye Bölümü’nde Müşteri Temsilcisi olarak çalışan, Sibel Burucu Bahçeli ve eşi Murat Bahçeli’nin oğlu dünyaya gelmiştir. 
AHMET REFİİ PİRİMOĞLU Çorlu Fabrika , Ür-Ge Müdür Yardımcısı olarak çalışan Ahmet Refii Pirimoğlu ve eşi Fatma Pirimoğlu ‘nun kızı dünyaya gelmiştir.
HATİCE ÇELİK Çorlu Fabrika’da, İşyeri Hemşiresi olarak çalışan, Hatice Çelik ve eşi Yusuf Çelik’in  kızı dünyaya gelmiştir. 
TURGAY KAYA Çorlu Fabrika, Kesim Müdür  Yardımcısı olarak çalışan, Turgay Kaya ve eşi Gülay Kaya’nın oğlu dünyaya gelmiştir. 
RECEP ER Aksaray Fabrika’ da Muhasebe ve Satın Alma Şefi olarak çalışan Recep Er ve eşi Sultan Er’in oğlu dünyaya gelmiştir.

SİNAN BİLGİLİ Görsel Sunum Operasyon Müdürlüğü’nde G. An. Böl. Görsel Düzenleme Personeli olarak çalışan Sinan Bilgili ve eşi Ali Bilgili’nin oğlu dünyaya gelmiştir. 
UYGAR IŞIK Ukrayna Perakende Planlama Müdürlüğü’nde Planlama Uzmanı olarak görev alan Uygar Işık ve eşi Gülşen Işık’ın oğlu dünyaya gelmiştir. 
CENGİZHAN YILMAZ Eyüp Vialand Mağazamızda Mağaza Yöneticisi olarak çalışan Cengizhan Yılmaz ve eşi Arzu Yılmaz’ın kızı dünyaya gelmiştir. 
BORAY KORKMAZ Erkek Denim Kategori Yöneticiliği’nde Kategori Planlama Uzmanı olarak çalışan Boray Korkmaz ve eşi Emel Korkmaz’ın kızı dünyaya gelmiştir.
MEHMET UÇKUN Sevkiyat Müdürlüğü’nde Sevkiyat Müdürü olarak çalışan Mehmet Uçkun ve eşi Banu Uçkun’un oğlu dünyaya gelmiştir. 
HAMDİ KESİCİ Düzce Krempark Mağazasında Mağaza Yöneticisi olarak çalışan Hamdi Kesici ve eşi Melis Kesici’nin oğlu dünyaya gelmiştir. 
YUNUS MUREN İthalat ve İhracat Müdürlüğü’nde İthalat Yöneticisi olarak çalışan Yunus Muren ve eşi Zeynep Muren’in oğlu dünyaya gelmiştir.
ERDİNÇ SERT Perakende Satış Grup Müdürlüğü’nde Bölge Müdürü olarak çalışan Erdinç Sert ve eşi Derya Sert’in kızı dünyaya gelmiştir.

AYSUN - GÖKHAN ÜNSAL Satış ve Pazarlama Bölümünde çalışan Aysun Ünsal ve Ürün Geliştirme Bölümünde çalışan eşi Gökhan Ünsal’ın kızı dünyaya gelmiştir. 
ERDAL ÖZCAN Planlama Bölümünde çalışan Erdal Özcan’ın oğlu dünyaya gelmiştir. 
MAHMUD - AYŞENUR KARAMUSTAFAOĞLU Planlama Bölümünde çalışan Mahmud ve Ayşenur Karamustafaoğlu kızı dünyaya gelmiştir.

EMRE ÖZTÜRK Arazi Geliştirme YöneticisiEmre Öztürk ve eşi Fatma Seda Öztürk’ün oğlu dünyaya gelmiştir. 

TUĞBA SAYGIOĞLU Kurumsal İletişim Müdürü Tuğba Saygıoğlu ve eşi Asil Saygıoğlu’nun bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 
EDA KORKMAZ ÜNSAL-ÖMER ÜNSAL  Hukuk departmanı Avukat Eda Korkmaz Ünsal ve eşi Holding Mali İşler Direktörü Ömer Ünsal’ın ikiz erkek bebekleri dünyaya gelmiştir.

Firmamızda lojistik departmanında çalışan Aydın Onur Çetin &Buse Çetin ile 30 Ağustosta evlendi .

Eroğlu Holding İdari İşler Uzmanı Kenan Topçu ve Mexx İdari İşler Asistanı Dilara Savaş (Topçu)  evlendi. 

DNM

EROĞLU HOLDİNG - MEXX

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

YENI EVLENENLER
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GÖRÜNMEZ 
KAHRAMANLAR
HOLDINGIMIZE EMEĞI GEÇEN VE BÜGÜNLERE GELMEMIZE KATKIDA 
BULUNAN TÜM TEMIZLIK PERSONELIMIZI SIZLER IÇIN TANITIYORUZ.

COLIN’S
HATUN DEMİR 
01.08.1974 Aksaray doğumlu olan Hatun Hanım 
02.06.2008 tarihinde işe başlamıştır. Evli olan 
Hatun Hanım’ın iki çocuğu bulunmaktadır.

KEMAL KITAY
11.05.1967 Tuzluca doğumlu olan Kemal Bey 
07.04.2015 tarihinde işe başlamıştır. Evli olan 
Kemal Bey’in 2 çocuğu bulunmaktadır.

FADİME SARI
22.05.1971 Sarıalan doğumlu olan Fadime 
Hanım, 01.05.2009 tarihinde işe başlamıştır. Evli 
olan Fadime Hanım’ın dört çocuğu bulunmak-
tadır.

BEHÇET AVCI
01.01.1963 Kulp doğumlu olan Behçet Bey, 
30.06.2006 tarihinde işe başlamıştır. 

NURDAN ÖZ 
30.08.1976 Turhal doğumlu olan Nur-
dan Hanım 21.04.2009 tarihinde işe 
başlamıştır. Evli olan Nurdan Hanım’ın 
bir çocuğu bulunmaktadır. 

SEVİM YILDIRIM
 28.10.1980 Turhal 
doğumlu olan Sevim 
Hanım 16.08.2010 ta-
rihinde işe başlamıştır. 

MÜBECCEL BOZ
15.01.1975 Amasya doğumlu olan Mübeccel 
Hanım 13.08.2012 tarihinde işe başlamıştır.
Evli olan Mübeccel Hanım’ın üç çocuğu 
bulunmaktadır. 

RAHMİ KARA
01.07.1969 Ladik doğumlu olan Rahmi Bey 
01.07.2013 tarihinde işe başlamıştır.  Rahmi 
Bey evlidir. 

ARİFE TUNÇ
01.03.1964 Zile doğumlu olan Fadime Hanım, 
02.04.2012 tarihinde işe başlamıştır. Evli olan 
Arife Hanım’ın üç çocuğu bulunmaktadır. 

ÇAPAN KUMTEPE
01.08.1973 Aksaray doğumlu olan Çapan Bey 
01.06.2015 tarihinde işe başlamıştır.
Evli olan Çapan Bey’in 2 çocuğu bulunmaktadır. 

NURTEN ARİ 
20.06.1971 Turhal doğumlu olan Nurten Hanım 
22.11.2005 tarihinde işe başlamıştır. 
Evli olan Nurten Hanım’ın dört çocuğu 
bulunmaktadır.

ERSOY KAMACI
14.02.1972 Iğdır doğumlu olan Ersoy Bey 
10.06.2014 tarihinde işe başlamıştır. Evli olan 
Ersoy Bey’in 3 çocuğu bulunmaktadır.

MEHMET KIZILDAŞ
28.01.1964 Göle doğumlu olan Mehmet Bey 
14.01.2008 tarihinde işe başlamıştır. 
Evli olan Mehmet Bey’in iki çocuğu bulunmak-
tadır.

YALÇIN GÜNEŞ
15.10.1985 Ağaçören doğumlu olan Yalçın Bey 
07.09.2015 tarihinde işe başlamıştır. 
Evli olan Yalçın Bey’in 2 çocuğu bulunmaktadır.

NECLA CEYLAN 
10.01.1978 Yozgat 
doğumlu olan Necla 
Hanım 10.09.2015 
tarihinde işe başlamıştır.

SİBEL KURT
10.12.1978  Yozgat doğumlu olan 
Sibel Hanım  05.02.2013 tarihinde 
işe başlamıştır. Evli olan Sibel Hanım’ın 
bir çocuğu bulunmaktadır.

DNM
MOHAMMED ABD AL haq
08.10.2011 tarihinde işe başlamıştır.

CUMA ALİ ASLAN
01.01.1966 Aksaray doğumlu olan Cuma Ali Bey 14.09.2015 tarihinde işe 
başlamıştır. Evli olan Cuma Bey’in dört çocuğu bulunmaktadır.

İRFAN ÜNAL 
07.05.1974 Taşova doğumlu olan İrfan Bey 26.10.2010 tarihinde işe 
başlamıştır. Cuma Bey evlidir. 

Mamdouh Mohammed
22.10.2011 tarihinde işe başlamıştır.

HAYRULLAH ERDEM
01.06.1976 Şereflikoçhisar doğumlu olan Hayrullah Bey, 14.09.2015 tari-
hinde işe başlamıştır. Evli olan Hayrullah Bey’in iki çocuğu bulunmaktadır.

KERİM TUNÇ 
20.05.1971 Zile doğumlu olan Hayrullah Bey, 18.06.2013 tarihinde işe 
başlamıştır. Hayrullah Bey evlidir. 

EROĞLU GİYİM

ERS ÖRME
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Kısırlaştırılmış

Eroğlu Giyim ve ERS Örme için kurumsal.iletisim@eroglugiyim.com;
Colin’s, Loft, Mexx, DNM, E.Gayrimenkul ve Holding için erogluholdingkurumsaliletisim@erogluholding.com adresine 
15 Aralık 2015 tarihinden itibaren gönderen 10. çalışanımıza,

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

ANAHTAR KELIME
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