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Değerli çalışma arkadaşlarım,

Nurettin Eroğlu
Eroğlu Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan'dan

Son zamanlarda hem ülkemizin hem de Dün-
ya’nın içinde bulunduğu değişim sürecinin 
neden olduğu siyasi belirsizliklere ve mali pi-
yasalardaki istikrarsızlığa rağmen Eroğlu Hol-
ding olarak başarımızı koruyarak yatırımları-

mıza devam ettiğimiz bir dönem geçirdik. Şirket olarak, 
doğru öngörülerde bulunarak ve sağlam adımlar atarak 
her biri bizim için büyük öneme sahip atılımlar gerçekleş-
tirdik. 
Yakın tarihte gerçekleşen ülkemiz tarihinde daha istik-
rarlı ve güçlü bir dönemin başlangıcı olacak anayasa de-
ğişikliğinin halk oylaması neticesinde kabul edilmesinin 
başta ekonomik ve siyasi olmak üzere birçok platformda 
Türkiye'ye değer katacağına inanıyorum. 
Holdingimizi ileriye taşıma stratejimiz kapsamında önce-
liklerimiz arasına global bir marka olmayı koyduk. Global 
bir marka olmanın temel koşulları arasında piyasanın ve 
ekonominin değişen koşullarını öngörebilmek, bunların 
şekillenme sürecini etkileyebilmek ve nihayetinde de-
ğişen koşullara uyum sağlamak yer alıyor. Önümüzdeki 
dönemde faaliyetlerimize yön verecek önemli etkenler-
den biri de bu olacak. 
Eroğlu olarak Türkiye’nin ihracat yapan en büyük firma-
larından biriyiz. Şu anda üretimin yüzde 80’ini yurtdışına 
ihraç ediyoruz. Geriye kalan yüzde 20’lik kısım Türkiye 
pazarı için üretiliyor. Eroğlu Holding çatısı altında yer alan 
"ERPA” şirketi 2016 yılında 126 milyon dolarlık ihracat 
rakamına ulaşırken, Rusya ve Ukrayna’da jean pazarında 
hem marka bilinirliği hem de satış anlamında lider ko-
numda olan Colin’s markasıyla Eroğlu Giyim’in bu rakam-
daki payı 102 milyon dolar oldu.
Bir diğer güzel haber ise DNM firmamızdan geldi. Mısır’ın 

Dimyat şehrinde faaliyet gösteren DNM fabrikamız,  Levi 
Strauss&Co tarafından sınıfının en iyisi seçilerek “Best in 
Class Mill” ödülünü aldı. DNM bu ödüle, Levi’s’ın Red Tab 
Women serisi için ürettiği yüksek performans ürünü ile 
layık görüldü.
11 yıldır konut, alışveriş merkezi ve ticari gayrimenkul alan-
larında yaptığımız projelerle insanlar için yeni yaşam alanları 
oluşturuyoruz. Gayrimenkul sektöründeki başarımızı gün 
geçtikçe artıran çok önemli projelere imza atıyoruz.
800 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiğimiz gözde 
projemiz Skyland İstanbul, çok yakın zamanda İstan-
bul’un benzersiz yapıları arasında yerini alacak. 
Skyland İstanbul’da rezidans ve ofislerin yanı sıra ev ve 
ofis tasarımına yönelik özel konseptli bir alışveriş mer-
kezi açacağız. 40 bin m2’lik kiralanabilir alana sahip HOM 
Design Center, Türkiye'nin önde gelen ev ve ofis dekoras-
yonu markalarını tek çatı altında toplayacak.
Nisan ayında kapılarını ziyaretçilere açan Erasta AVM 
zincirimizin üçüncü halkası olan Erasta Edirne, Eroğlu 
Gayrimenkul’ün bugüne kadar bu sektörde elde ettiği 
deneyimin ve güvenin simgesi olacak nitelikte. 210 mil-
yon TL yatırımla hayata geçirdiğimiz projemiz, doğrudan 
ve dolaylı olarak 1500 kişiye iş imkanı sağlayacak. Eras-
ta Edirne bölgeye şimdiden yeni bir soluk getirirken, kısa 
zaman içerisinde şehrin ekonomik gelişmesine de ivme 
kazandıracağına inanıyoruz. 
Birlikte geçirdiğimiz başarılarla dolu bir dönemi geride bı-
rakırken yaşamımıza birlik, beraberlik, dostluk ve birbirini 
anlama duygusu ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan 
ayını geride bırakmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik-
te daha nice güzel Ramazanlara temennisi ile, tüm Eroğ-
lu Holding ailesi adına sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. 

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı



Eroğlu Haber Dergisi Eroğlu Holding A.Ş. tarafından 
T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanır. Dergideki

yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yer 
alan yazı, fotoğraf, resim ve ilüstrasyonların her hakkı
saklıdır. Yazılı izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi 
alıntı yapılamaz. Dört ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir.
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Herkese Merhaba,

YELDA ALTÜRK
Pazarlama ve  Kurumsal 
İletişim Direktörü

Editörden

Büyük bir özlemle beklediğimiz yaz nihayet 
geldi. Soğuk ve yağmurlu havaları geride 
bırakmanın sevinci, gökyüzünde parlayan 
güneşin enerjisi, masmavi parıldayan suyun 
vermiş olduğu huzur, yeşile bürünen ağaçlar 

ve üzerinde öten birbirinden güzel kuşların cıvıltısı yaz 
mevsimini daha da güzelleştiriyor. İster kış ister yaz fark 
etmiyor. Eroğlu Holding olarak durmadan çalışmaya 
devam ediyoruz. Dergimizin sayfalarını çevirdikçe 
göreceksiniz ki tempomuz ivmesini kaybetmeden yoluna 
devam ediyor. 
Hazır konu yazdan açılmışken birkaç başlığa değinmek 
istiyorum. Dışarıda güllük gülistanlık bir atmosfer varken, 
evi olduğu gibi bırakmak olmaz. Akdeniz’in sıcacık ruhunu 
evlere yansıtmak için en uygun mevsimdir yaz. Dergimizin 
bu sayısında Akdeniz dekorasyon stiliyle mavinin beyazla 
dansına tanık olacak, eviniz için işinize yarayacak bilgilere 
göz atabileceksiniz. 
‘‘Ahh o gemide ben de olsaydım!’’ dedirtecek güzellikte 
olan dünyanın en lüks ve en pahalı 8 yolcu gemisinin 
bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek için sayfaları 
çevireceksiniz. 
Teknoloji son sürat ilerlerken arkasından bakmak 
olmaz. Güvenlik sektörü de teknolojinin nimetlerinden 
faydalanıyor. Artık evinizde olmasanız bile uzaktan evinizi 
kontrol edebileceğiniz akıllı ev sistemleri gözünüzün 
arkada kalmasını engelliyor. Detaylı bilgiyi teknoloji 
sayfasında bulabilirsiniz.
Hem ev, hem iş derken bazen yapılacak şeyler üst 
üste biniyor. Birini halledip, diğerine geçmek için 
hızlı davranmak gerekebiliyor. Bu hız bazı zamanlar 
düşmanımız da olabiliyor. ‘‘Kaza geliyorum demez’’ lafını 
bir kenara bırakın. Önlem alınmayan her eylem birer kaza 
niteliğini taşıyor. Görünmez kazaları görünür kılmak için 
yapmanız gerekenleri sizin için derledik. 
Misafir ağırlamayı seviyorsanız, üstelik yeni lezzetler 
tatmak ve şık bir sunum hazırlamak adına sizler için 
hazırladığımız tariflere göz atmanız gerekir. 

Sosyal hayat bu kadar renkli geçerken Eroğlu Holding 
olarak da durmadan çalışmaya devam ettik. Akdeniz'den 
gelen sıcak ve romantik, Atlas Okyanusu'ndan gelen 
sıcak ama nemli havayı bir arada solarken yaşadığımız 
farklı duyguları LOFT'un 2017 İlkbahar – Yaz Kolek-
siyonu’muzun temaları ile harmanlayıp, ortaya LOFT 
tutkunlarını bir kez daha LOFT'a hayran bırakacak kareler 
ortaya çıkardık.
Otantik core denim felsefesine dayanan kumaşlarını, 
zamanın eskitemeyeceği yapıda tasarlayan DNM 
firmamız, tercih edilen canlı renklerdeki yeni koleksiyon-
larımızı müşterilerimizin beğenisine sunduk.
Yaz ayları sadece kadın modasını değil, erkek modasını 
da yakından ilgilendiriyor. COLIN’S olarak baharın ve 
yazın tüm enerjisini 2017 İlkbahar-Yaz Erkek Koleksi-
yonu’muza taşıyoruz. Havaların ısınmasıyla değişen 
renkler, sıcak tonlardan canlı renklere uzanıyor. Beş farklı 
temadan oluşan koleksiyonumuz stil sahibi görünmek ve 
cool giyinmek isteyen erkekleri bekliyor.
İş günümüzün büyük bir kısmını kaplasa da, iş dışında 
da kendimize zaman ayırmakta fayda var. Sevdiğimiz 
herhangi bir şeyle uğraşmak, hem deşarj olmamızı 
sağlıyor, hem de sosyalleşmemizi. Her sayıda olduğu 
gibi bu sayıda da bunun en güzel örneğini şirketimizden 
verebiliriz. COLIN’S It Proje Yöneticisi Emrah Ayar, 
bağlama ile ilgili merak edilebilecek tüm soruları sizler 
için yanıtlıyor. 
Eroğlu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dr. İlhami Fındıkçı dün ile 
yarın arasındaki inci çizgiyi anlatıyor. 
İşi bir kenara bırakacak olursak sosyal hayata da 
değinmek istiyoruz. Eroğlu Holding Strateji ve Süreç 
Geliştirme Müdürü Yasemin Serhatlı, Eroğlu Sosyal 
Yardım Komisyonu tarafından yürütülen program ve 
süreçlerden bahsediyor. Detaylı bilgi edinmek için derginin 
sayfalarını çevirmeniz yeterli.
Bizi heyecanlandıran dopdolu bir dergi hazırladık. Umarız 
siz de aynı heyecanla okursunuz. 
Keyifli okumalar dileriz… 
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Dün ile 
Yarın Arasında

Dr. İlhami FINDIKÇI
Davranış Bilimleri Uzmanı
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi
ifindikci@degerdanismanlik.com.tr

İnsani Derinlik

Kimi araştırmacılar, içinde olunan anı 
yakalamayı ve yaşananları gerçekten içsel-
leştirmeyi, mutluluğun ön koşulu sayıyorlar. 
Kimileri de geçmişte olup bitenlerden ders 
alıp, gelecekteki olası hataları azaltarak daha 

rahat bir yaşamın yolunu açtıklarına inanıyorlar.Bazıları 
ise “Geleceğe odaklanmadan nasıl görürüz önümüzü, 
nasıl seçeriz yolumuzu, nasıl gelişiriz?” diye haykırıyorlar.
O halde dün ile yarın arasında yol alırken açık olan 
pencereden mi yoksa açılacak pencereden mi alemi 
seyrediyoruz? Seyr-i sülûkumuz, hangi pencerenin ışığıyla 
aydınlanıyor? Yolumuz, yolculuğumuz ve menzilimiz 
hangi pencerenden gelen hava ile nefes alıyor?
Asıl mesele; hangi zaman olursa olsun hayatımızın 
odak noktası ve ağırlık merkezini bilmek ve ondan razı 
olmaktır. Bir ucunda sınırsız maddi zevkler diğer ucunda 
uçsuz bucaksız bir manevi hazzın yer aldığı saatin sarkacı 
misali hayatımız, her ikisi arasında gelgitlerle geçiyor.
Bir canlı olmanın gerektirdiği temel ihtiyaçları, maddi 
arzu ve zevkleri irade ile kontrol edip, insan olmanın 
gerektirdiği ruh güzelliğine doğru yol almak, her zaman 
diliminin temel içeriği ve olmazsa olmazıdır. 
Bütün mesele ruhumuzun tatminidir aslında. Evet, 
ruhumuz hangi zaman diliminde kendini buluyor ve 
kendi oluyor? Hangi zaman diliminde hayatımızın baş 
aktörüyüz bir bakalım.
Bir yanda hayatı sadece para, statü, zevk, şöhret, 
diğerlerini geçmek gibi madde odaklı bir tatmin alanına 
çevirenler. Diğer yandan hayatı, öncesi ve sonrası ile bütün 
görüp ahlak, adalet, bilgi gibi değerleri hayata akıtanlar. 

Birbiri içine geçmiş gibi zamanlar. Öyle hızlı bir devir daim ki 
geçmiş, an ve gelecek, zihnimizi işgal etmek için yaşıyorlar 
adeta. Bazen geçmiş, bazen gelecek bazen de yaşadığımız 
an avutuyor bizi. Yaprak misali bir zamandan diğerine 
savruluyoruz.

Bir yanda kendine yürüyen ve kendi için yaşayanlar, öte 
yanda kendisinden sıyrılıp öteki için uğraş verenler. 
Klasik psikoloji kitaplarına göre tek motivasyon kaynağı 
kendisi olan ve kendisi için yaşayanlar, geçmişle fazla 
ilgilendiklerinde biraz depresif; yaşanan anın dışına 
çıkamayanlar, biraz bencil; geleceği fazlaca önemseyenler 
ise çokça sorgulayan, şüpheci kişilerdir. Oysa ki motivasyon 
kaynağı öteki canlı ve cansızlar olanlar; geçmişle fazlaca 
ilgilendiklerinde geçmişin güzelliklerini keşfediyor; 
yaşanan zamanda ısrarcı olanlar, tüm güçleriyle anları 
güzelleştiriyor; geleceği fazlaca önemseyenler ise daha 
fazla aklediyor ve üretim yapıyorlar. 
Şu halde asıl olan zamanlar değil onlara yüklediğimiz 
değerlerdir. Asıl olan bizim zamanı ne amaçla tüket-
tiğimizdir. Salt kendisi için var olduğunu düşünen, ben 
çıkmazını aşamayan, bedenine iman eden birey, ruhun 
dalga boylarına ulaşamaz. Ulaşamaz da dün ile yarın 
arasında sıkışır ve farkında olamaz yaşamın. Öğrendikleri 
ile yaşadıklarına anlam veremez, geleceğe hazırlayamaz 
kendini.
Unutmayalım ki bedenini aşmayan ve kutsalı olmayan 
ruh, ister birey ister kurum, isterse de toplum olsun 
yıpranmaya ve bozulmaya mahkumdur.
Nihayetinde ruhun tatminine yönelen kişi; geçmişten 
dersler çıkarırken onları yaşar adeta ve geçmişin gücü 
ile ruhunu yeniler. Gelecek için mücadele eder ve daha 
yaşanabilir bir dünya için projeler üretir durmadan. Ve 
nihayet ruhun tatminine yönelen kişi, daha güzel yarınlar 
için geçmişin tecrübelerinden yararlanarak “Bugün ne 
yaptım?” sorusu ile yaşar.

www.e rasta .com.t rerastafethiyeavm Erastafethiyeavm Erasta_Fethiye
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Göklerdeki 
Yerinizi Alın

Rezidansta yaşamak  
düşündüğünüzden daha kolay

Yatırım
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Eroğlu Gayrimenkul, bu sene 
teslim edilecek Skyland 

İstanbul’daki Rezidanslar için 
“0 peşinat 3.500 TL taksitle” 

ya da “50 ay şirket bünyesinde 
ödeme” avantajıyla konut 

sahibi olmak isteyenlere ve 
yatırımcılara kaçırılmayacak 

fırsat sunuyor.
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İİstanbul’un benzersiz mimari yapıları 
arasında yerini almaya hazırlanan Eroğlu 
Gayrimenkul’un gözde projesi Skyland 
İstanbul son kampanyasıyla kişiye özel cazip 
ödeme seçenekleriyle yatırımcılarının karşına 
çıkıyor. Eroğlu Gayrimenkul, Skyland İstanbul 
projesindeki Sky Rezidanslar için kısa bir süre 
devam edecek kampanyası ile İstanbul’un 
merkezinde akılcı bir yatırım fırsatı sunuyor. 
Eroğlu Gayrimenkul’ün  Rezidanslar için 
0 peşinat 3.500 TL taksitle ya da 50 ay 
şirket bünyesinde ödeme avantajıyla son 
kampanyasından faydalanan yatırımcılar 
konumu ve içerdiği fonksiyonlar sayesinde 
benzersiz bir yaşam kolaylığı sağlayan 
Skyland İstanbul’da sene bitmeden rezidans 
sahibi olma şansını yakalıyor.

HER İHTİYACA UYGUN 
TOWER REZİDANS VE TERAS EVLER
1+0’dan 4+1’e kadar her ihtiyaca uygun farklı 
daire seçenekleri sunan Skyland İstanbul’da, 
ister Belgrad Ormanı’na bakmak, isterse 
büyüleyici İstanbul manzarasını izlemek 
isteyenlere göre tasarlanan Tower 
Rezidans’lar ve geniş balkonlarıyla yaşam 
alanlarını büyüten Teras Evler ince detaylarla 
döşenmiş daireleri, sosyal yaşam alanlarıyla 
stresten uzak bir hayat sunuyor.
Skyland İstanbul lokasyonuyla dikkat 
çekerken, sağladığı imkanlarla da karma 
bir yaşam alanı sunuyor. Proje, Rezidans 
sakinlerine, akıllı ev teknolojileri sayesinde 
tüm aydınlatmaları ve İklimlendirme 
Otomasyonuyla ise de farklı mekanlarda 
farklı ısı değerleri oluşturularak, ısı sistemini 
kontrol ve kumanda edebilme imkânı 
sunuyor. Ayrıca rezidans sahipleri touch 
panel üzerinden concierge hizmetlerine 
erişebilecek, taksi/vale çağırma, ve alışveriş 
gibi hizmetlerden faydalanabilecekler.
Rezidanslar çeşitli sosyal imkanlar, kapalı 
ve açık yüzme havuzu, fitness, wellness ve 
spa mekanlarının yanı sıra farklı lezzetleri 
bir arada sunacak Gastro Court alanında 25 
kafe ve restoranıyla 3500 araçlık otoparkı ve 
proje alanına iki farklı giriş gibi detaylarıyla 
konforlu bir yaşam sağlıyor. 

İLK DEFA SATIŞA SUNULACAK 
SKY REZİDANSLAR
Üstün standartlarda bir yaşam sunan 
Skyland İstanbul’da ilk kez satışa sunulacak 
3. Etap C Blok Sky Rezidanslar, 1+0’dan 
4+1 kadar farklı daire seçenekleri sunuyor. 
10.000m2 peyzaj alanı ve bu peyzaj alanına 
açılan bahçe katı dairelere de sahip olan Sky 
Rezidanslarda sakinlerinin yararlanabileceği 
açık ve kapalı yüzme havuzundan concierge 
hizmetine, fitness ve wellness merkezine 
kadar çeşitli sosyal imkanlar mevcut.
4+1 daireler için dubleks seçeneği de sunan 
Sky Rezidanslar, geniş peyzaj manzarası ve 
oyun alanlarıyla çocuklu aileler için uygun 
seçenekler arasında yer alıyor. Merkezi 
lokasyonu, havaalanları, metro istasyonuna 

Rezidans sakinlerine, akıllı ev 
teknolojileri sayesinde tüm 

aydınlatmaları ve İklimlendirme 
Otomasyonuyla ise de farklı 

mekanlarda farklı ısı değerleri 
oluşturularak, ısı sistemini kontrol ve 

kumanda edebilme imkânı sunuluyor.

Yatırım
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ulaşım kolaylığı, köprüler ve ana yollara 
yakınlığı ile Skyland İstanbul Sky Rezidanslar, 
sakinlerine lüks bir yaşam vaadediyor. 

İSTANBUL’UN TASARIM MERKEZİ 
HOM DESİGN CENTER
Rezidans ve ofislerin yanı sıra 100’ün 
üzerinde mağazasıyla ev ve ofis tasarımına 
yönelik, özel konseptli yeni alışveriş merkezi 
HOM Design Center’ın bulunduğu Skyland 
İstanbul, sakinlerine çok canlı bir yaşam vaad 
ediyor. 
Her geçen gün çehresi değişen ve prestij 
kazanan Seyrantepe bölgesinde, T.T. 
Arena’ya komşu bir lokasyonda hayata 
geçirilen proje, konumuyla cezbediyor. TEM 
otoyoluna direkt bağlantısının, Cendere 

caddesi üzerinden Ayazağa ve Maslak’a çıkış 
imkanının ve metro istasyonunun hemen 
yanında yer almasının yanı sıra havaalanı, 
köprüler ve ana arterlere ulaşım kolaylığıyla 
Skyland İstanbul; yaklaşık 15 bin kişiyi 
benzersiz bir yaşamla tanıştırma konusunda 
son derece iddialı. 
Yatırım değeri her geçen gün artan 
rezidansları, Tower, Loft ve Flat ofislerinin 
yanında 40 bin m2’lik kiralanabilir alana sahip 
HOM Design Center, Türkiye'nin önde gelen 
ev ve ofis dekorasyonu markalarını tek çatı 
altında toplayacak. 
2017’de kapılarını açacak olan HOM Design 
Center, hem İstanbul için hareketli bir 
merkez olacak, hem de yatırımcısına kazanç 
sağlayacak. 
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Kendi kendini 
ödeyen ofisler 

Skyland 
İstanbul’da 

hazır

Eroğlu Gayrimenkul,  
ulaşım kolaylığı, konfor ve 

sosyalleşmeye imkan veren 
benzersiz özelliklere sahip 

Skyland İstanbul’daki ofisleri 
için “0 peşinat 0,50 vade 

farkıyla 10.557 TL taksitle” 
ya da “%5 peşinatla 50 ay 
şirket bünyesinde” ödeme 

avantajlarıyla kaçırılmayacak 
fırsatlar sunuyor.
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EEroğlu Gayrimenkul İstanbul’un benzersiz 
mimari yapıları arasında yerini almaya 
hazırlanan son projesi Skyland İstanbul’da 
tüm beklentileri karşılayan Tower, Loft ve 
Flat ofisler için kısa bir süre devam edecek 
kampanyası ile müşterilerine İstanbul’un 
merkezinde akılcı bir yatırım fırsatı sunuyor. 
Kampanya dahilinde ofisler “0 peşinat 0,50 
VADE FARKIYLA 10.557 TL taksitle” ya 
da “%5 peşinatla 50 ay şirket bünyesinde” 
ödeme fırsatlarıyla satışa sunuluyor.
TEM otoyoluna direkt bağlantısının, Cendere 
caddesi üzerinden Ayazağa ve Maslak’a çıkış 
imkanının ve metro istasyonunun hemen 
yanında yer almasının yanı sıra havaalanı, 
köprüler ve ana arterlere ulaşım kolaylığıyla 
Skyland İstanbul; yaklaşık 15 bin kişiyi 
benzersiz bir yaşamla tanıştırma konusunda 
son derece iddialı. 

SKYLAND İSTANBUL FARKLI OFİS 
SEÇENEKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR
Skyland İstanbul’un Tower, Loft ve Flat 
ofislerinde, modern iş dünyasının günlük 
ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak 
bölümler ve ince detaylar yer alıyor. 

ŞEHİR VE ORMAN MANZARALI  
TOWER OFİSLER
Skyland İstanbul’un Tower Ofisleri, 
yatırımcısına 360 derece manzarasıyla 
Belgrad Ormanı ve İstanbul’a bakarak 
çalışma imkanı sağlıyor. Geniş ve istenildiği 
gibi tasarlanan yapısı, teknolojik altyapısı ve 
benzersiz sosyal olanaklarıyla, çalışmaktan 
keyif alınacak bir ortam sunuyor. 628 ofisin 
bulunduğu Skyland İstanbul‘un ofis kulesi 
toplam 120.000 m2’ ofis alanından oluşuyor. 
Tower ofisler yüksek yatırım değeri ve 
83m2’den birleştirilerek her katta 2 bin m2’ye 
kadar istenilen büyüklükte tasarlanabilen 
yapısıyla benzersiz fırsatlar sunuyor. 

YÜKSEK TAVANLI LOFT OFİSLER
Skyland İstanbul’da yaklaşık 90.000 m2. 
kiralanabilir alana sahip ve tek katta 190 
m²’den 1200 m²’ye kadar genislik sunan 
Loft Ofisler ise 7 metre tavan yüksekliği ile 
ferah bir çalışma alanı yaratıyor. Eklenebilen 
asma katlarla modern loft ofis özelliklerinin 
çalışanlarca yaşanmasına olanak tanıyor. 
Skyland İstanbul’un üç kulesini birleştiren 
meydana bakan Loft Ofisler, çalışanlarının gün 
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ışığından da yararlanmasına olanak sağlıyor.

FERAH ÇALIŞMA ORTAMI SAĞLAYAN 
FLAT OFİSLER
Eşsiz mimarisi, teknolojik üstünlükleri, lüks 
donatıları ve iş dünyasının merkezindeki 
lokasyonuyla Skyland İstanbul’un bir başka 
ofis seçeneği olan Flat Ofisler toplamda 
17.500 metrekarelik kiralanabilir alanıyla 
Cendere caddesi üzerinden direk giriş olanağı 
sunuyor. Yüksek tavanları ile ferah çalışma 
ortamı sağlayan mimarisine ek olarak orman 
manzarasına bakması flat ofisleri cazip kılan 
ve iş yerinize prestij katacak önemli özellikleri 
arasında yer alıyor. 6 bağımsız bölümden 
oluşan Loft ve Flat ofislerin her bir bölümünde 
farklı giriş, lobi, güvenlik ve doğrudan Gastro 
Court alanına çıkan asansörler gibi detaylar 
da yer alıyor.

İSTANBUL’UN TASARIM MERKEZİ 
HOM DESİGN CENTER
Sky Rezidans ve ofislerin yanı sıra 100’ün 
üzerinde mağazasıyla ev ve ofis tasarımına 
yönelik, özel konseptli yeni alışveriş merkezi 
HOM Design Center’ın bulunduğu Skyland 
İstanbul, sakinlerine çok canlı bir yaşam vaad 
ediyor. 
Her geçen gün çehresi değişen ve prestij 
kazanan Seyrantepe bölgesinde, T.T. 
Arena’ya komşu bir lokasyonda hayata 
geçirilen proje, konumuyla cezbediyor. TEM 
otoyoluna direkt bağlantısının, Cendere 
caddesi üzerinden Ayazağa ve Maslak’a çıkış 
imkanının ve metro istasyonunun hemen 
yanında yer almasının yanı sıra havaalanı, 
köprüler ve ana arterlere ulaşım kolaylığıyla 
Skyland İstanbul; yaklaşık 15 bin kişiyi 
benzersiz bir yaşamla tanıştırma konusunda 
son derece iddialı. 
Yatırım değeri her geçen gün artan 
rezidansları,  Tower, Loft ve Flat ofislerinin 
yanında 40 bin m2’lik kiralanabilir alana 
sahip HOM Design Center, Türkiye'nin önde 
gelen ev ve ofis dekorasyonu markalarını tek 
çatı altında toplayacak. 
2017’de kapılarını açacak olan HOM Design 
Center, hem İstanbul için hareketli bir 
merkez olacak, hem de yatırımcısına kazanç 
sağlayacak.  

628 ofisin bulunduğu 
Skyland İstanbul‘un ofis 
kulesi toplam 120.000 m2 
ofis alanından oluşuyor. 
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B
GÜNEŞİN EVİ 
BÜYÜK SAHRA
Büyük Sahra Çölü Fas'ta Atlas Dağları'nın doğusunda yer 
alır. Güneşin rengini ışıyan 2.5 milyon yaşındaki Sahra'nın 
kum tepelerine ulaşmanız için önce taş çölünden 
geçmeniz gerekir. 
Sahra'nın kum tepeleri dışında kalan taşlı alanlar 
milyonlarca yıllık fosilleri barındırır. Sessiz yer anlamına 
gelen "Our zazate" yolundan başlayarak bu fosilleri 
işleyen ve satan pek çok küçük dükkan yer almaktadır. 
Kum tepelerine varmadan önce mutlaka görmeniz 
gereken bir yer daha var: “Cennetin Krallığı” ve “Büyük 
İskender” gibi büyük prodüksiyonlu filmlerinde çekildiği 

ve 12. yüzyıldan kalma masalsı bir yerleşim olan Aid Ben 
Haddou kasabası... 
En batıda ki yer anlamına gelen El – Magrip ülkesi Fas'ta 
2.5 milyon yaşındaki Sahra Çölü'nün eşsiz dokusu ve 
masmavi gökyüzünün altında siyah, beyaz ve denimi 
kombinlemek için büyülü bir yolculuğa çıktık.
Akdeniz'den gelen sıcak ve romantik, Atlas Okyanusu'ndan 
gelen sıcak ama nemli havayı bir arada solurken yaşadığımız 
farklı duyguları LOFT'un 2017 İlkbahar – Yaz Koleksiyonunun 
temaları ile harmanlayıp, ortaya LOFT tutkunlarını bir kez 
daha LOFT'a hayran bırakacak kareler ortaya çıkardık...
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Bir toprak parçası hayal edin... 
Etrafta büyük binalar, sıfatlar ve 
insana dair hiçbir şey yok. 9 milyon 

kilometrekare alanı kapsayan bir çöl. Uçsuz 
bucaksız bir boşluk, yer ve yön kavramı yok. 
İşte burası dünyanın en büyük çöllerinden birisi 
olan Sahra Çölü.
Büyük Sahra’nın sizi yanıltmaması gereken tarafı 
insanların yüzüne getirdiği sert ifadesidir. Dünyanın 
Morocco bizlerin ise Fas dediği bu diyarda taş çöllerini 
aşıp, kum çölüne ulaşabildiğimizde, bizi karşılayan ve 
günlerce devam eden kum fırtınasına rağmen, Bedevi 
çadırlarına sığınıp, LOFT için yolumuza devam ettik.
LOFT’un 2017 Yaz koleksiyon çekimleri; güneşin evi 
sayılan Büyük Sahra Çölü'nde, üç gün boyunca devam 
etti ve Beşon Production tarafından gerçekleştirildi.
Şehir planlarında ise yerel halktan büyük ilgi 
ve yardım gördük. Zira normal şartlar 
altında amatör fotoğraf çekimlerine 
dahi izin verilmeyen büyük tarihi 
çarşıda, profesyonel lookbook 
karelerimizin çekimini 
gerçekleştirdik.
Mankenlerimiz; Vera 
Zaikina, Tomas Indra, 
Valentina Shabalova ve 
Filip Pusec.
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LOFT “İZMİR ALSANCAK NIGHT OUT 
SHOPPING”TE GÖZ KAMAŞTIRDI
İzmir Alsancak’ta gerçekleşen Night Out Shopping’te Loft yine göz 
alıcı kreasyonları ile dikkat çekti.

İzmir’in en büyük moda ve alışveriş partisi Night Out 
Shopping etkinlikleri ve standlarıyla 7. kez Alsancak’ta 
müdavimleri ile buluştu. Bu yılki etkinlik, altı yılda elde 

ettiği başarıyı her yıl bir adım ileriye taşıyarak daha geniş 
kitlelere ulaştırdı. Loft Jean Night Out Shopping’te Cuma 
günü 1382.Sokak'ta (Gül Sokak) sahne aldı. Koleksiyon-
larında stil sahibi, cesur ve yaratıcı bir kimlik vaat eden 

LOFT Jean’ın pantolonları Cumartesi günü ise Mustafa 
Bey Caddesi’nde İzmirli sosyal yaşamın tanınmış isimleri 
Nazlı Terzioğlu, Sedef Cengiz, Ayşegül Köroğlu, Oya 
Zengin, Işık Kaftan, Nur Karaata tarafından tasarlandı ve 
açık arttırma ile satışa sunuldu. Elde edilen gelir Kit Vak’a 
bağışlandı. İzmirliler tarafından beğeniyle izlenen show 
basın tarafından da tam not aldı. 

Moda
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Eroğlu Sosyal 
Yardım Komisyonu

“Eroğlu Sosyal Yardım Komisyonu” toplumun 
sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 
kurulmuş olup, iki yıla yakın bir süredir 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Komisyon olarak amacımız, ihtiyaç sahibi kişiler veya 
kurumlardan gelen yardım taleplerine cevap vermek olduğu 
kadar, tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine anlamlı ve kalıcı katkılar 
sağlayabilmektir. Başvuruları resmi kurumlar üzerinden alıyor, 
değerlendirme kriterlerimiz doğrultusunda araştırıyor, ihtiyaç 
sahipleri ile görüşmeler yaparak sosyal yardım ilkelerimiz 
doğrultusunda komisyon kararı ile sonuçlandırıyoruz. 
İlkelerimiz;
Sorumluluk: Yardım yapmamızdaki amacımız, toplumumuzda 
zor duruma düşmüş kişilere yardım eli uzatmaktır. Uzun 
süreli ve/veya kişinin kendi yaşam sorumluluğunu tümüyle 
yardımlardan karşılamasını teşvik edici bir yardım yapılamaz. 
Dürüstlük/Samimiyet: Dürüstlük en temel ilkemizdir. Gelen 
başvurularda herhangi bir nedenle gerçek dışı ve samimiyetten 
uzak beyan ve talep olması durumunda yardım yapılamaz, 
yapılan yardım var ise kesilir. 
Eşitlik: Başvuru sahipleri arasında kayırma, taraf olma, pozitif 
ayrımcılık gibi eşitliği ve objektifliği bozucu kararlar alınamaz.
Saygı: Yardım talebinde bulunan kişilerin kimlikleri gizli tutularak 
saygınlığını zedeleyici konuşma, muamele ve yaklaşımlar 
sergilenmesi kabul edilemez.

Sosyal yardımlarımızı, 
• Bireysel Yardımlar,
• Kurumsal Yardımlar,
• Sosyal Yardım Projeleri olmak üzere üç ayrı şekilde 
sınıflandırıyoruz.
Yardım tiplerimiz ayni ve nakdi yardımlar olup, bireysel 
yardımlarda yapılan talebe uygun kişisel çözümler 
üretmeyi, kurumsal yardımlarda ise genellikle ayni yardım 
yapmayı tercih ediyoruz. Eroğlu çalışanları vasıtasıyla 
gelen talepler bizim için her zaman önceliklidir. Eğitim 
başlığı altında üniversite öğrencilerine yönelik burs 
geleneğimizi sürdürürken çeşitli sivil toplum kuruluşları ile 
birlikte okullara demirbaş, kitap, kırtasiye yardımları da 
yapmaktayız. Kimsesiz kalmış aileler için oluşturduğumuz 
“Aile Programı” kapsamında aile ile sürekli iletişim halinde 
olarak dar zamanlarında kendilerine destek olacak çeşitli 
yardımlar yapıyoruz. “Sosyal Yardım Projeleri” başlığında 
ise kurumumuzla birlikte anılacak ve markalaşacak bir 
sosyal yardım projesi geliştirmek üzere çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarıyla işbirlikleri geliştiriyoruz. 
Yönetim kurulumuzun “Eroğlu Sosyal Yardım Vakfı” 
vizyonunu hayata geçirmek için çıktığımız bu yolda önceliğimiz, 
yapılan tüm sosyal yardımları ve projeleri tek çatı altında 
toplayarak sosyal yardımların etkinliğini ve kalıcılığını güvence 
altına almaktır.
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DNM ŞUBAT 
LANSMANI 
İLE 2019 KIŞ 
KOLEKSİYONUNU 
TANITTI

KARMA

KARMA terapi ile 
özel denim yıkama 
efektini verebilirken, 

siyah denimlerinizin 
ev yıkamasında griye 
dönüşmesine son veriyoruz. 
Black Denim'inizi özgürce 
giyebilecek ve rengini 
koruyabileceksiniz. Farklı 
seviyelerde yapacağınız 
denim yıkamalar ile blackten 
maviye sıradışı nuansları 
elde edebileceğiniz Jet Black 
ürünlerimiz, siyah denim 
trendinde KARMA etkisi 
yaratacak. 

RE-GYM
Re-Gym Denim ile diyete son 

veriyoruz. Korse etkisi yaratırken 
özel tuşesi ile ekstra yumuşaklığın 

konforunu sunuyoruz.  Yüksek performansı 
ile uzun süreli giyimde dahi ilk andaki 
formunu koruyan, özel teknoloji ile üretilmiş 
denimlerimizde, inovasyonu tasarım ve 
rahatlık ile birleştirdik. Curve Flex'in sağladığı 
hareket özgürlüğü ile şıklığınızın gün boyu 
tadını çıkaracaksınız.

OOtantik core denim felsefesine dayanan 
kumaşlarını, zamanın eskitemeyeceği yapıda 
tasarlayan DNM firmamız, tercih edilen canlı 
renklerdeki yeni koleksiyonlarımızı müşterile-
rimizin beğenisine sundu. Denim piyasasında 
halen çok çeşitlilik gösteren butik tarzı 
ürünlerden daha çok otantik core denim türü 
üretime odaklanan DNM yeni koleksiyonları 
ile müşterilerinden tam not aldı.

Moda
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DNA PREMİUM

EARTH BALANCE

DNA Premium koleksiyonumuz ile 
denimin DNA'sını değiştiriyoruz. 
Farklı dokular, yumuşak ve mukavim 

premium elyaflar, tencel, keten gibi özel 
tuşeleri sentezlediğimiz yenilikçi denim ruhu 
ve 3. boyut kazandırdığımız özel inovatif 
bistretch ürünlerimiz ile standardın dışına 
çıkıyoruz. Premium denim gurubumuz ile 
trendin önüne geçerek özgürce tasarım 
yapabilmenizi sağlıyoruz.

Vintage denimde kuru işlem ve 
kimyasal efektlerin azaldığı Trend’e 
Earth Balance konseptimiz ile yeni 

bir boyut kazandırıyoruz. Sustainability 
ve Otantik görünümün öneminin arttığı 
bu dönemde 2019 kış denimlerimizi 
sürdürülebilir proses anlayışı ile doğaya 
zarar vermeden üretiyoruz. %85 
oranında suyun geri kazanıldığı Vintage 
koleksiyonumuz ile denimin köklerini 
sağlamlaştırıyoruz. Kumaş üretimi ve 
koleksiyon yıkamalarımızda kullanılan özel 
proseslerimiz ile pamuktan son kullanıcıya 
kadar her aşamasında doğanın dengesini 
koruyoruz.

MAX-MAN
Erkek denim giyiminde 

slim fitlere Max-Man 
konseptimiz ile güç 

kazandırırken fitlerde 
yeniliklerin önünü açıyoruz. 
Trendy görünümünüze rahat 
giyim ve yüksek performans ile 
boyut kazandırıyoruz. Şıklığınızı 
ve formunuzu korurken 
rahatlıktan ödün vermeden 
uzun süre giyimde dahi ilk halini 
koruyan deniminizi özgürce 
kullanabileceksiniz. 
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COLIN’S ERKEĞİ 
TARZIYLA 
YAZA DAMGASINI 
VURACAK 
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COLIN’S olarak baharın ve yazın tüm 
enerjisini 2017 ilkbahar-yaz Erkek ko-
leksiyonumuza taşıyoruz. Havaların 

ısınmasıyla değişen renkler, sıcak tonlardan 
canlı renklere uzanıyor. Beş farklı temadan 
oluşan koleksiyonumuz stil sahibi görünmek 
ve cool giyinmek isteyen erkeklerin beğenisi-
ne sunuluyor. 

DOĞANIN ENERJİSİ “CAMPUS”
 TEMASIYLA BULUŞUYOR 
2017 İlkbahar-Yaz “Campus” temamızla 
doğal ve sade bir görünüm tercih eden genç 
erkeklere özel seçenekler sunuyoruz. Ko-
leksiyonumuz yeşil, haki, yanık oranj, saf-
ran sarısı, toprak tonları, kırık beyaz ve laci-
vert gibi doğanın sıcak renkleriyle buluşuyor. 
Klasik ekose desenli, pamuklu ve Oxford tarzı 
gömlekler gençlerin stilinin tamamlayıcısı 
oluyor. Kolej baskılı ve zengin dokulu tişörtler, 
kapüşonlu sweatshirt’ler, ince dokulu puf ye-
lekler, yırtık ve yıkama efektli jean pantolon 
ve şortlarla kombinleniyor. Parça boyalı beş 
cep pantolonlar ise bej, yeşil, kiremit ve laci-
vert tonlarında renk seçenekleri ile ön plana 
çıkıyor. 

ŞEHRİN DİNAMİZMİNDEN İLHAM ALAN 
TEMA: “CITY SMART”  
Modayı yakından takip eden erkekler, CO-
LIN’S 2017 İlkbahar-Yaz “City Smart”  tema-
mız ile şık ve sofistike tarzlarını tamamlıyor. 
Günümüz metropol hayatının hızlı dinamik-
lerine ayak uyduran koleksiyonumuzda öne 
çıkan mini metraj desenler, jakarlar, pötikare, 
doku blokları, kaligrafik ve üç boyutlu baskı-
lar, günün her saatine uygun bir tarz sunuyor. 
Vücuda oturan slim fit gömlek ve pantolonlar, 
likralı ve esnek dokularıyla gün boyu konfor 
sunuyor.  Vücudu saran ince trikolar ve slim 
fit deri montlar, yıkamasız temiz görünümlü 
jean’lerle kombinlenerek gündüzden geceye 
uzanan spor bir şıklık yaratıyor. Koleksiyo-
numuzda siyah, beyaz ve lacivert tonlarının 
hakimiyetine buz mavisi ve pembe tonları 
eşlik ediyor.

“URBAN” İLE ROCK MÜZİĞİNİ
TARZINIZLA YAKALAYIN
Genç, özgür ve asi ruhlu yaşam tarzını giyi-
mine taşımayı seven erkeklerin tercihi CO-
LIN’S 2017 İlkbahar-Yaz “Urban”  temamız,  
rock ve grunge müziğin ritimlerini koleksiyo-
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numuza taşıyor. Kirletilmiş renklerde, yıpran-
mış ve parça boya efektli ürünler, siyah, kırık 
beyaz, gri, petrol mavisi ve bordo tonlarında 
sunuluyor. Müzik, motosiklet ve dövme gra-
fikli ürünlerin sıkça yer aldığı temada genel 
olarak slim fit bir görüntü hakim. Koleksiyo-
numuzun öne çıkan mini pötikareli ve küçük 
ekoseli gömlekleri, biker deri mont ve yıpran-
mış görünümlü jean pantolonlarla kombinle-
niyor. 

DENİZ TUTKUNU ERKEKLERE ÖZEL 
KOLEKSİYON: “NEWPORT”
Sıcak yaz trendlerinin günlük giyimle bu-
luştuğu COLIN’S Erkek 2017 İlkbahar-Yaz 
“Newport” temamız genç ve cool görü-
nümlü bir tarz sunuyor. Marin etkisinin his-
sedildiği temamızda, kırmızı renk güneşin, 
lacivert, saks mavisi ve beyaz renkler ise 
deniz ve dalgaların enerjisini yansıtıyor. 
Gömleklerde belirgin kareli gingam ve bü-
yük ekose desenler, yıkama efektli indigo 
mavisi ile buluşarak vintage bir görüntü 
oluşturuyor. Renkli melanj tonlardaki swe-
atshirt ve tişörtlerde deniz temalı baskılar 
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ön plana çıkıyor. Çizgi ve renk bloklarının 
hakim olduğu üstler, chino pantolon, yıka-
malı jean, rüzgarlık ve renkli şortlarla kom-
binlenerek okyanus esintilerini gardıropla-
ra taşıyor. 

TATİLİN ENERJİSİNİ TAŞIYAN RENKLER 
“HOLİDAY SHOP” TEMAMIZDA 
COLIN’S 2017 İlkbahar-Yaz “Holiday Shop” 
temamız enerjik bir tatil koleksiyonu vaat 
ediyor. Sezonun heyecan verici koleksiyonu, 
sarıdan neon tonlarına, turuncudan mint 
yeşiline kadar en yeni ve en parlak renkleri 
barındırıyor. İnce ve serin tutan dokular, ya-
zın vazgeçilmezi keten kumaşlar, tüm ürün 
gruplarında ön plana çıkıyor. Tatil temalı, pal-
miye desenli, doğa ve plaj manzaralı, baskı ve 

grafik hikayeler, yaz aylarının sıcaklığını kom-
binlere taşıyor. Tişörtlere uygulanan daldır-
ma batik ve desenli devore baskılar zengin 
ve dikkat çekici bir görünüm yaratıyor. Tatil 
rahatlığının vazgeçilmez giysisi keten chino 
siluetli ve ince pamuklu kargo şortlar, kırmızı, 
mavi ve yeşil renk seçenekleriyle koleksiyo-
numuzdaki yerini alıyor. 

KOMBİNLERİN TAMAMLAYICISI COLIN’S 
BASİC KOLEKSİYONUMUZ
COLIN’S 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonumuz, 
kombinlerin tamamlayıcısı basic ürünlerde 
sunduğu geniş renk seçeneği ile dikkat çeki-
yor. Beyazdan siyaha uzanan renk paletinde 
gri, antrasit, mavi, lacivert, bordo, haki, yeşil, 
turuncu, somon, pembe ve kırmızının en canlı 

tonları yer alıyor. 
Her türlü ortamda rahatlıkla kullanılabilen 
chino pantolon grubumuz, ofis stilinin vaz-
geçilmezi lacivertin yanı sıra siyah, bordo, 
indigo mavi, camel, haki ve bej gibi farklı renk 
alternatifleriyle dikkat çekiyor. Günlük giyi-
min vazgeçilmezi basic gömlekler ise açık 
pembe, mavi ve turuncu renk gruplarıyla ön 
plana çıkıyor. 
İnce, hafif ve likra dokulu, terlemeye karşı 
duyarlı, yüzde 100 pamuk örme kumaşlar-
dan oluşan basic koleksiyonumuz, kırmızı, 
saks mavi ve beyaz ağırlıklı üst gruplar su-
nuyor. Basic atlet ve tişörtler hem kumaş 
hem de renk çeşitliliği ile trend kombinler 
yaratıyor. Somon, turuncu, açık pembe, 
mint yeşili ve mavi tonlarındaki polo yaka 
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tişörtler ise üç ayrı model seçeneğiyle kar-
şımıza çıkıyor.

KULLANIŞLI ÇANTA VE
CÜZDANLAR COLIN’S’TE
COLIN’S suni deri ve jean detaylı sırt çantala-
rı sokak modasının en tamamlayıcı aksesuarı 
olarak ön plana çıkıyor. Pratik ihtiyaçları kar-
şılamaya yönelik daha küçük boy çanta kul-
lanan erkekler ise askılı omuz çantalarımızı 
tercih ediyor. Koyu renklerde cool görünümü 
ile dikkat çeken COLIN’S cüzdanlarımıza, bu 
yıl kullanışlı formlarda minik kartvizitlikler 
ekleniyor. Polyester cüzdanlarımız ise genç-
lerin favori modeli olmaya devam ediyor. 

JEANLERİN VAZGEÇİLMEZ 
AKSESUARI COLIN’S KEMERLER
Jean pantolonların vazgeçilmez aksesuarı 
kemerler, toka detayı ile günlük kombinlerin 

tamamlayıcısı oluyor. Baskılı suni deri mo-
dellerimiz ise farklı aksesuarların takipçisi 
gençlere hitap ediyor. Siyah, kahve, camel gi-
bi ana renklerin yanı sıra lacivert kemerlerin 
de jean’le uyumu ilkbahar - yaz sezonunda 
daha da ön plana çıkıyor. 

COLIN’S ŞALLAR İLE GÜNLÜK VE 
SPOR GİYİMDE MÜKEMMEL UYUM 
COLIN'S erkek koleksiyonu cool görünmeyi 
seven erkekleri şallarla buluşturuyor. Erkekler 
bahar serinliğini antrasit, gri, lacivert ve pem-
be tonlarında, ekose ve çizgili desenleriyle ön 

plana çıkan şallarla karşılıyor.  

RENKLİ ÇORAP MODASI COLIN’S’LE GAR-
DIROPLARA TAŞINIYOR
Siyah, gri, bordo ve lacivert gibi sezonun 
renklerini taşıyan çoraplarımız küçük desen-
li ve çizgili modelleri ile hem sokak, hem de 
günlük giyim modasına enerji katıyor. 

YAZIN HABERCİSİ FLİP 
FLOP’LAR COLIN’S’TE
Tatil modasının en rahat aksesuarı COLIN’S 
parmak arası terlikler, geniş desen ve renk se-

HER ERKEĞİN 
TARZINA UYGUN 
AKSESUARLAR 
COLIN’S’TE

Moda
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çeneği sunuyor. Erkekler plaj kombinlerini, se-
zon renklerindeki hawai, çizgi, kamuflaj, graffiti 
ve yazı baskılı flip flop’larla tamamlıyor. 

COLIN’S’TEN COOL ŞAPKA KOLEKSİYONU 
Sezonun trendi geniş siperli ve sloganlı kay-
kaycı şapkası sokak modasında farklılık ara-
yan erkeklerin favorisi oluyor. Cool görünü-
münü aksesuarla tamamlamak isteyenler 
beyzbol ve fötr şapka modelleri ile trendy bir 
görünüm yaratıyor. Bordo, haki, gri tonlarda-
ki şapka koleksiyonunda alışılmış yeşil tonun 

dışında mavi renkte sunulan kamuflaj desenli 
şapkalarda ön plana çıkıyor.   

DEGRADE VE LACİVERT CAM TRENDİ CO-
LIN’S GÖZLÜK KOLEKSİYONUNDA 
Plastik saplı koyu renk çerçeveli ve damla 
modellerin COLIN’S gözlük koleksiyonundaki 
popülerliği devam ediyor. Sezon trendlerini 
yansıtan iki renkli plastik çerçeveli modellerin 
dikkat çektiği koleksiyonda, lacivert çerçeve 
ve lacivert camın birlikteliği modern bir uyum 
sunuyor. 

HER TARZA HİTAP EDEN SAAT MODELLE-
Rİ COLIN’S’TE 
Silikon kayışlı, spor kasa ve kadranlı saatler, 
günlük kullanıma uygun hafif ve şık bir se-
çenek sunuyor. Ton sür ton kullanılan kah-
verengi kayış ve kasalar ise bu sezonun en 
trendy saat modeli oluyor. Jean kombinleriyle 
mükemmel uyum sağlayan denim kayışlı sa-
atler ise koleksiyonun ilgi odağı olmaya de-
vam ediyor.  
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COLIN'S 2017 
İlkbahar - Yaz 
Kadın Koleksiyonu 
güçlü tarzları ve 
sezon trendlerini 
bir araya getiriyor. 
Desenler, çizgiler 
ve aksesuarlarla 
zenginleştirilen 
koleksiyon, her 
kadına hitap 
edecek beş farklı 
temadan oluşuyor. 

SEZONUN  
ENERJİK RİTMİ 
GARDIROPLARA  
TAŞINIYOR
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“STREET VİBES” İLE 90’LARIN 
TARZI YENİDEN YORUMLANIYOR 
İlkbahar–Yaz “Street Vibes” koleksiyonu CO-
LIN’S tarzını, temiz çizgiler, bol formlar ve 
slogan baskılar ile birleştiriyor. Siyah, beyaz, 
gri, bordo ve kırmızı tonlarının hakim olduğu 
giysilerde, kontrast biyeler, pul - payet de-
taylar, gümüş - altın varak ve cep baskılar 
öne çıkıyor. Temanın olmazsa olmaz model-
leri arasında yer alan ekose desenli tunikler 
ve gömlek elbiseler belden bağlamalı şekilde 
ya da kombinin yıldızı olarak kullanılırken, bi-
ker ve bomber ceketler omuzlarda taşınarak 
cool bir görünüm yaratıyor. Kısa formlu ve 
sloganlı gömlek, tişört ve sweatshirt’ler, midi 
boy anvelop etekler ve bol formlarda panto-
lonlarla kombinleniyor.  

“BLUE MARİNE” SAHİL KASABALARININ 
DOKULARINI ŞEHİR MODASINA TAŞIYOR
“Blue Marine” teması, mavi ve kırmızı çiz-
gi bloklarını, dantel aplikeler ve renk geçişli 
görünümlerle bir arada sunuyor. Deniz, kum 
ve güneşin enerjisini gardıroplara taşıyan 
giysiler puantiye, çapa, ananas ve palmiye 
gibi desenlerle hareketleniyor. Koleksiyonun 
öne çıkan ürünleri arasında bağcıklı üstler 
ve bağlamalı crop top modeller, çizgili midi 
etekler, şortlar, anvelop gömlekler, tunik ve 
elbiseler yer alıyor. Blue Marine temasının 
beyaz, kırmızı ve lacivert gibi ana renklerine, 
saks mavisi, şeker pembesi ve fuşya tonları 
eşlik ediyor. 
 
ÖZGÜR KADININ CAPCANLI 
GARDIROBU “TRİBAL BOHO”
70’lerin desenli ve nakışlı işlemeli boho gö-
rünümü, COLIN’S 2017 İlkbahar- Yaz “Tribal 
Boho” teması ile yeniden canlanıyor. Etnik 
nakışlar, püskül detaylar, çiçek baskılar ve 
animal print detayları ile hareketlendirilen 
koleksiyonda tişörtler, kapüşonlu kısa swe-
atshirtler, desenli elbiseler, denim görünümlü 
gömlekler, süet biker ve militer ceketler ön 
plana çıkıyor. Bohem kadının renk paletini ise 
kirli beyaz, mercan, indigo, mavi, lacivert ve 
haki tonları oluşturuyor.  

“CUTE SOCİAL” İLE
HER ZAMAN ÇEVRİMİÇİ MODA
İletişim çağının enerjisi ve sınırsızlığı COLIN’S 
kadınına ilham oluyor. Her an çevrimiçi olan, 
takip ettiği kadar takip edilmeyi seven, pay-
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laşımlarıyla öncü, bol bol beğeni alan kadının 
yaşam tarzı sezona “Cute Social” temasıyla 
taşınıyor. Emojili baskıları, metal rozetler, 
dantel, aplike ve püskül detaylarla birleştiren 
koleksiyon somon, mercan, pembe, su yeşi-
li, indigo ve grimelanj tonlarından oluşan bir 
renk paleti sunuyor. Temada yer alan neon 
çizgili polo tişörtler, baskılı-çizgili kapüşon-
lu sweatshirt’ler, önden bağlamalı crop top 
modelleri, ekose ve çizgili gömlekler eğlenceli 
giyim tarzını günlük kombinlerin parçası ha-
line getiriyor. 

İLHAMINI GENÇLİKTEN ALAN 
KOLEKSİYON “COOL AGE” 
COLIN’S 2017 İlkbahar-Yaz “Cool Age” te-
ması okul ve sokak trendlerini yeniden 
yorumlayarak enerjik ve genç görünümlü 
bir koleksiyon sunuyor. Slogan grafikli ko-
lej ceketleri ve sweatshirt’ler, kısa ekose 
gömlekler, rakam baskılı tişörtler, dar paça 
pantolonlar ve koşu pantolonları temanın 
öne çıkan ürünlerini oluşturuyor. Aplike na-
kış, batik görünüm ve çizgi detaylarının sık-
ça kullanıldığı parçalar haftanın her günü 
rahat giyim tarzına eşlik ediyor. Açık indi-
godan laciverte kadar mavinin birçok tonu-
nu barındıran kıyafetlere, beyaz, kırmızı ve 

gri tonlarında ürünler eşlik ediyor. 

KOMBİNLERİN TAMAMLAYICISI
COLIN’S BASİC KOLEKSİYONU
COLIN’S 2017 İlkbahar-Yaz sezonu kadınlar 
için geniş bir basic koleksiyonu sunuyor. Ka-
dınların günlük giyim tercihlerini kolaylaştıran 
ürünler trendy renk ve desenlerle buluşuyor. 
Turuncu, sarı, mavi ve yeşil gibi sezonun en 
canlı renkleriyle sunulan polo, sıfır, yuvar-
lak ve v yaka tişörtler, askılı ve kolsuz pen-
yeler hem düz, hem de çizgili modelleriyle 
koleksiyondaki yerini alıyor. Omuz dekolteli 
off-shoulder bluzler ise yaz sıcaklarında ka-
dınların kombinlerine şıklık katıyor.  
Pamuklu dokular ve yumuşak renk tonlarının 
buluştuğu basic gömlekler limon sarısı, uçuk 
pembe, bebek mavisi, mint ve su yeşili gibi 
düz renklerin yanı sıra, dantel yakalı ve çiçek 
baskılı alternatifleriyle de dikkat çekiyor. 
Kombinlerindeki üst giyimleri ve aksesuar-
ları ön plana çıkarmak isteyen kadınlar ise 
renkli chino pantolonları tercih ediyor. 

COLIN’S’İN ARMALI VE DESENLİ 
ÇANTALARI İLE TRENDLERİ YAKALAYIN 
COLIN’S 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonu se-
zonun öne çıkan trendlerini kadınların vaz-

Moda
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geçilmez aksesuarları çanta ve cüzdanlara 
taşıyor. Günün her anı farklı giyim tarzlarını 
hareketlendiren, patch, baskı, nakış, metal 
emoji armalarla süslü sırt çantaları jean do-
kulu kumaşlarla sunuluyor. Cüzdanların yerini 
alan farklı boylardaki renkli, desenli ve armalı 
clutch modelleri, kullanışlı ebatlarıyla kadın-
ların aksesuar tutkusuna eşlik ediyor. Jean 
yüzeyli, etnik ve kanvas baskılı, gold, silver ve 
bronz materyallerle bezenmiş alışveriş çan-
taları ise küçük ve büyük boy seçenekleri ile 
farklı alternatifler sunuyor. 

JEAN VE KEMERLERİN 
MÜKEMMEL UYUMU COLIN’S’TE
Jean pantolonların vazgeçilmez aksesuarı 
COLIN’S kemerler, İlkbahar-Yaz sezonunda 
daha geniş ve kalın bir görünüme kavuşuyor. 
Gümüş, gold ve bronz gibi parlak toka ve ak-
sesuarlarla zenginleştirilen modeller siyah, 
taba ve lacivert renklerde sunuluyor. COLIN’S 
kadın koleksiyonuna eşlik eden western to-
kalı, etnik desenli, yakma baskılı kemerler 
geniş enli alternatifleri ile farklı kombinlerde 
bel ve kalça hizasında da rahatlıkla kullanıla-
biliyor. 
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Bütün Ev Kazaları, 
“GÖRÜNÜR” Kazadır

Hülya YOLERİ
Eroğlu Holding İşyeri Hekimi

Evlerde meydana gelebilecek olası kazaları ön-
lemek mümkün. Önlem alınmayan kazaların bir 
kısmı ölümle sonuçlanabilmekte ve ölümlü ka-
zaların  yüzde25’i de en güvenli yer saydığımız 

evlerimizde gerçekleşmektedir.
Ev kazalarından en çok etkilenen aile bireyleri sırasıyla 
çocuklar, yaşlılar ve kadınlardır. 
En sık görülen ev kazaları çeşidi aşağıdaki gibidir:
1. Yabancı cisimlerle boğulma veya tıkanma
2. Düşme ve çarpmalar
3. Yanıklar
4. Kesikler
5. Suda boğulma
6. Zehirlenme
7. Elektrik çarpması
8. Ateşli silah yaralanmaları

Alacağınız önlemler ile ev kazalarını önleyebilirsiniz. Olası 
ev kazalarını önlemek için evinizde işinize yarayacak bir-
kaç öneri:
• Kaygan zeminlere önlem alınmalı, yürüme yolu üzerin-
deki halı, kilim, küçük sehpa, aksesuar vb eşya kaldırıl-
malıdır. Evdeki sert köşelere yumuşak yastık bağlanması 
çocuklar için iyi bir önlem olabilir.
• Yüksekten düşüşü önlemek için uygun merdiven kul-
lanılmalıdır.
• Ev içinde kullanılan dolap, vitrin gibi mobilyalar sağlam 
olmalı ve sabitlenmelidir.
• Kesikleri önlemek için bıçak, makas, jilet gibi kesici alet-
ler ve kırılabilecek cam eşyalar çocukların erişemeyecek-
leri yerlere kaldırılmalıdır. 
• Çocukların evde boğulmalarını önlemek için boğaza 
kaçabilecek kuruyemiş, şeker, toplu iğne, boncuk, mücev-

Görünmez olarak 
düşünülen kazalar 
aslında önceden 
görülebilen 
kazalardır. 
Ev içerisinde 
kaza olasılığı 
oluşturan her 
durum için tedbir 
almak, kazaları 
görünebilir kılar. 

Sağlık
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her, düğme gibi şeyler ortada bırakılmamalıdır. 
• Suda boğulmaların önüne geçebilmek için de kovada, 
leğende, küvette su unutulmaması çok önemlidir.
• Çocuklar yıkanma sırasında asla yalnız bırakmamalı, 
kapıya, telefona bakmak için dahi yanından ayrılmama-
lıdır.
• Çocuk oyuncakları çok küçük olmamalı ve çocukların 
yutamayacağı şekilde olmalıdır.
• Zehirlenmeleri önlemek için tarihi geçmiş gıda ve ilaçlar 
derhal atılmalıdır.
• İlaçlar çocukların uzanamayacağı yerlerde veya kilitli 
tutulmalıdır.
• Kimyasal maddeler ve temizlik malzemeleri ile böcek 
ve fare zehirleri mutlaka çocukların erişemeyeceği kapalı 
dolap veya kilitli yerlerde saklanmalıdır. Bu malzemeler 
su, süt veya meşrubat vb şişelere konmamalıdır.
• Kimyasal malzemeler(temizlik malzemeleri)kesinlikle 
temizlik esnasında karıştırılmamalıdır.
• Yanıklardan korunmak için çocuklar soba yanında bı-
rakmamalıdır. 
• Ulaşılabilecek yerlerde kaynar su dolu kap, kova, ten-
cere vb ile fişe takılı ütü bulundurulmamalı ve kabloları 
ortalıkta olmamalıdır.
• Masada ve ocakta tencerenin, tavanın sapı içe dönük 
tutulmalıdır.
• Sıcak cisimler ebeveyn tarafından kontrolü yapıldıktan 
sonra çocuğun eline verilmelidir. 
• Elektrik çarpmalarından korunmak için evde açık elekt-
rik kablosu ve priz bırakılmamalıdır.
• Prizler çocukların erişemeyeceği yüksekliğe aldırılmalı 
veya girişleri kapatılmalıdır. 
• Tamirat sırasında elektrik sigortadan kesilmelidir. 
• Ateşli silahlar evin gizli ve kilitli bir bölümünde bulun-
durulmalıdır. Silah boş ve emniyeti kapalı olmalıdır. Silah 
çocuğun önünde temizlenmemelidir.

İLKYARDIM NASIL YAPILMALI?
• Yanıklar  hemen 15 dakika soğuk su 
altında soğutulmalı, hiçbir şey sürülmemeli, 
dokunulmamalı, deri soyulmamalı, sıvı dolu 
kese patlatılmamalıdır.
• Göze kimyasal kaçması halinde göz su ile 
en az 10-15 dakika yıkanmalı ve daha sonra 
göz hekimine başvurulmalıdır.
• Kesiklerde kanamayı durdurmak için  
yaranın üzerine temiz bir bez örtüp avucun 
içi ile en az 5 dakika basınç uygulanmalıdır.
• Yara antiseptik solüsyonla (poviiodon 
bileşikleri) veya temiz su ile yıkanmalıdır. 
Yara temizliğinde veya kapatmasında 
pamuk kullanılmamalıdır.
• Kaza anında tahta veya plastik ,kalın 
gazete kağıdı gibi yalıtkan malzeme üzerine 
basılarak  önce kazazede tahta gibi yalıtkan 
malzeme ile kurtarılmaya çalışılmalı aynı 
zamanda mümkünse sigortadan da elektrik 
akımı kesilmelidir.
• Kimyasal (çamaşır suyu v.b.) zehirlenmel-
erinde hasta kusturulmamalı ve ağızdan bir 
şey verilmemelidir.
• Her türlü kazada ilk müdahale sonrası en 
yakın sağlık kurumuna ulaşılmalıdır.
• Burkulmalarda yarım saat havluya 
sarılmış buz uygulanmalıdır. Ovulmamalı, 
masaj yapılmamalı ve burkulan kol veya 
bacak sarkıtılmamalı yüksekte tutulmalıdır.
• Basit gıda zehirlenmelerinde bol sıvı 
alınmalıdır. İshali durduracak ilaçlardan 
kaçınılmalıdır. İshal uzarsa, ateş olursa, 
dışkıda kan olursa doktora başvurulmalıdır.
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COLIN’S İLKBAHAR VE YAZ 
MEVSİMİNİN EN TAZE 
RENKLERİNİ OMUZLARA TAŞIYOR
COLIN’S 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda 
yer alan farklı boy ve desenlerdeki şal mo-
delleri jean kombinlerine canlılık katıyor. Ko-
leksiyonda her alan tüm modeller kullanışlı 
olması nedeniyle ön plana çıkıyor. Marin çiz-
gili ve etnik desenli seçenekler en gözde mo-
deller arasında. Üçgen bağlanabilen püsküllü 
modeller ve mini fularlar ise sezon renklerini 
kadınların omuz ve boyun dekoltelerine taşı-
yor. 

SOKAK MODASININ VAZGEÇİLMEZİ 
RENKLİ ÇORAPLAR COLIN’S’TE
Sokak modasının en renkli aksesuarları CO-
LIN’S İlkbahar-Yaz koleksiyonunda yerini alı-
yor. Animal print detaylı, çizgili ve puantiyeli 
çoraplar canlı renkleri ile dikkat çekiyor. Esprili 
çoraplarıyla tarzına neşe katmak isteyen ka-
dınlar tercih ediyor.  

KADINLARIN HER ANINA EŞLİK EDEN 
VAZGEÇİLMEZ AKSESUARLAR COLIN’S’TE 

Moda

COLIN’S’LE PLAJ RAHATLIĞINA
ADIM ADIM  
COLIN’S’in çiçek, çizgi, etnik, ananas ve havai 
baskı desenli rengarenk parmak arası terlik-
leri ile yaz tatili adım adım yaklaşıyor. Kadın-
lar, deniz, kum ve güneşin keyfini, COLIN’S’in 
çeşitli terlik modelleri ile konfordan ödün ver-
meden çıkarıyor. 

TATİL VALİZİNİN VAZGEÇİLMEZİ 
ŞAPKALAR COLIN’S’TE
COLIN’S hasır ve bez şapka modelleri ile her 
tarza uygun bir seçenek sunuyor. Güneşten 
korunmak isteyenlerin tercihi geniş siper-
li hasır şapkalar bej, siyah ve lacivert ton-
larını bir araya getiriyor. Baskılı ve sloganlı 
beyzbol şapkaları da sportif ve eğlenceli plaj 
kombinlerinin tamamlayıcısı oluyor. 

COLIN’S SAATLER KOMBİNLERİN 
DEĞİŞMEYEN AKSESUARI 
OLMAYA DEVAM EDECEK
COLIN’S 2017 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu sa-
at modelleri yeni bir görünüme kavuşuyor. 
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Küçülen kasalar ve kordonlara, jean kayışlar, 
metal dokulu kordonlar eşlik ediyor. Retro 
tarzın efsanevi duruşu küçük ekranlı dijital 
görünümlü modellerde gold ve gümüş renk-
lerde sunuluyor. 

YAZ ŞIKLIĞININ TAMAMLAYICISI GÖZLÜK-
LER COLIN’S’TE 
Kadınların en sevdiği aksesuarları olan göz-
lüklerin en çarpıcı modelleri COLIN’S 2017 
İlkbahar- Yaz sezonunda sunuluyor. Kolek-
siyonda şeffaf plastik çerçeveler, damla mo-
deller, degrade renk geçişleri olan modeller, 
yarım aynalı ve tam aynalı camlar, yuvarlak 
kesimler ön plana çıkıyor. Farklılık arayan ka-
dınlar ise sezon trendi gold, bronz, kahve ve 
lacivert metal çerçeveleri tercih ediyor. 
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COLIN’S 2017 İlkbahar - Yaz Jean kolek-
siyonu kadınların her anına yakışacak 
renkler sunuyor. Jean şıklığı COLIN’S’in 

fitleri ile buluşarak kadınlara günün her saati 
eşlik ediyor. Sezonun öne çıkan renkleri ve yı-
kamaları yazın enerjisini jean’lere taşıyor. 
COLIN’S jean ailesinin Skinny Leg fitleri ku-
sursuz kalıpları ile kadınların istedikleri görü-
nüme kavuşmalarını sağlıyor.  Vücudu tayt 
gibi komple saran süper dar kesim ve süper 
dar paça Skinny jean’ler, süper düşük bel 757 
Sally, normal bel 759 Lara ve yüksek bel 760 
Diana olmak üzere 3 farklı fit seçeneği sunu-
yor.  İlkbahar - yaz sezonunun değişen enerjisi 
ile hareketlenen Skinny Leg fitlerde trendy yı-
kamalar, kesik paça ve fermuar gibi süsleme 
detayları göze çarpıyor. Düz basic yıkama ve 
vintage görünümlü modeller ise sade ve daha 
temiz görünümü tercih eden kadınların favo-
risi oluyor. Koleksiyon siyah, gri gibi ana renk-
lerin dışında yepyeni indigo ve yeşil tonlarını 
jean tutkunu kadınlarla buluşturuyor. 
Normal kesim ve normal bel özellikli COLIN’S 
Flare Leg grubunun 791 Monica ve süper ge-
niş paça 794 Dora fitleri, bohem ve feminen 
duruşundan ödün vermek istemeyen kadın-
ların gardıroplarını fethediyor.  Paçalara doğ-
ru genişleyen kalıbı, şık ve sade yıkamaları ile 
kadınsı çizgilerin ön plana çıktığı jean’ler mavi 
tonlarının yanı sıra açık yeşil yıkamalı alterna-
tifleriyle de dikkat çekiyor. 
Klasik tarzından vazgeçemeyen kadınların 
tercihi COLIN’S Straight Leg jean’ler, vücuda 

KADINLARIN HER 
ANININ VAZGEÇİLMEZİ 
COLIN’S JEANS 
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oturan dar kesim sevenlere 792 Mila ve 703 
Carla’yı, rahatlığından ödün vermek isteme-
yenlere ise normal kesim 895 Sofia’yı sunu-
yor. Her sezon rahatlıkla kullanabilen 792 Mi-
la ve daha slim fit 703 Carla, siyah ve indigo 
yıkamalarıyla ön plana çıkıyor. 895 Sofia ise 
günlük hayatında jean şıklığından taviz ver-
meyen kadınları mükemmel cigarette paça 
kalıbıyla buluşturuyor.  Sofia, trendy yıprat-
maları, açıktan koyuya doğru giden indigo 
ve yeşil renk seçenekleri ile kadınların günlük 
stilini sergiliyor. 
Boyfriend kalıbı, normal bel ve bilekte düz 
paça özelliği ile COLIN’S jean fitleri arasında 
parlayan model 893 Julia, daha geniş parçalı 
yırtıkları ve belirgin yıkamaları ile dikkat çeki-
yor. İndigo mavinin açık tonlarının yer aldığı fit 
grubu genç ve şehirli kadınların sportif şıklığı-
nın tamamlayıcısı oluyor. 

SEZONUN EN TREND JEAN’LERİ COLIN’S 
KADINI İLE BULUŞUYOR
COLIN’S İlkbahar-Yaz koleksiyonunda yer alan 
trial fitler moda tutkunu kadınları baştan çıka-
rıyor.  Sezonun trendi mom fitin hayat bulduğu 
896 Maria, vintage görünümlü, yüksek belli, dar 
paçalı ve her vücut tipine uyum sağlayan kalıbıyla 
80’lerin en hit parçasını kadınlarla buluşturuyor.  
Hem klasik hem trendsetter görüntüsünden vaz-
geçmeyenlere hitap eden 891 Maya Cigarette fit 
ise bilekte düz paça ve yüksek bel özelliğini dar 
kesimli kalıbı ile bir arada sunuyor. 892 Alina, her 
sezon popülerliğini koruyan Boyfriend fit grubuna 
alışılmışın dışında bir giriş yapıyor.  Düşük bel ve 
dar kesimi ile jean giyim tarzına yepyeni bir duruş 
getiriyor. 
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Haberler

10 MİLYON DOLAR YATIRIMLA  
SU TASARRUFU VE GERİ DÖNÜŞÜMÜN  
LİDERİ OLDUK

Mısır’ın Dimyat şehrinde faaliyet 
gösteren denim kumaş fabrikamız 
DNM,  Levi Strauss&Co tarafından 

sınıfının en iyisi seçilerek “Best in Class Mill” 
ödülünü aldı. DNM bu ödüle, Levi’s’ın Red 
Tab Women serisi için ürettiğimiz yüksek 
performans ürün ile layık görüldü. Bununla 
birlikte, yüzde 40 oranında kaynağından su 
kullanımını azaltan DNM, kullandığı suyun ise 
yüzde 94,3’ünü geri dönüştüren teknolojiyle 
LEVI’S’tan WATER<LESS™ MILL sertifikasını 
alan ilk denim kumaş üreticisi de oldu. DNM’e 
ödül, Bangkok’ta Levi’s’ın tedarikçileri ile bu-
luştuğu Levi’s-Vendor Summit Awards’ta 
verildi. 
DNM fabrikasında 10 milyon dolar yatırım-
la kurdukları atık su dönüşüm tesisinde, su 
tüketimini en aza indirmek için geleneksel 
biyolojik arıtma sistemi yerine kapalı dev-
re arıtma sistemi kullanıldığını vurgulayan 
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanımız 
Nurettin Eroğlu şunları ifade etti:  
“Levi’s tarafından dünyada ilk kez DNM’e 
verilen Water<Less Mill sertifikası ve Best 
in Class Mill ödülü, sadece bizim için değil 
ülkemiz için de büyük bir gururdur. Bir Türk 
şirketinin kazandığı bu başarı, ülkemizin 
denim ve tekstil sektöründe inovasyon ve 

sürdürülebilirlik açısından markalaşma-
sı adına son derece değerli bir başarıdır. 
Eroğlu Holding olarak bu başarıyı çevreye 
duyarlı üretim politikamızla kazandık. Tüm 
faaliyetlerimizi dünyamızı ve çevremizi ko-
ruma bilinciyle su kaynaklarının doğru kul-
lanılmasının gerekliliğinin farkında olarak 
sürdürüyoruz.” 

BÖLGENİN EN BÜYÜK DENİM FABRİKASI
Mısır Dimyat’taki DNM ile bölgedeki en bü-
yük entegre denim kumaş üreticisi olduğu-
muzu ve global denim markalarına hizmet 
verildiğini belirten Eroğlu şunları söyledi:
“Ar-ge ve inovasyon çalışmalarını aralıksız 
sürdürerek doğa dostu üretim yapıyor, aynı 
zamanda yüksek tasarruf sağlıyoruz. 7 ayrı 
filtreleme işlemiyle üretimde kullanılan su-
yu yüzde 94,3 oranında geri dönüştürerek 
yeniden üretime kazandırıyoruz. Su tasar-
rufunun öneminin çokça arttığı günümüzde 
DNM bu çalışmalarıyla Levi Strauss&Co ta-
rafından “WATER<LESS™ MILL sertifikasını 
alan ilk denim kumaş üreticisi olmaya hak 
kazandı. Elde ettiğimiz tüm başarılar, refe-
rans markalar tarafından da emeklerimizin 
ve hassasiyetlerimizin karşılık bulduğunu 
gösteriyor, bu da bizi gururlandırıyor.”

Dünya devi Levi’s’tan 
denim şirketimiz  
DNM’e büyük ödül
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AŞKA DAİR NE VARSA ERASTA ANTALYA’DAYDI

Giyimden aksesuara, dekorasyondan ev 
elektroniğine pek çok sektördeki en sevilen 
markalara ev sahipliği yapan Erasta Antal-
ya’da 14 Şubat Sevgililer Günü özel etkinliği 
kapsamında kurulan sahnede çiftler gün bo-
yu süren aşk şarkıları eşliğinde “Erasta AVM 
En Çok Sevenini Arıyor” adlı yarışmada ya-
rıştı. Sürpriz hediyeler kazanarak dev kalp-
lerden oluşan alanda romantik fotoğraflar 
çektiler. Sevgililer Günü için kırmızı kalplerle 
süslenen AVM adeta şenlik havasına bürün-
dü.

ÇİFTLER SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL 
SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANDI 
Sevgililer Günü’nde düzenlenen etkinlikler 
arasında en fazla ilgiyi “Erasta AVM En Çok 
Sevenini Arıyor” yarışmasında birbirlerine 
aşkını ifade etmek isteyen çiftler, renkli ve 

eğlenceli soruları yanıtlayarak birbirlerini ne 
kadar sevdiklerini anlatırken doyasıya eğ-
lenme fırsatını da yakaladı. Sorulara en fazla 
doğru yanıt vererek birbirini en iyi tanıyan çift 
olduğunu kanıtlayan çiftler ise Sevgililer Gü-
nü’ne özel sürpriz hediyeler kazandı. Yanlış 
cevaplar veren çiftlerin esprileri komik sah-
nelere sebep oldu.
Ünlü şair ve düşünürlerin aşka dair söylemle-
rinin üzerinde yazılı olarak yer aldığı kalplerle 
süslenen Erasta Antalya’da gün boyu çalan 
aşk şarkıları ziyaretçilere romantik anlar ya-
şattı. Etkinlikler kapsamında dağıtılan kalp 
şeklindeki balonlar ile de Sevgililer Günü am-
biyansı yaratılarak çiftler AVM içindeki dev 
kalplerden oluşan fotoğraf alanında çektik-
leri fotoğraflar ile de renkli görüntülere sahne 
oldu. Çiftler ayrıca karaoke alanında aşklarını 
birbirlerine şarkılar ile ifade etti.

Antalya’nın ilk yarı açık alışveriş ve yaşam merkezi Erasta 
Antalya, Sevgililer Günü’ne özel etkinlikler düzenledi. 

MARKS & SPENCER’DAN ECO 
LAUNDRY SERTİFİKASI 
Eroğlu Holding olarak, 30 yılı aşkın sektörel tecrü-
besiyle tüm fabrikalarında azalan su kaynaklarının 
tasarrufunu ön planda tutarak üretim yapıyoruz. 
Bu doğrultuda fabrikalarımızda süreç iyileştirme ve 
enerji yönetimi faaliyetleri üzerinde çalışıyoruz. 2016 
yılında çevre dostu üretim faaliyetlerimizle dünyaca 
ünlü İngiliz giyim markası Marks&Spencer tarafın-
dan verilen “Eco Laundry” sertifikasının da sahibi 
olmuştuk. Marks&Spencer’ın verdiği “Eco Laundry” 
Ekolojik Yıkama Ünitesi sertifikasını alan ilk firma 
olan firmamız Eroğlu Giyim, dünya üzerindeki stan-
dartları belirleyen ilk üretici firma oldu.
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TARZINA 
ÖNEM VEREN 
ERKEKLERİN 
TERCİHİ 
COLIN’S JEANS

Moda
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COLIN’S İlkbahar-Yaz 2017 koleksiyo-
nu jean tutkusundan vazgeçemeyen 
erkeklere haftanın her günü ve günün 

her saati için farklı seçenekler sunuyor. CO-
LIN’S jean koleksiyonu, yenilikçi ve en beğe-
nilen fitleriyle tarz sahibi erkeklerin tercihi 
oluyor. 
Trendlerin takipçisi genç erkeklerin favori je-
an’i 40 Alex Skinny fit, düşük bel ve süper dar 
paça özelliği ile vücudu sıkıca saran bir görü-
nüme sahip. Esnek ve yumuşak dokulu ku-
maşıyla dikkat çeken 40 Alex, elektrik mavisi 
rengiyle bu yılın öne çıkan modelleri arasında 
yer alıyor.  Slim fitlerde genç ve şehirli erkek-
lerin tercihi dar kesim, düşük bel ve dar paça 

41 Danny fit, yıkamalı ve düz renk seçenek-
leri ile COLIN’S koleksiyonundaki yerini alıyor.
Hem dar hem de rahat bir kalıp arayan er-
kekler ise orta yıkamalı ve vintage görü-
nümlü 44 Karl Straight fiti tercih ediyor. Dar 
kesim, düşük bel ve düz paça özellikli 44 Karl 
fiti, siyah, gri gibi koyu tonlardan indigo ma-
visine uzanan renk çeşitliliğiyle COLIN’S, jean 
stilini günlük giyime taşıyor.
COLIN’S, yaşam ve giyim tarzını jean’le yan-
sıtmayı seven tüm erkekler için farklı fit se-
çeneği sunuyor. COLIN’S erkeğinin hem hafta 
içi hem de hafta sonu günlük giyim rutinle-
rinde kullanabileceği normal kesim, normal 
bel, düz paça 45 David Regular fiti, yeni renk-
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leri ve yıkama özellikleriyle koleksiyondaki 
yerini alıyor. 
COLIN’S  67 Jack Regular, rahat kesimi, nor-
mal bel ve dar paça özelliğiyle stil sahibi er-
keklere hitap ediyor. Rahat kalıbı ile ön pla-
na çıkan 67 Jack farklı yıkama seçeneklerini 
siyah, gri ve indigo tonları ile buluşturuyor. 
Farklı renk ve vintage görünümlerin yanı sıra 
belirgin yıkamalardan daha sakin ve düz yı-
kamalara kadar geniş ürün seçeneği sunan 
COLIN’S, sokak modasının trendlerini gün-
lük hayatlarına uyarlamak isteyen erkeklerin 
tercihi oluyor. 
Rahat kesim, normal bel ve geniş paça özel-
likli COLIN’S 90 Tom Comfort fit, sade ve kla-
sik jean seven erkeklere hatip ediyor. Yıkama 
ve yırtık görünüm detaylarından uzak temiz 
görünümü ile dikkat çeken 90 Tom, jean 
gruplarının en beğenilen rengi indigoyu klasik 
giyim tarzıyla buluşturuyor. 
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Jean odaklı ürünleri modayla 
buluşturan markamız COLIN’S, yenilikçi 
tasarımların yer aldığı COLIN’S Premium 

Koleksiyonu’nu sunar. İlk kez 2017 
İlkbahar-Yaz sezonunda mağazalarda yer 
alacak ürünler, özgür tarzıyla fark yaratmak 
isteyenlerin tercihi olacak. Özel dokulu jakarlı 
kumaşların, şık tasarımlarla buluştuğu, sınırlı 
sayıda üretilecek koleksiyon, seçili COLIN’S 
mağazalarında ve www.colins.com.tr‘de 
satışa sunulacak.
COLIN’S Premium Koleksiyonu genç 
giyim kodlarını günümüz moda trendleri 
ile yorumluyor. Koleksiyona özel dokular, 
COLIN’S’in mükemmel fit kalıpları ve yıkama 
detayları ile buluşuyor. Günün her saati, her 
ortamda özgürce kullanılabilecek ürünler 
stil sahibi gençlerin özgün tarzlarının 
tamamlayıcısı oluyor.
COLIN’S Premium Koleksiyonu kadınlara 
gündüzden geceye uzanan bir jean şıklığı, 
erkeklere ise farklı ve cool bir görünüm 
sunuyor. Koleksiyonun en gözde modelleri 
belden kuşaklı denim kimono ve jakarlı 
denim bomber ceket, ofisten, şehrin en 
şık restoranındaki bir akşam yemeğine 
kadınların her anına eşlik ediyor. Askılı denim 
chino ve casual pantolonlar ise, erkeklerin 
bulundukları her ortamda fark yaratmalarını 
sağlıyor. 

COLIN’S’İN 
YEPYENİ 
LIMITED EDITION 
KOLEKSİYONU 
COLIN’S 
PREMIUM 
İLE FARK 
YARATMAYA 
HAZIR MISIN? 
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Mesai Sonrası

Bağlama Çalmak 
Emrah Ayar – Colin’s IT Proje Yöneticisi
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B "Bir müzik enstrümanı 
çalmanın en güzel 
yanı hem insanları 
çevrenize toplayan ve 
sosyalleşmenizi sağlayan 
bir araç olması hem de 
stres atmak için güzel bir 
uğraş olması diyebilirim." 
EMR AH AYAR

Bağlamayla olan hikayem ortaokul yıllarında babamın 
eve bir bağlama getirmesiyle başladı. O dönem de po-
püler kültürün dışında bir enstrüman olması sebebiyle 
çalmayı çok hayal ettiğim ve sevdiğim bir çalgı değildi 
bağlama. 
Çalmayı denediğim ilk an hala aklımdadır. Tepkim “Ben 
bunu asla çalamam” şeklinde olmuştu. Zaman ilerle-
dikçe ufak ufak bir şeyler çalmaya başladım, çaldıkça 
da sevdim ve iyice alıştım. Lisede organize edilen bazı 
etkinliklerde acemice de olsa bağlamamla sahne aldım.
Bir müzik enstrümanı çalmanın en güzel yanı hem in-
sanları çevrenize toplayan ve sosyalleşmenizi sağlayan 
bir araç olması hem de stres atmak için güzel bir uğraş 
olması diyebilirim. Hatta itiraf etmeliyim ki çok stresli 
olduğum dönemlerde tüm hıncımı bağlama çalarak at-
mamdan dolayı bağlamanın tellerini kopardığım zaman-
lar bile oldu.
Üniversiteyi kazandıktan sonra daha popüler bir ens-
trüman olan gitar çalmayı denedim. Fakat bağlamanın 
verdiği duyguyu alamadım çalarken. Dolayısıyla bu de-
nemeler ve arayışlar kısa sürede bağlamanın bende ki 
yerini pekiştirmekten öteye gidemedi.
Mezun olduktan sonra iş hayatının yoğunluğu bir süre 
ara vermeme sebep oldu ama bu benim için vazgeçeme-
yeceğim bir uğraş diyebilirim.
Yeri gelmişken biraz bağlamadan ve bağlamanın çeşitle-
rinden de bahsedeyim.
Bağlama, ya da saz Türk Halk Müziği'nde yaygın olarak 
kullanılan telli tezeneli bir çalgıdır. Yörelere ve boyutları-
na göre kopuz, cura, saz, çöğür, dombra, ikitelli, tambu-
ra, tar gibi değişik isimlerle tanınır.
Ayırca sap kısmına göre iki çeşit bağlama olarak da grup-
layabiliriz; kısa ve uzun sap bağlama. Ben kısa sap bağ-
lama ile başladım ve şu an uzun sap bağlama çalıyorum.
Kısa sap bağlama halk türkülerini icra ederken, uzun sap 
bağlama ise (oktav aralığı daha fazla olduğu için) hem 
halk hem de diğer tür müziklerde kullanılıyor.

Hobi olarak bağlama çalan Colin's 
IT Proje Yöneticisi Emrah Ayar'dan, 
bir müzik enstrümanı çalmanın 
hayatındaki yerini okurlarımız için 
dinledik.



051 www.erogluholding.com

Mesai Sonrası

Bağlama kullanılan tekniğe göre mızrap ve-
ya parmaklar ile çalınır. Parmaklarla çalma 
tekniğine şelpe ve dövme denir. Genellikle 
altta iki çelik ile bir sırma bam, ortada iki çelik 
ve üstte bir çelik ile bir sırma bam teli olmak 
üzere toplam 7 tellidir. 
Bağlama yapım itibarı ile sert ve zamanla 
şekil değiştirmeyen ağaçlardan imal edilir. 
Genellikle dut, gürgen, kestane, ardıç, kara-
ağaç ve ceviz gibi ağaçlardan yapılır.
Göğüs bölümünde kullanılan ağaçlar ise 
akustiği daha güzel elde etmek için köknar, 
çam, ladin gibi ağaçlarlardır.
Bağlamanın sap kısmında ise gürgen, ak 
gürgen, ardıç veya ceviz gibi sert ağaçlar 
kullanılır.
Bağlamada ses çıkarabilmek için gövdesini 
sağ dizimizin üzerine koyar ve mızrapla (te-
zene) tellere dokunuruz. Perdelere basarak-
ta değişik nota seslerini elde ederiz.
Bunun yanında bağlamanın tellerini çeşitli 
seslere göre ayarlamaya 'düzen' denir. Dü-
zenler bir ezginin bağlamadaki gerek tavır ve 

 "Eğer içinizde herhangi 
bir enstrümanı çalmak gibi 

bir istek var ise hiç geç 
kalmayın derim. Böylelikle 

size hiçbir zaman sırtını 
dönmeyecek bir dost ve 

sırdaş sahibi olacaksınız."
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gerekse çalınış özelliğini ifade eder. Aynı ez-
giyi başka bir düzenle icra edebildiğimiz hal-
de esasen ahengi değişir. Bazı ozanlarımız 
kendilerine göre düzenler kullanmışlardır. 
Zaten düzen adlarının bir kısmının ozanla-
rımızın isimlerini aldığını görmekteyiz. Bağ-
lama'da düzenleri yedi ayrı şekile ayırabiliriz:
1. Normal Düzen (Bozuk Düzen veya Kara 
Düzen dendiği de görülmektedir)
2. Bağlama Düzeni (Aşık Veysel Düzeni veya 
Veysel Düzeni dendiği de görülmektedir)
3. Misket Düzeni
4. Fidayda Düzeni
5. Müstezad Düzen
6. Abdal Düzeni (Bozlak veya Avşar Düzeni 
dendiği de görülmektedir)
7. Cura Düzeni

Ben bağlama çalmasını öğrenmek için 
kursa hiç gitmedim tamamen kendi ça-
balarımla ve izleyerek öğrendim. 
Öğrenmek isteyenlere kursa gitmelerini 
tavsiye edebilirim ama yine de azimli in-
san için bu olmazsa olmaz değil.
Tavsiyem odur ki; sadece bir enstrüman 
çalmayı öğrenirken başlarda mümkünse 
insanlardan uzak bir yerde çalışın, siz us-
talaşana kadar çevrenizdekileri rahatsız 
etmemiş olursunuz.
Eğer içinizde herhangi bir enstrümanı çal-
mak gibi bir istek var ise hiç geç kalmayın 
derim. 
Böylelikle size hiçbir zaman sırtını dön-
meyecek bir dost ve sırdaş sahibi olacak-
sınız. 
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Haberler

ERASTA ANTALYA’DAN 
ÇOCUKLARA ÖZEL 
ETKİNLİKLER

ERASTA ANTALYA’DA 
KARADENİZ RÜZGÂRI

Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi 
Erasta Antalya, çocuklara yönelik 
düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle 
minik ziyaretçilere ev sahipliği yaptı.  3 
hafta sonu boyunca süren atölyelerde 
çocukları eğlendirirken eğitmek de 
amaçlandı.

Erasta Antalya,  “Karadeniz Uşakları” 
adı verilen yöresel kültür etkinliğinde 
ziyaretçilerini ağırladı.

Erasta Antalya’da minik ziyaretçilere ücretsiz sunulan, el 
becerilerini geliştiren ve öğretici faaliyetler arasında Sera-
mik Atölyesi, Yağlı Boya Resim Atölyesi ve Yeni Yıl Hediyesi 
Yapım Atölyesi vardı. 
Seramik Atölyesi’nde çocuklar, seramikten çeşitli figürler 
oluşturdu; bu figürleri istedikleri renklerde boyayarak eğ-
lenceli dakikalar yaşadılar. Yağlı Boya Resim Atölyesi’nde 
ise minik ziyaretçilere şövale üzerinde resim yapma fır-
satı verildi. Adeta bir ressam gibi hayallerini tuvale yan-
sıtan çocuklar, yeteneklerini sergileme imkanı buldular. 
Yeni yıl hediyelerini kendileri tasarlamak isteyen minik 
misafirler ise Yeni Yıl Hediyesi Yapım Atölyesi’ne katıldılar. 
Minikler, yaratıcılıklarını kullanarak sevdiklerine hediyeler 
hazırladılar. 

“Karadeniz Uşakları” etkinliğinde bölgeye ait kültürel 
özellikler ve yöresel lezzetlerin ziyaretçilere tanıtımının 
yanı sıra düzenlenen eğlenceli aktivitelerle Karadeniz-
lilerin coşkulu ve mizahi tarafları öne çıkarıldı. Bunların 
yanısıra Karadenizli sanatçı Fırtına Serdar’ın horon dansı 
eşliğindeki kemençe gösterisi ve “Kaptan Arif ve Zaarif 
Kukla Show” 31 Aralık yılbaşı günü etkinliğe renk kattı.

GELENEKSEL ÜRÜNLER VE LEZZETLER 
12 STANTTA TANITILDI.
Karadeniz’in geleneksel ürünleri, müzikleri ve lezzetleri-
nin tanıtıldığı etkinlikte aralarında Trabzon, Artvin, Rize, 
Kastamonu, Ordu, Gümüşhane, Hamsiköy, Akçaabat, 
Yomra, Tokat, Beşikdüzü bölgelerinin bulunduğu 12 stant 
yer aldı. 
Erasta Antalya’nın “Karadeniz Uşakları” etkinliğinde zi-
yaretçilerine sunduğu diğer bir sürpriz ise 31 Aralık yılbaşı 
günü Karadeniz’in sevilen sanatçısı Fırtına Serdar’ın ho-
ron ve kemençe gösterisi oldu. Etkinlik boyunca her hafta 
sonu devam eden “Kaptan Arif ve Zaarif Kukla Show” ise 
hem küçüklere hem de büyüklere keyifli anlar yaşatarak 
izleyicilerden yoğun ilgi gördü.



EROĞLU GAYRİMENKUL 
CIVILISTANBUL'17'DEYDİ
Eroğlu Gayrimenkul Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nin düzenlediği 
CIVILISTANBUL’17 Mühendislik 
Konferansı'nda öğrencilerle buluştu.
15-17 Mart tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa 
Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezinde Yapı Kulübü’nün düzenledi-
ği CIVILISTANBUL'17 Mühendislik konferasına Eroğlu Holding Sağlık 
Emniyet ve Çevre Müdürü Ahmet Yazıcı Eroğlu Gayrimenkul adına 
konuşmacı olarak katıldı.
“İnşaatta Sağlık Emniyet Çevre (Seç) Uygulamaları Ve Sorumluluklar” 
başlıklı bir konuşma yapan Ahmet Yazıcı, Eroğlu Gayrimenkul özelin-
de yapılan uygulamalar ve prosedürlere değindi.
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“SEN DE TAZELEN” İLE 
SAĞLIKLI VE UZUN YAŞAM
Erasta Antalya, toplumun yaşlanmaya karşı 
daha duyarlı ve daha bilinçli olmalarına 
destek vermeyi amaçlayan “Sen de tazelen!” 
projesine ev sahipliği yaptı.

Erasta Antalya, giyimden akse-
suara, dekorasyondan ev elekt-
roniğine birçok seçkin markasıyla 
sunduğu alışveriş imkânının yanısı-
ra gerçekleştirdiği kültür-sanat ve 
sosyal sorumluluk aktivitelerine 
devam etti. Akdeniz Üniversitesi 
Gerontoloji Bölümü, Ulusal Sosyal 
ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği 
ve Ulusal Yaşlılık Konseyi ile birlikte 
hayata geçirilen “Sen de tazelen!” 
projesi alanında Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirdi. 
Erasta Antalya’nın destek verdiği 
“Sen de tazelen!” projesinin ilk etkin-
liği Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji 

Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tu-
fan ve Akdeniz Üniversitesi Gerento-
loloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Melih 
Vural’ın gerçekleştirdiği sunumlar-
la Antalyalılar ile buluştu. Alışveriş 
merkezinde gerçekleşen önemi ve 
anlamı yüksek projenin ilk etkinliğine 
Antalyalıların katılımı ve ilgisi büyük 
oldu.

“SEN DE TAZELEN!” SAĞLIKLI VE 
BAŞARILI BİR YAŞLANMA İÇİN YOL 
GÖSTERİYOR
Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından ta-
sarlanan ve Mayıs ayında başlayan 
“Sen de tazelen!” projesinin amacı, 

uzayan insan ömürleri ve bununla 
birlikte gelebilecek tehlikelere karşı, 
yaşlanma olgusunu inceleyip yaş-
lanma süreçlerine müdahale edebil-
menin yollarını arayarak topluma yol 
göstermek. Bireylerin yaşlanmaya 
karşı gerekli tedbirleri vaktinde al-
malarıyla sağlıklı ve başarılı bir yaş-
lanma sürecinden geçerek ileri yaş-
lara kadar yaşamlarını sürmelerini 
sağlamak. 
Erasta Antalya, ev sahipliği yaptığı 
“Sen de tazelen!” projesi ile Antalya-
lılara beden ve ruh sağlıklarını koru-
maları ve geliştirmelerini sağlayacak 
bir bilimi tanıma fırsatını sundu. 



HAZIRLAYAN: ZZZ
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Yemek



• Kuru soğanı olabildiğince ince doğrayın. 
Zeytinyağı eklediğiniz bir tencereye soğanları 
ekleyin ve şeffaflaşıp yumuşayıncaya kadar pişirin.
• Yıkayıp süzdüğünüz siyah pirinçleri soğanların 
üzerine ekleyin ve 2-3 dakika pirinçlerle birlikte 
kavurun. Kuru üzüm, tuz, az portakal kabuğu 
rendesi ve et suyunu da ekleyip tencerenin 
kapağını kapatın.
• Suyunu çeken pilavınızın üzerine irice 
doğranmış ceviz içini de ekleyip karıştırın.

MALZEMELER 
 2 su bardağı siyah pirinç
1 adet  kuru soğan
4 çorba kaşığı kuru üzüm
1 çay bardağı ceviz içi
3.5 su bardağı tavuk ya da et suyu
1 tutam portakal kabuğu rendesi
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1.5 tatlı kaşığı tuz

ÜZÜMLÜ SİYAH PİRİNÇ PİLAVI

Lezzet Sırları
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• Beyaz peyniri, bir çatal yardımıyla iyice ezin. 
Süzme yoğurdun üzerine; ezdiğiniz beyaz peynir, 
dövülmüş sarımsak, tuz ve dereotunu ekleyin.
• Bir tavada erittiğiniz tereyağının içine 
kuru naneyi ekleyin ve tereyağının çok kızıp 
kaynamasına izin vermeden kuru naneyi içine 
ekleyin. Ocaktan hemen aldığınız kuru naneli yağı 

yoğurtlu karışıma ilave edin ve karıştırın.
• Dilimlediğiniz ve hafifçe içini oyduğunuz 
salatalıkların içine, krema sıkma poşeti yardımıyla 
haydariyi paylaştırın. 
• Hafifçe kavurduğunuz file bademleri haydari 
dilimlerinin üzerine serpiştirin ve taze kekik 
süslemesiyle servis edin.

MALZEMELER 
HAYDARİ İÇİN;
500 gr süzme yoğurt
1 çay bardağı beyaz peynir
1 çorba kaşığı tereyağı
1.5 tatlı kaşığı kuru nane
1 çorba kaşığı ince doğranmış dereotu
3 diş sarımsak
Tuz
SUNUM İÇİN
3 çorba kaşığı file badem
3 adet salatalık
4 dal taze kekik

TEK LOKMALIK 
BADEMLİ HAYDARİ

Yemek
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MALZEMELER 
500 mlt süt (2.5 su bardağı)
6 yemek kaşığı toz şeker
3 adet büyük boy yumurta
2 tatlı kaşığı vanilya özütü  
ya da 1 adet vanilya çubuğu 

KARAMEL İÇİN
Yarım su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı su

KREM KARAMEL (6 KİŞİLİK)

PÜF NOKTALARI
• Karamel şekeri ocaktan alır almaz hızlıca 
krem karamel kaplarına paylaştırın. Aksi 
takdirde şeker donacaktır.
• Krem karameli mutlaka düşük ısıdaki 
fırında ve çatlamaması için su dolu bir tepsi 
içinde pişirmelisiniz.
• Krem karameli fırında çok fazla tutarsanız, 
krem karamelinizin içinde siyah noktalar 
oluşur ve yumurta kokusu ortaya çıkar.

• Bir tavanın içine yarım su 
bardağı toz şeker ve 3 yemek 
kaşığı suyu ekleyin. Kısık ateşte, 
şeker eriyip kehribar rengi 
karamel halini alana kadar 
bekleyin.
• Hazırladığınız karameli, 6 
adet krem karamel kabının 
içerisine paylaştırın.Kapları bir 
kenara alın.
• Toz şekeri ve 3 adet büyük 
boy yumurtayı bir çırpma teliyle 
iyice çırpın. 
• Ayrı bir tencerede süt 
ve vanilyayı kaynatmadan 
karıştırarak ısıtın. Ocaktan 
aldığınız Ilınan sütü, yumurta 
ve şekerin içerisine yavaş yavaş 

sürekli karıştırarak dökün.
• Sütlü karışımı krem karamel 
kaplarına paylaştırın. Fırınınızı 
150 santigrat dereceye 
ayarlayın.
• Derin bir tepsiyi 1-2 cm 
yüksekliğinde suyla doldurun. 
Krem karamel kaplarını tepsinin 
içerisine yerleştirin. 
• Krem karamelleri 15-20 
dakika kadar pişirin. Fırında 
çıkardığınız tatlılar oda ısısına 
geldiğinde buzdolabına kaldırın. 
En az 4-5 saat soğumasına izin 
verin.
• Bıçak yardımıyla yanından 
hava aldırdığınız krem karameli 
ters çevirip servis edin.
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• Meksika fasulyesi, nar taneleri, 
haşlanmış mısır konservesi ve  doğranmış 
kornişon turşuyu derin bir kapta karıştırın.
• Taze soğan, maydanoz, dereotunu 
doğrayın ve diğer malzemelerin üzerine 
ekleyin.
• Nar ekşisi, zeytinyağı ve tuzu bir kapta 
çırpın. En son salatanın üzerine ekleyip 
diğer malzemelerle bütünleştirin.
• Kâselerine paylaştırdığınız salatanızı, 
kıtır ekmek dilimleriyle servis edebilirsiniz.

MALZEMELER 
1.5 su bardağı haşlanmış meksika fasulyesi
1 su bardağı nar tanesi
1 su bardağı haşlanmış mısır konservesi
1 su bardağı doğranmış kornişon turşu
Yarım demet taze soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı
3 çorba kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı tuz

SERVİS İÇİN
Kıtır ekmek dilimleri

MEKSİKA FASULYELİ NARLI SALATA

Yemek
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• Kinoayı ince bir tel süzgeçte yıkayın ve bir tencereye alın. Kinoaların üzerine 4 su bardağı  
 su ekleyin ve 5-10 dakika kadar pişirin. Yeniden bir tel süzgece aldığınız kinoyı iyice süzün.
• Derin bir kaseye kıyma ve iyice süzülmüş kinoayı koyun. İnce rendelenmiş kuru soğan, 
 2 adet yumurta ve baharatları da ekleyip köfte harcını iyice yoğurun.
• Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine, elinizle yuvarlak şekil verdiğiniz köfteleri dizin.
• 180 dereceye ayarlanmış fırında köftelerin üzeri hafif kızarana kadar pişirin.

MALZEMELER 
500 gram orta yağlı dana kıyma
1 su bardağı kinoa 
1 adet  kuru soğan
2 adet yumurta
1 tatlı kaşığı kimyon
1 silme çay kaşığı toz sarımsak
1 silme çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı pul biber
1.5 tatlı kaşığı tuz

SUNUM ÖNERİSİ
Barbekü sos ve mayonezle 
servis edebilirsiniz.

KİNOALI MİTİTE KÖFTE
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Yatırım
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E
Eroğlu Gayrimenkul’un 210 milyon TL’lik 
AVM yatırımı Erasta Edirne kapılarını açtı

Edirnelilere modern bir 
alışveriş ve yaşam alanı

Eroğlu Gayrimenkul tarafından 210 milyon TL yatırım-
la hayata geçirilen Erasta Edirne, 35 bin metrekarelik 
kiralanabilir alanda yer alan toplam 125 mağaza, sine-
malar, yeme-içme ve eğlence mekanları ile bölgeye yeni 
bir soluk getirecek.  Edirne’yi birçok popüler markayla ilk 
kez tanıştıracak olan Erasta Edirne 1500 kişiye iş im-
kanı sağlayacak, civar şehirlerin yanı sıra Yunanistan ve 
Bulgaristan gibi sınır ülkelerden gelen ziyaretçi trafiğini 
artırarak Edirne ekonomisinin canlanmasına katkıda bu-

lunacak.  
Eroğlu Gayrimenkul’ün Antalya ve Muğla’nın 
Fethiye ilçesinden sonra ERASTA markasıyla 
inşa ettiği üçüncü projesi olan Erasta Edirne, 
görkemli bir açılışla Edirnelilere “merhaba” dedi.
Yönetimi ve kiralaması JLL Türkiye tarafından 
yürütülen Erasta Edirne’nin açılışına Edirne Be-
lediye Başkanı Recep Gürkan, Eroğlu Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, JLL 
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Türkiye Ülke Başkanı Avi Alkaş ve çok sayıda 
davetli katıldı.

YUNANİSTAN VE 
BULGARİSTAN’DAN TRAFİK ALACAK
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nu-
rettin Eroğlu, Edirne halkına Erasta AVM’yi 
kazandırmaktan mutluluk duyduklarını be-
lirtti ve sözlerine şöyle devam etti: 
“Eroğlu Holding olarak kumaştan konfeksi-
yona, perakendeden gayrimenkule 34 yıldır 
hiç hız kesmeden Türkiye’nin lokomotif sek-
törlerine yatırım yapıyoruz. Gayrimenkul ala-
nında sunduğumuz öncü nitelikte projelere 
yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Erasta 
AVM zincirimizin üçüncü halkası olan Erasta 
Edirne, Eroğlu Gayrimenkul’ün bugüne kadar 
bu sektörde elde ettiği deneyimin ve güvenin 
simgesi olacak nitelikte.”
Eroğlu Gayrimenkul olarak alışveriş merkezi 
yatırımı yapacakları noktaları seçerken böl-
geye sağlayacakları katma değeri ön planda 
tuttuklarını ifade eden Eroğlu: “Ziyaretçileri 
yerli ve yabancı birçok markayla buluştu-
racak Erasta Edirne, hem civar şehirlerden 
hem de Yunanistan ve Bulgaristan gibi sınır 
ülkelerinden trafik alarak bölgenin önem-
li ticaret kapılarından biri olacak. Projemiz, 
bölgedeki alışveriş merkezine duyulan ihti-
yacı karşılamanın yanı sıra doğrudan ve do-
laylı olarak 1500 kişiye sağladığı iş imkanıyla 
Edirne’nin ekonomik kalkınmasına da büyük 
katkı sağlayacak” dedi. 

EDİRNE’DE İLK OLACAK 
POPÜLER MARKALAR 
Edirne’nin en büyük alışveriş merkezi olarak 
tasarlanan Erasta Edirne, modern tasarımı, 
ferah ve gün ışığı alan farklı mimarisiyle dik-
kat çekiyor. Erasta Edirne’de 100 bin met-
rekare inşaat alanı üzerinde toplam 35.000 
metrekarelik kiralanabilir alanda yer alan 
toplam 125 mağazaya ek olarak cafe, res-
toran ve sinemanın bulunduğu sosyal alanlar 
ziyaretçilerine keyifli bir deneyim sunacak. 
Erasta Edirne H&M, E-bebek, Kahve Dünya-
sı, Starbucks, Hayal Kahvesi, Mac, KFC, Tavuk 
Dünyası ve Özsüt gibi popüler birçok markayı 
da Edirne’de ilk defa ziyaretçileriyle buluştu-
ruyor. Colin’s, LC Waikiki, Koton, Defacto, Flo 
ve Mavi dikkat çeken diğer markalar arasında 
yer alırken market alışverişi için Migros, At-

lantis Eğlence Merkezi ve sinemanın bulun-
duğu Cinemarine, Erasta Edirne’nin ziyaret-
çilerine sunduğu diğer ayrıcalıklar arasında 
öne çıkıyor. 
Erasta Edirne’nin 3 katlı ve 1200 araç kapa-
siteli ücretsiz otoparkı ziyaretçilere önemli 
bir konfor sunuyor. Erasta Edirne’ye toplu 
taşıma araçlarıyla da çevresindeki ana yollar 
ve kent otogarına olan yakınlığı sayesinde 
de kolay ulaşım sağlanıyor, ayrıca alışveriş 
merkezi şehrin önemli merkezlerinden olan 
Trakya Üniversitesi’ne de yakın bir lokasyon-
da yer alıyor. 

ÜÇ GÜN SÜREN GÖRKEMLİ AÇILIŞ 
Erasta Edirne’de, açılış günü ve takip eden 
iki gün boyunca düzenlen Maskot Bando, 
Zilli Perküsyon, Çocuk Atölyeleri, Sirk Korte-
ji ve Kybele Müzik Grubu gibi 7’den 70’e her 
yaştan ziyaretçiye hitap etti. Açılışa özel tüm 
eğlenceli aktiviteler hakkında detaylı bilgi için:  
www.erasta.com.tr
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EROĞLU GİYİM 
FİRMAMIZDA 
FİKR-İ BANK 
ÖNERİ 
SİSTEMİNİ 
HAYATA 
GEÇİRDİK

Eroğlu Giyim Satış & Pazarlama ekibi 
"H&M Innovation & Collection" ödülünün 

sahibi oldu. Tüm yöneticilerimizi tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz. 

Öneri kategorileri;
• Ciro-Gelir artırıcı,
• Maliyet/Gider düşürücü,
• Müşteri memnuniyeti,
• Çalışan motivasyonu,
• Rekabet üstünlüğü,
• Verimlilik artışı,
• Çevreye ve topluma katkı sağlayacak her 

türlü fikir komitelerimizce değerlendirilecek-
tir. Öneri sahipleri, önerilerinin sağladıkları 
faydaya göre ödüllendirilecek.

Haberler
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TEKNİK EĞİTİM PROJELERİMİZE BAŞLADIK
Teknik Eğitim Projemiz start aldı. Bu eğitim projesi ile 
amacımız;
1. Müşteri temsilcileri, Jr. Denim Designer pozisyonundaki 
kişilere teknik eğitimler aldırarak gelişimlerini hızlandır-
mak.
2. Çalışana yatırım yaparak iç bağlılığı arttırmak.

3. Şirket içi eğitmenler kullanacağımızdan yönetici yet-
kinliklerinden biri olan sunum yapma yetilerinin geliştiril-
mesini sağlamak. 
Bu bağlamda çalıştığımız tedarikçi firmalarımızın yardımı 
ile aşağıdaki eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Eğitimlerimiz 
artarak devem edecektir. 

Aksaray fabrikamızda Metot 
Mühendisliği Müdürü Yunus 

Ali Sağlam Metot Mühendisliği 
ekibine, işletme hedeflerine 

ulaşılmasında fayda sağlayacak 
temel mühendislik uygulamaları 

konusunda "Performans ve 
Verimlilik Yönetimi" eğitimini 

vermiştir.
Bu eğitim ile amaçlanan;

işletmelerin temel hedefi olan 
minimum girdi ile maximum 
çıktı oluşturacak çalışmalar 

yapmaktır. Eroğlu Giyim 
olarak hazır giyim sektöründe 

günümüz rekabetçi ortamında 
farkındalık yaratmak için 

tüm süreçlerimizde verimli 
çalışma konusuna büyük önem 

vermekteyiz.

PERFORMANS VE VERİMLİLİK 
YÖNETİMİ" EĞİTİMİ
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Aksaray İK Müdürümüz Sibel Tok, 
SGK İl Müdürü, İŞKUR İl Müdürü ve 

SÜTAŞ İK Müdürü istihdama katkıda 
bulunabilmek için İşveren ve Kamu 

İşbirliği Toplantısı’nda bir araya geldi. 

2017 yılında planlanan MT programı 
çerçevesinde hazırladığımız eğitimlerimiz  

Mart ayı itibariyle başladı.

Haberler

Patikondu hareketi başlatarak çalışanlarımızı 
hayvanları kış gününde soğuktan kurtarmak 
için barınak yapmaya davet ettik. Yapılan 
barınakları instagram da yayınlayarak sosyal bilinç 
oluşturmaya katkıda bulunduk.

Eroğlu Giyim Geleneksel Plaket 
Töreni ve Yeni Yıla Merhaba 
Etkinliği tüm fabrikalarımızda 
düzenlendi.

10,15 ve 20. yılı dolduran 
çalışanlarımıza İcra Kurulu 
Başkanımız Ümmet EROĞLU 
tarafından plaketleri teslim 
edildi.
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"İÇERDE 
ÇOCUK VAR"
“İçerde Çocuk Var” projesi sayesinde kadın 
cezaevlerindeki anaokulları yenileniyor ve 
okulsuz yerlere anaokulları yapılıyor. İlk 
adım Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde 
atıldı. Proje kapsamında Eroğlu Giyim 
ailesi olarak çocukların mutluluklarına, 
ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla 
tüm fabrikalarımızdaki kişilerin desteğiyle 
ve İnsan Kaynakları Departmanı olarak bu 
projeyi tüm fabrikalarımızda uygulamaya 
başlattık.  Emeği geçen herkese teşekkür 
ederiz… 

Aksaray ilinin Taşpınar Kasabası'nda 
ortaokula geçen bir öğrencinin hayalini 

gerçekleştirebilmek adına kitap kampanyası 
başlattık. Tüm çalışanlarımızın yardımlarıyla 

Aksaray Taşpınar İlkokulu'na kitap bağışı 
kampanyası düzenledik.

MARMARA 
ÜNİVERSİTESİ 
GEZİSİ VE DENİM 
SEMİNERİ 
Moda Okulu projesi kapsamında 
Üniversiteler ile anlaşma sağlaya-
rak; Marmara Üniversitesinde De-
nim Semineri gerçekleştirdik. Ön-
cesinde öğrencilerin Denim yapılma 
üretim  sürecini tanıyabilmeleri için 
Merkez ve Çorlu fabrikamıza gezi 
düzenledik.
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Dünyanın En Pahalı 
Yolcu Gemileri

Lüks
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Bir yolcu gemisi inşa 
etmek için ne gerekir? 
Geniş bir hayal gücü, 
derin bir mühendislik 
bilgisi, bolca tutku 
ve çuvallar dolusu 
para mı? Sizler için 
dünyanın en pahalı 
8 yolcu gemisinin bir 
listesini hazırladık.
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FREEDOM OF THE SEAS
Toplam maliyeti: 800 milyon dolar
Suya indiriliş tarihi: 2006
Royal Caribbean International tarafından işletilen Freedom 
of the Seas, 3.634 yolcuya ve 1.300 mürettebata ev 
sahipliği yapıyor. 2006-2009 yılları arasında denizlerde 
yolculuk eden en büyük gemi olan Freedom of the Seas, 
FlowRider isimli bir sörf simülatörüne, üç farklı havuz 
bölgesine ve buz pateni pistine sahip. 

LIBERTY
OF THE SEAS

Toplam maliyeti: 800 milyon dolar
Suya indiriliş tarihi: 2006

Royal Caribbean International tarafından işletilen Freedom of the 
Seas, 3.634 yolcuya ve 1.300 mürettebata ev sahipliği yapıyor. 

2006-2009 yılları arasında denizlerde yolculuk eden en büyük gemi 
olan Freedom of the Seas, FlowRider isimli bir sörf simülatörüne, 

üç farklı havuz bölgesine ve buz pateni pistine sahip. 

Lüks
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NORWEGIAN 
BREAKAWAY

Toplam maliyeti: 840 milyon dolar
Suya indiriliş tarihi: 2013

New York limanına kayıtlı en büyük gemi 
olan Norwegian Breakaway (Norwegian 

Cruise Lines), açık hava fitness alanına sahip 
ilk yolcu gemisi olarak biliniyor. Bermuda, 

Karayipler, Bahamalar ve Florida arasında 
yedi gecelik turlar düzenleyen gemide 4.000 

yolcu ve 1.595 mürettebat yolculuk ediyor.

QUEEN MARY 2
Toplam maliyeti: 880 milyon dolar
Suya indiriliş tarihi: 2008
Cunard Line’ın amiral 
gemisi olan Queen 
Mary 2, aynı zamanda 
da şirketin Atlantik 
aşırı yolculuk yapan tek 
gemisi olarak da öne 
çıkıyor. Her yıl dünya 
turu düzenleyen Queen 
Mary 2, 2.620 yolcu ve 
1.238 mürettebatın 
yer aldığı bünyesinde 
dünyanın en büyük 
yüzen kütüphanesini de 
barındırıyor.



DISNEY DREAM

DISNEY 
FANTASY

Toplam maliyeti: 900 milyon dolar
Suya indiriliş tarihi: 2011

Dünyanın ilk su roller coaster’ına ev sahipliği yapan Disney Dream, 
adından da anlaşılacağı üzere Disney Cruise Line bünyesinde faaliyet 

gösteriyor. 4.000 yolcu ve 1.458 mürettebatın bulunduğu gemi, aile 
dostu özellikleriyle öne çıkıyor.

Toplam maliyeti:  
940 milyon dolar
Suya indiriliş tarihi: 2012
Kız kardeşi Disney 
Dream’le benzer özelliklere 
sahip olan Disney 
Fantasy, 4.000 yolcu 
ve 1.450 mürettebatın 
seyahat ettiği 
yolculuğunu Karayipler’de 
gerçekleştiriyor. Renkli 
iç dekorasyonuyla öne 
çıkan Disney Fantasy de 
kardeş gemisi gibi ailelere 
yönelik su aktiviteleriyle 
misafirlerine eğlenceli bir 
yolculuk vadediyor.
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Lüks



OASIS OF THE SEAS
Toplam maliyeti: 1.4 milyar dolar
Suya indiriliş tarihi: 2009
Dünyanın ve Royal Caribbean Lines’ın en pahalı ikinci yolcu 
gemisi olan Oasis of the Seas, çelik halat ile tepeden 
inmeyi sağlayan bir zip-line, minyatür golf 
kursu, kumarhane, beş farklı yüzme 
havuzu, voleybol ve basketbol 
sahaları, temalı parklar ve 
çok sayıda gece kulübüyle 
5.400 yolcusuna 
Karayipler’de 
benzersiz bir 
tatil olanağı 
sunuyor.

ALLURE  
OF THE SEAS

Toplam maliyeti: 1.5 milyar dolar
Suya indiriliş tarihi: 2010
Dünyanın en pahalı gemisi olan Allure of the Seas, yedi farklı ‘mahallesi’, yaratıcı 
tasarımı ve inovatif özellikleriyle yapımında harcanan her bir kuruşun hakkını 
veriyor. Royal Caribbean bünyesinde faaliyet gösteren gemi, aynı zamanda da 
dünyanın en büyük yolcu gemisi ünvanına sahip. 6.296 yolcusuna 2.384 kişilik 
mürettebatıyla hizmet veren gemi, ilk yüzen Starbucks’ı da bünyesinde barındırıyor.

072www.erogluholding.com



073 www.erogluholding.com

EROĞLU 
GİYİM’DE  
14 ŞUBAT 

EROĞLU 
GİYİM’DE 
8 MART 
Eroğlu Giyim Merkez lokasyonumuz-
da tüm kadın çalışanlarımıza 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gününe özel profes-
yonel makyözler tarafından makyaj 
hakkında ufak tüyolar ve kendilerini 
daha iyi hissetmelerini sağlamak 
amacıyla göz makyajı hizmeti verildi. 

Fabrikalarımızda 
kadın 

çalışanlarımız  8 
Mart vesilesi ile 

ufak sürprizlerle 
ödüllendirildi. 

Haberler
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ERASTA FETHİYE’DEN 
KADINLARA ÖZEL 
KAHVE KEYFİ
Erasta Fethiye 08 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde kadınlara özel Türk kahvesi ikramı ile 
ziyaretçilerini unutmadı. 
Erasta Fethiye bünyesinde hizmet veren lezzet duraklarında kahve keyfi 
fırsatı yakalayan ziyaretçilerimiz günün tadını çıkarttı.

YARIYIL TATİLİNDE DE 
ÇOCUKLARIN TERCİHİ 
ERASTA FETHİYE OLDU
Karneleri ile danışma bankosuna gelen minik 
ziyaretçilerimiz birbirinden eğlenceli hediyelerin 
sahibi olurken; tatil boyunca her gün gerçekleştirilen 
etkinliklerle de tatilin keyfini doyasıya çıkarttı. 

Yarıyıl tatili ile birlikte karnelerini alan 
çocuklar Erasta Fethiye’den boş dön-
medi. Karneleri ile danışma bankosuna 
gelen minik ziyaretçilerimiz birbirinden 
eğlenceli hediyelerin sahibi olurken, tatil 
boyunca her gün gerçekleştirilen etkin-

liklerle de tatilin keyfini doyasıya çıkarttı. 
Yaratıcı miniklerin hünerlerini sergile-
dikleri sanat atölyeleri, zihin yoran akıl 
oyunları, eğlencenin adresi sihirbaz gös-
terisi ve balon show ile renklenen yarıyıl 
etkinlikleri keyifli anlara sahne oldu.

ERS ÖRME’DEN 8 MART DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜ’NE ÖZEL SÜRPRİZ KUTLAMA 

Ers Örme İnsan Kaynakları ta-
rafından düzenlenen Kadınlar 
Günü, bu yıl kadın çalışanlara ya-
pılan sürpriz kutlama ile gerçek-
leşti. 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü'nün önemine, kadın haklarına 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Ers Örme  
merkez binasında kadın çalışanlarına 

özel hazırladığı sürprizle kutlandı.

ve eşitliğe vurgu yapmak 
amacıyla İnsan Kaynakla-
rı Departmanı tarafından 
Ers Örme kadın çalışanla-
rına verilen güller çalışan-
ları mutlu etti. 
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 Colin's

Instagram adı: frenchos
Takipçi 66K

Instagram adı: betigultugac
Takipçi 24,4K

Instagram adı: frenchos
Takipçi 66K

Instagram adı: makyajmidedin
Takipçi 183K

Instagram adı: tugbatunckaya
Takipçi 134K

Instagram adı: betigultugac 
Takipçi 24,4K

Instagram adı: melispalali 
Takipçi 63,4K

Instagram adı: umittemurcin
Takipçi 41,8K

Instagram adı: cansuyegin
Takipçi 52,2K
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All Magazine moda dergisi 
tarafından Sapanca Güral 

Wellness’te gerçekleşen moda 
blogger davetinde Premium 

koleksiyonumuzla ürün 
sponsorluğuyla yer aldık. 

‘’Premium Koleksiyon’’ ürünlerimizi 
bloggerlara hediye ettik. Instagram 

hesaplarında ve hikâyelerinde 
paylaşım yapmalarını sağladık.

Yapmış oldukları paylaşımları sol 
sayfamızda bulabilirsiniz.

• 10- 14 Şubat tarihleri arasında 
yapılan 100 liralık alışverişe, 
sevgililer gününe özel anında 20 
lira indirim uyguladık.
• 21 ulusal radyoda ve 56 ilde 
yerel radyolarda kampanyamız 
14 Şubat gününe kadar yoğun 
frekanslarla yayınlandı.
• Sosyal medya hesaplarımızda 
sürpriz sevgililer günü yarışması 
düzenledik. 
• Facebook ve instagramda 
sponsorlu reklamlarla yayındaydık.
 Bu şekilde online alışveriş 
sitemiz www.colins.com.tr’ye 
müşteri trafiği sağlamış olduk.
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Teknoloji



078www.erogluholding.com

Kullanılmaya başladığı ilk günlerde 
yüksek fiyatları nedeniyle birçok kişi için 
lüks olarak görülen akıllı ev sistemleri 
bugün hayatımızın bir parçası.

Akıllı Ev Sistemi 
ile Evinizi Yönetin
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Ü

Teknoloji

Ütopyalardan günümüze uzanan süreçte 
akıllı evler her zaman insanların ilgisini çeken 
bir konu oldu. 1984 yılında ise ABD temelli bir 
dernek olan Amerikan Ev İnşacıları Derneği 
(Amerikan Association of House Builders) 
tarafından günümüzde kullanılan adıyla dün-
yaya tanıtıldı. O günden beri ilerlemeyi sür-
düren akıllı ev kavramı, güvenli ve konforlu 
olmasıyla öne çıkarken kullanılan teknolojinin 
ucuzlaşmasıyla da giderek yaygınlaştı. 
Kullanıma girdiği ilk günden bu yana pek çok 
özelliği de içine katarak ilerlemeye devam 

eden akıllı evleri günümüzde tek bir tanımla 
ifade etmek çok da mümkün değil. Kişiye gö-
re değişen ihtiyaçlar için yeniden düzenlene-
bilen akıllı ev sistemlerinin piyasada pek çok 
türü olsa da kullanıcıların tercih ettiği temel 
bir kaç özellik var:

ISITMA, AYDINLATMA 
VE SU SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ
Akıllı sistemler, evlerdeki ısıtma, elektrik ve 
su tüketimini kontrol ederek fazla kullanımın 
önüne geçmesi ve bu sayede hem faturanı-
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za hem de dünya kaynaklarının kullanımına 
olumlu etkide bulunmasıyla öne çıkıyor.

EVE DIŞARIDAN MÜDAHALELERİN TESPİT 
EDİLMESİ VE KULLANICININ UYARILMASI
Evlerin güvenliğine de katkıda bulunan akıllı 
sistemler istenmeyen misafirlerin belirlen-
mesi konusunda da kullanıcılara yardımcı 
oluyor. Eve dışarıdan müdahaleyi tespit eden 
akıllı sistemler, durumu kullanıcıyla ve güven-
lik güçleriyle paylaşarak tehlikenin önlenmesi 
yönünde katkı sağlıyor. 

BEBEK VE ÇOCUKLARIN TAKİBİ
Evlerin küçük sahiplerinin takip edilebilmesi-
ne olanak sağlayan akıllı sistemler, aynı za-
manda çocukların okul sonrası çalışmalarına 
da yardımcı oluyor.

EV İÇERİSİNDEKİ TELEVİZYON, SES 
SİSTEMİ, PANJUR GİBİ SİSTEMLERİN 
UZAKTAN KONTROLÜ
"Televizyonu açık mı unuttum mu?" kaygısını 
sona erdiren akıllı sistemler, bunun yanı sıra 
evdeki eksikleri takip ederek alışverişe de 
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Teknoloji

yardımcı oluyor. Kullanıcının isteğine ve terci-
hine bağlı olarak yemek pişirmeye ve temiz-
liğe yardımcı olan sistemler de kullanıcıların 
evdeki işlerini kolaylaştırıyor.

HASTA VE ENGELLİLERE
YÖNELİK SAĞLIK TAKİBİ
Akıllı sistemler sadece hayatı kolaylaştır-
makla kalmıyor, sağlık konusunda da kullanı-
cılara destek veriyor, gerektiğinde acil servis-
lerle iletişime geçebiliyor.
Yukarıda saydığımız özelliklerinin yanı sıra 
her geçen gün kullanım alanlarını genişleten 
akıllı ev sistemleri, bu sebeple giderek daha 
fazla insana hitap ediyor. Kullanılmaya baş-
ladığı ilk günlerde yüksek fiyatları nedeniyle 
birçok kişi için lüks olarak görülen sistemlere 
yönelik ilginin gelecekte daha da artacağını 
belirten uzmanlar, önümüzdeki on yılda çok 
daha fazla insanın bu teknolojiyi kullanacağı-
na inanıyor. Hatta gelecekte hayatımıza akıllı 
bina, akıllı ofis gibi kavramların da gireceği ve 
bunların yaygınlaşacağı öngörülüyor. Kolay-
lığına ve pratikliğine bir kere alıştıktan sonra 
akıllı evlerden vazgeçmek çok zor olacak, o 
yüzden elinizi çabuk tutup bu sistemlerin si-
zin için de neler yapabileceğine bakmanızda 
fayda var.
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Dekorasyon

Dekorasyonda 
Akdeniz Esintisi
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Akdeniz’in hangi 
bölgesinden 
esinlenirseniz 
esinlenin, 
yapmanız gereken 
ilk şey doğal 
renklere yönelmek. 
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A

Dekorasyon

Akdeniz denince birçok insanın aklına ağız 
sulandıran mutfağı, yılın her mevsiminde 
hayallerden eksilmeyen sahilleri ve her da-
im lezzetli şarapları geliyor olabilir. Ancak 
kıyısında birbirinden farklı ve güzel yirmiden 
fazla ülkeyi barındıran Akdeniz’in öne çıkan 
bir diğer özelliği de ev dekorasyonu kültürüne 
yaptığı katkı. Akdeniz dekorasyonunun klasik 
çekiciliğini ve baştan çıkarıcı güzelliğini başka 
herhangi bir dekorasyon çözümüyle sağla-
mak mümkün değil. İşte bu yüzden de bu de-
koratif akım başta bölge ülkeler olmak üzere 
dünyanın dört bir yanında, belki de Akdeniz’i 
haritada bile gösteremeyecek insanların 
evinde kendisine yer bulmaya devam ediyor. 
Peki ya siz Akdeniz dekorasyonunu evinize 
nasıl adapte edebilirsiniz?

HANGİ AKIM?
İlk olarak, geniş bir kültürel çeşitliliği bünye-
sinde barındıran bu dekoratif akımın han-
gi yönüne eğileceğiniz konusunda bir karar 
vermeniz lazım. İtalyan, Yunan ve İspanyol 
akımlarını seçebilir ya da tercihinizi Batı Av-
rupa ve Kuzey Afrika yönünde kullanabilirsi-
niz. İslami kültürün 9. ve 10. yüzyıldaki zengin 
etkilerini barındıran Fas motiflerini evinize 
adapte etmek ise yaşam alanlarınızı benzer-
siz bir hale getirebilir.
Akdeniz’in hangi bölgesinden esinlenirseniz 
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Dekorasyon

Genellikle sade mobilyalara yer verilen Akdeniz 
dekorasyonunda masif ahşap da ön plana çıkıyor.
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esinlenin, yapmanız gereken ilk şey ise doğal 
renklere yönelmek. Beyaz ve mavinin hakim 
renkler olduğu Akdeniz dekorasyonunda top-
rak tonlarına, duvarlarda yumuşak bejlere de 
yer var. Limon ve portakal kokuları barındıran 
dekorasyon tercihinizi tamamlamak için se-
çeceğiniz mobilyalar da renk tercihiniz kadar 
kritik. Genellikle hafif mobilyalara yer verilen 
Akdeniz dekorasyonunda masif ahşap da ön 
plana çıkıyor. Geniş ve alçak koltuklar, renk-
li yer minderleri evinizde istediğiniz Akdeniz 
havasını estirmenize yardımcı olabilir. 
Yatak odalarında ise rustik tercihlere yer ver-
mek ve bunları hafif halılar, kilimler, uçuşan 
keten perdelerle tamamlamak sizin elinizde. 
Dekorasyon tercihinizi çeşitlendirmek için 
antika detaylara ve el yapımı aksesuarlara 

da yönelebilirsiniz. 
Akdeniz’in tatil havası evinize taşıyabileceğiniz 
başka bir alan ise yer döşemeleri. Mavi, yeşil 
ve beyaz desenli yer karolarına ve ham taşlara 
mutfak, banyo ya da antrelerde yer verebilir-
siniz. Masif ahşap parkeler de bu dekorasyon 
tarzının öne çıkan unsurları arasında.
Apartman dairesinde değil bahçeli bir evde 
oturuyorsanız Akdeniz dekorasyonunu evi-
nize adapte etmek sizler için çok daha kolay 
ve eğlenceli olacak. Taş duvarlar, taş zemin-
ler ve büyük toprak küpler ile begonvil, zak-
kum gibi yöresel bitkiler, Akdeniz’i doğrudan 
evinize taşıyarak arka bahçenizde kendi kü-
çük cennetinizi yaratmanıza imkan sağlaya-
cak. Bunun yanı sıra, bahçe dekorasyonu için 
de ferforje masa setlerine yönelebilirsiniz.
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Basında Eroğlu Holding
AVM Plus Exclusive Homes İnşaat Dünyası

İnşaat Dünyası
Home Art

Klass Magazin

Kobi Efor

V ISI O N B A Ş A K ŞEHİR089
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Exclusive Homes

Mall Report

Akşam

Yurt Gazetesi

Şantiye

Şantiye

Şantiye

People Mag

Ekonomist

Marie Clair Maison
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Edirne Haber

Edirne Star

Habertürk

Türkiye

Edirne Yenigün

Hudut Gazetesi

Son Haber

Edirne Ajans

Basın
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Avrupa

Yurt Gazetesi

Çorlu

Capital

Tekirdağ Şafak

Retail TürkiyeMall&Motto
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EGE COŞGUN Sevkiyat Sorumlusu olarak çalışan Yıldırım Coşgun ve eşi Duygu Çoşgun'un oğlu dünyaya gelmiştir.
ZEYNEP NİDA ÖLMEZ Sprey Operatörü olarak çalışan Yetkin Ölmez ve eşi Gülseren Ölmez'in kızı dünyaya gelmiştir.
TALHA ASAF AY Model Makine Elemanı olarak çalışan İbrahim Ay ve eşi Bahar Ay'ın oğlu dünyaya gelmiştir.
ENES MUHAMMED  CELEP Aksesuar Elemanı  olarak çalışan Fehmi Celep ve eşi Zehra Celep’in oğlu dünyaya gelmiştir.
DERİN  KAYA Aksesuar Elemanı  olarak çalışan Şükrü Kaya  ve eşi Meryem Kaya’nın kızı dünyaya gelmiştir.
EYMEN  ASLAN Aksesuar Elemanı  olarak çalışan Özer Aslan ve eşi Gözde Aslan’ın oğlu dünyaya gelmiştir.
MUSTAFA EYMEN YÖRÜK Sayımcı olarak çalışan Umut Yörük ve eşi Ayşegül Yörük’ün oğlu dünyaya gelmiştir.
MİRA SU KUNDUZ Ütücü olarak çalışan Ahmet Kunduz ve eşi Bayramiye Kunduz’un kızı dünyaya gelmiştir.
TUNA NECDET TOKGÖZ Kolici olarak çalışan Hasan Tokgöz ve eşi Büşra Tokgöz’ün oğlu dünyaya gelmiştir.
MISRA ZURNACI Yıkama Makine Operatörü olarak çalışan Salih Zurnacı ve eşi Sabber Zurnacı’nın kızı dünyaya gelmiştir.
EMRULLAH BAKAY Serim Makina Operatörü olarak çalışan Erkan Bakay ve eşi Yaylagül Bakay’ın oğlu dünyaya gelmiştir.
SEHRA PALABIYIK Yıkama Makine Operatörü olarak çalışan Tugay Palabıyık ve eşi Saadet Palabıyık’ın kızı dünyaya gelmiştir.
PELİN GÜN Jakroncu olarak çalışan Emre Gün ve eşi Merve Gün'ün kızı dünyaya gelmiştir.
ECE BAŞAK GÖÇMEN Yıkama Makina Operatörü olarak çalışan Mustafa Göçmen ve eşi Gamze Göçmen’in kızı dünyaya gelmiştir.
GÜREL TEKİN Yıkama Asistanı olarak çalışan Yüksel Tekin ve eşi Simge Tekin’in oğlu dünyaya gelmiştir.
ELİF NUR YÜCEL Kimyasalcı olarak çalışan Çetin Yücel ve eşi Saime Yücel’in kızı dünyaya gelmiştir.
REYYAN MİRA BABACAN Zımpara Elemanı olarak çalışan Banram Babacan ve eşi Tuğba Babacan’ın kızı dünyaya gelmiştir.
ESLEM İŞLEK Sprey Takıcısı olarak çalışan Ömer İşlek ve eşi Sebahat İşlek’in kızı dünyaya gelmiştir.
EMİR LÜTFİ ÖNER Dikim Bant Şefi olarak çalışan Adem Öner ve Dikim Kalite Güvence Elenamı olarak çalışan eşi Rukiye Er Öner’in oğlu dünyaya gelmiştir.
ALPEREN YİĞİT PALTALI Makinacı olarak çalışan Rıza Paltalı ve eşi Fadime Paltalı’nın oğlu dünyaya gelmiştir.
BERAT TURHAN Çakım Sorumlusu olarak çalışan Adem Turhan ve eşi Fatma Turhan’ın oğlu dünyaya gelmiştir.
NİHAN SAĞDIÇ Sayımcı olarak çalışan Mehmet Sağdıç ve eşi Fatma Sağdıç’ın kızı dünyaya gelmiştir.
SUDENAZ SERT Makinacı olarak çalışan Ramazan Sert ve eşi Canan Sert’in kızı dünyaya gelmiştir.
ÖMER ALİ TARHAN Makinacı olarak çalışan Bayram Tarhan ve eşi Songül Tarhan’ın oğlu dünyaya gelmiştir.
UMUT ALTINKAYNAK Blanket Elemanı olarak çalışan Emin Altınkaynak ve eşi Rukiye Altınkaynak’ın oğlu dünyaya gelmiştir.
ECRİN TUNA ACUN Makinacı olarak çalışan Ümit Acun ve eşi İlkay Acun’un kızı dünyaya gelmiştir.
SİMAY DURMUŞ Dikim Müdürü olarak çalışan Nihat Durmuş ve eşi Buket Durmuş’un kızı dünyaya gelmiştir.
ELİF SAHRA ŞAHİN Çizimci olarak çalışan Ekrem Şahin ve eşi Makbule Şahin’in kızı dünyaya gelmiştir.
NARİN DİNKE Makinacı olarak çalışan Narin Dinke çalışanımız ve eşi Ali Osman Dinke'nin oğlu dünyaya gelmiştir.
HAKAN ÇAĞLAYAN Lazer Elemanı olarak çalışan Hakan Çağlayan ve eşi Vesfa Çağlayan’ın oğlu dünyaya gelmiştir.
EMİR LÜTFİ ÖNER Dikim Kalite Güvence Elm. olarak çalışan Rukiye Er Öner ve eşi Adem Öner’in oğlu dünyaya gelmiştir.

Aksaray Fabrika Dikim bölümü çalışanımız 
Gülten Başer , Adem Akça ile evlendi.
Aksaray Fabrika Dikim bölümü çalışanımız Meral 
Alav , Adem Aslan ile evlendi.
Aksaray Fabrika Ütü Paketleme ve Yıkama  
bölümü çalışanlarımız Serap Ünlü ve Murat 
Karakülah ile evlendi.
Aksaray Fabrika Yıkama bölümü çalışanımız 
Bahar Bozlak , Hasan Kılıç ile evlendi.
Aksaray Fabrika Dikim bölümü çalışanlarımız 

Birgül Aygüner ve Çelebi Demir evlendi.
Aksaray Fabrika Dikim bölümü çalışanımız Kiraz 
Yörük , Memiş Yörük ile evlendi.
Aksaray Fabrika Dikim bölümü çalışanımız Oya 
Avcıoğlu , Yavuz Selim İğdeli ile evlendi.
Aksaray Fabrika Dikim bölümü çalışanımız Arife 
Çam , Ece Alper ile evlendi.
Çorlu Fabrika İlik & Rivet & Mal Kabul bölümü 
çalışanımız Kezban Atabey , Emrullah Tunç ile 
evlendi.

Çorlu Fabrika Kalite Güvence bölümü çalışanımız 
Gözde Erim , Sadık Kağan Taştekin ile evlendi.
Çorlu Fabrika Ütü Paketleme bölümü çalışanımız 
Abdullah Ölmez , Gizem Uçar ile evlendi.
Çorlu Fabrika Ütü Paketleme bölümü çalışanımız 
Hüseyin Akbaş , Nafia Uzun ile evlendi.
Çorlu Fabrika Yıkama İşletme bölümü çalışanı-
mız Ramazan Tekdoğan , Türkan Elçi ile evlendi.
Eroğlu Giyim Model Kesim Yardımcısı Emrah 
Kenar, Duygu Kenar ile evlendi.

ÇOCUĞU OLANLAR
ASLI ZEHRA ÖZSOY Eroğlu Gayrimenkul Bütçe Raporlama Yöneticisi 
Özgür Özsoy ve eşi Şeyma Özsoy’un kızı dünyaya gelmiştir.
ALİ KIVANÇ ÇELİK Eroğlu Gayrimenkul Müşteri Hizmetleri Müdürü 
Barış Çelik ve Eşi Özlem Çelik’in oğlu dünyaya gelmiştir.
ASYA ÖZTÜRK Eroğlu Gayrimenkul Dijital Pazarlama Yöneticisi 
Ceren Öztürk ve eşi Sıraç Öztürk’ün kızı dünyaya gelmiştir

DEMİR DOĞAN YELDEN Modelhane Müdürü Şeyra 
Yelden ve eşi  Osman Yelden'in oğlu dünyaya gelmiştir.
ZEYNEP ÇANKAYA Makineci olarak çalışan Mehtap 
Çankaya ve eşi Emre Çankaya'nın kızı dünyaya gelmiştir.
EYMEN ERKAN Makineci olarak çalışan Destegül Erkan 
ve eşi Kurtuluş Erkan'ın oğlu dünyaya gelmiştir. 

EVLENENLER

ER
S 

ÖR
M

E
ER

OĞ
LU

 G
İY

İM
ER

OĞ
LU

 G
İY

İM

ER
OĞ

LU
 

GA
YR

İM
EN

KU
L



094www.erogluholding.com

Bulmacanın çözümünü erogluholdingkurumsaliletisim@erogluholding.com adresine 24 Temmuz 2017 Pazartesi’nden itibaren gönderen  

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