
KASIM 2014

haber

“COLIN’S bize uyAr” diyeN 
MurAt bOz ve eLMirA 

yeniden buluşTu

bÜyÜK uStA’NIN 
eSerLeriNi iNCeLediK

SinAn’In CAMileRi

ÜMMET EROĞLU 
rÖPOrtAJI

CItySCAPe FuAr’INdA ArAP 
yAtIrIMCILArIN GÖzdeSI 
eROĞlu GAyRiMenKul

PB 1



www.erogluholding.com

Eroglu_2lik_ilan_235x330.indd   1 13/08/14   14:08



www.erogluholding.com

Merhaba,

Nurettin Eroğlu

lkemizde tekstildeki parlak geleceği görerek hiçbir 
altyapıya sahip olmadan bir hevesle bu sektöre 
giriş yapan birçok firma oldu geçmişte. Bu firma-
ların, 2001-2008 yılları arasında kurlardan dolayı 
yaşanan sıkışmaya bağlı olarak sektörü terk etme-
siyle beraber üretici sayısı azaldı. Tekstil konusun-
da kendisine Türkiye’yi partner seçmiş yabancı ül-

kelerin muhatap alacakları firma sayısının azalması ve uzun yıllardır ucuz 
iş gücü sayesinde tüm dünyanın üretim kalesi haline gelen Çin’deki ma-
liyetlerin de artmasına bağlı olarak, ülkemizde faaliyet gösteren yetkin 
firmalar artan talebe yetişmekte zorlanıyor. Bu nedenle son dönemde 
özellikle Rusya ve AB ile ABD arasında yaşanan kriz tüm dünya ülkelerini 
derinden sarsmasına rağmen, Türkiye’de beklenilen etkiye yol açmadı. 
2014 yılında Eroğlu Holding özelinde yüzde 25 büyüme oranı yakaladık. 
Elde ettiğimiz bu başarı ile hedeflerimizin üzerinde çıkmanın haklı sevin-
cini yaşıyoruz. Yine ihracat pazarlarında da büyümemizi istikrarlı bir bi-
çimde sürdürüyoruz. İhracat gerçekleştirdiğimiz Rusya ve Ukrayna bizim 
iddialı olduğumuz pazarların başında geliyor. Bu ülkelerde markalarımız 
oldukça güçlü ancak yaşanan krizden ötürü mevcudu koruyarak temkinli 
bir büyüme sağlamak bizim ana hedefimiz. Ayrıca bu zorlu süreçten ge-
çerken, yıllar içerisinde Türkiye’de pek çok krizi birebir deneyimlemiş bir 
firma olmamız da bizi güçlü kılıyor. Neticede Eroğlu Holding krizi fırsata 
çevirmeyi çok iyi bilen bir grup. Şu andaki planımız da bu ülkelerdeki 
krizden büyüyerek ve marka imajımıza güç katarak çıkmak. Tüm çalış-
malarımızı bu amaç doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. 

Eroğlu Holding olarak her türlü krizden çıkış yolunun güçlü bir sanayiden 
geçtiğine inanıyoruz. Güçlü ve sanayi ürünleriyle dünyada boy gösteren 
bir Türkiye olmanın yolunun da kendi markalarımızı yaratmaktan geç-
tiğine inanıyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz markalarla dünya 
çapında pek çok pazarda halihazırda söz sahibiyiz. Ancak sektörde söz 
sahibi ve prestijli yeni markaları hayata geçirmek için sanayiye dönük 
yeni yatırım alanlarını da aramaktan ve de araştırmaktan vazgeçmiyoruz. 
Gelecek seneler içerisinde Çin ve Japonya’ya da açılma planlarımız var. 
İnşaat yatırımlarımız ise hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki sene 
ikisi İstanbul’da biri de İstanbul dışında olmak üzere hayata geçireceği-
miz 3 proje ile bu sektördeki güçlü duruşumuzu devam ettireceğiz. 

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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EROĞLU HOLDİNG
Zafer Mahallesi Çınar Sokak No:2 34194 Yenibosna, İSTANBUL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eroğlu Holding A.Ş. adına
İmtiyaz Sahibi

Nurettin EROĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
ve Genel Yayın Yönetmeni

Tuğba SAYGIOĞLU

İçerik Yönetmeni
Onur GÜLKÖK

Genel Koordinatör
Can ERçAKICA

Yayın Koordinatörü
Nida Özer

Görsel Koordinatör
Fatih MUTLU

Katkıda Bulunanlar
Aytaç Dalyan

Melis Yamanlar
Sedef Tenim Kayaokay

 Fatih Koyunoğlu
İrem çarıkçıoğlu

Betül Tasel
Gülcan Keleş

 Zeynep Gacar
Onur Arslan

Jale Karabulut

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın

Yönetim ve Yazışma Adresi
Eroğlu Holding A.Ş.

Zafer Mahallesi çınar Sokak No:2
34194 Yenibosna . İSTANBUL

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

Yapım

www.freebirdsyayin.com

Basım
xxxx

EROĞLU GİYİM
çORLU FABRİKA

Yulaflı Köyü Tavşantepe 
Mevkii Çorlu, TEKİRDAĞ

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

EROĞLU GİYİM
AKSARAY FABRİKA

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

Faks: +90 (382) 266 20 58

EROĞLU GİYİM
MISIR FABRİKA

Serbest Bölge
İsmailiye, MISIR

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

ERS ÖRME
Firuzköy Mahallesi Kazım 

Karabekir Cad. 2/1
Avcılar-İSTANBUL

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

info@ersorme.com 
www.ersorme.com

ERS ÖRME 
GÖLYAKA DÜZCE FABRİKA

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

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

info@ersorme.com
www.ersorme.com

DNM
Yeşilköy Business Park B2 

Blok No:1 K:17
Havalimanı Kavşağı
Bakırköy-İSTANBUL

Tel: +90 (212) 465 80 99
Faks: +90 (212) 465 82 32

DNM
MISIR FABRİKA

Serbest Bölge Dimyat
MISIR

Tel:+2 (057) 229 23 30
Faks:+2 (057) 229 23 31
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Değerli Eroğlu Dostları,

S
ıcak günleri geride bıraktığımız, kışın o soğuk yüzünü yakından 
hissettiğimiz bu günlerde size yaz aylarını aratmayacak kadar sıcak ve 
renkli bir dergi hazırlamaya çalıştık. 

Zaman kavramının en önemli değeri haline geldiği günümüzde Colin’s 
müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak, zamandan tasarruf etmelerini sağlamak 
adına online satış mağazası hizmetine başladı. Böylece Colin’s tutkunları www.
colins.com.tr web sitesi üzerinden beğendikleri ürünleri kolayca satın alarak 
şıklıklarına şıklık katacaklar. 

Eroğlu Gayrimenkul, dünyanın prestijli gayrimenkul şirketlerinin katıldığı Cityscape 
Global’a projeleri ile damgasını vurdu. Seyrantepe’deki Skyland İstanbul, 
Bursa’nın yeşil ilçelerinden Nilüfer’deki Harmony Towers ve İstanbul’daki 
Platform Merter Residences & Suites projeleri, yerli ve yabancı yatırımcılar 
tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı. Konuyla ilgili detayları dergimiz sayfalarında 
bulabilirsiniz. 

Eroğlu Holding’in tekstil alanındaki markaları Colin’s ve Loft’un, 2014/2015 
sonbahar-kış sezonu için hazırlanan birbirinden şık ve her tarza hitap eden 
koleksiyonunu da sizlerin beğenisine sunduk. 

Bu sayımızda “İçimizden Biri” köşemize konuk olarak sorularımıza tüm samimiyeti 
ile cevap veren Eroğlu Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Eroğlu Giyim İcra Kurulu 
Başkanı Ümmet Eroğlu’na teşekkür ediyoruz. 

Yine bu sayımızda eserleriyle Osmanlı İmparatorluğu’nun mimari tarihine 
damgasını vuran Mimar Sinan’ın, devşirmelikten hanedanlığın baş mimarlığına 
kadar uzanan sıra dışı hayat hikayesini sayfalarımıza taşıdık. 

“Mesai Sonrası” köşemizde kendisine hobi olarak “Akvaristlik”i seçen İbrahim Er 
ile tutkuyla bağlı olduğu hobisini anlattı. Basit gibi görünen ancak oldukça ince 
detayları bünyesinde barındıran bu hobi hakkında İbrahim Er’in verdiği ipuçlarını 
takip ederek, sizin de kusursuz bir akvarist olacağınıza inanıyoruz. 

Dünya üzerinde en çok tüketilen kahve türlerinden olması, bir toplumun sosyal 
hayatına damga vurmasıyla adından söz ettiren Türk kahvesinin Habeşistan’dan 
Osmanlıya oradan da Avrupa’ya olan yolculuğunu sizler için mercek altına aldık. 

Keyifli okumalar…

EDİTÖRDEN

Tuğba Saygıoğlu
Eroğlu Holding Kurumsal İletişim Müdürü

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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i
lkel topluluklar, tarım toplumu, sanayi toplumu ve nihayet bilgi 
toplumuna ulaşan insanlık için hayat giderek kolaylaşmış 
gibi görünmektedir. Nitekim ulaşım ve iletişim imkanları hem 
hızlanmış hem de çok gelişmiştir. Teknoloji, günlük hayatında 

insanın rahatlaması için bir çok gelişmeyi sağlamıştır.

Ancak gelişen teknolojinin insanın günlük hayatını giderek 
kolaylaştırması beklenirken, günümüz dünya insanının giderek 
umutsuzlaştığını, stresinin dayanılmaz düzeylere çıktığını, ruh 
sağlığı bozulanların giderek arttığını, evlenmemenin yaygınlaştığını 
buna karşılık boşanmaların giderek arttığını üzülerek gözlüyor 
ve yaşıyoruz. Tüm bu gelişmelerin bir sonucu olarak, günümüz 
insanı varlıklar dünyasındaki yerini giderek daha sorgular hale 
gelmiş, kendisini ya aşırı bir biçimde yermeye, kendisinden 
uzaklaşmaya ya da kendisini aşırı biçimde önemli hissederek 
şişirilmiş bir benliğe sahip olmaya başlamıştır. Sonuçta kendi iç 
barışı bozulan, kendisine yabancılaşan, iletişimi giderek sınırlanan, 
yalnız kalmayı tercih eden insanlar hızla çoğalıyor.
Böyle bir sosyal aşınma ve insani değerlerdeki erimenin 
azaltılması ve insanoğlunun esasen doğasında var olan güzellikleri 
yeniden keşfetmesi konusunda hiç kuşku yoktur ki, hangi düzey-
de olursa olsun yöneticilere ve özellikle liderlere önemli görevler 
düşmektedir.

Günümüz dünyasında kendisi, ailesi, iş yeri veya topluma lid-
erlik yapacak bireylerde arzu edilen temel kişilik yönelimleri 
arasında; karizma, etkileşim ve iletişim gücü, adalet, öngörü, 
kararlılık, uzlaşmacılık, başarı güdüsü, ahlak, dürüstlük öncelikle 
sayılmaktadır.

Lideri bir orkestra şefine benzetirsek, çıkmış ya da çıkmakta olan 
sesleri yöneten değil, çıkacak olan sesleri yöneten bir orkestra 
şefi olması gereklidir.  Peki lider bunu nasıl yapacak? Bu zor işi 
yapmaktır aslında liderlik. Lider, işine bütün hücreleri ile odak-
lanarak, rafine işler yaparak ekibini canlı, heyecanlı ve amaca 
yönelmiş hatta amaca kenetlenmiş bir hale getirebilir.

Liderin bütün bunları yapabilmesindeki başlıca şart; içinden 
geldiği ve arka planında yer alan yerel ve öz değerleri unutmadan 
ama buraya da takılıp kalmadan evrensel değerlere hakim 
olmasıdır. Diğer bir ifade ile lider, yoğrulduğu yerel değerleri 
aşırılıklardan kurtararak en iyi biçimde yaşayacak, temsil edecek 
ve evrensel değerleri ıskalamayacaktır. Her ikisi arasındaki den-
geyi en güzel biçimde kurmak için çaba göstermesi gerekli hatta 
çok önemlidir.

Liderin ya salt yerel değerlere hapsolması ya da bunları yok 
sayarak kısmen yapay uluslar arası değerlerin rüzgarına kapılması 
sonuçta ben merkezci ya da şişirilmiş bir ego oluşumuna neden 
olabilir. Dünyayı sadece kendi gözlüğü ile gören, kendisini her 
işin merkezi kabul eden, kibirli olmayı meziyet sayan, kend-
isini aşırı biçimde beğenen lider, bir süre sonra ben çıkmazına 
girer ki bu durum kişiyi narsizme kadar götürebilir. Sonuçta 
lider, sadece kendisini dinleyen, vefasız, kendisini başkasının 
yerine koyamayan, insanlara değer vermeyen, her yolla kişisel 
amaçlarına ulaşmaya çalışan, çevresini kıskanan, maddi değerleri 
tek değerlendirme ölçüsü kabul eden, aşırı şüpheci, kontrolcü 
daha da vahimi kendisine hayranlık duyulmasını bekleyen bir 
davranışlar yumağının içinde debelenip durabilir.

Oysa ki arzu edilen liderlik; işi, eğitimi, konumu, mesleği ne olursa 
olsun kişinin işine odaklanması, işine yüksek bir aşk ve heyecanla 
sarılması, kişisel gelişime açık olması, başkalarına fayda üretmeyi 
hayatının en önemli amacı haline getirmesi, kendi kazanımlarına 
en arkada yer verebilme büyüklüğünü göstermesidir.
Unutulmamalıdır ki her canlı, sonuç olarak kendisi gibi yetişir. 
Toprağa atılan her tohum, çeşitli gelişim dönemleri geçirse 
de sonuçta kendisi olur. Liderin kendisinden, kültüründen, 
geleneğinden uzaklaşmadan, aşırılıklardan arınmış olarak bu gü-
zellikler ile evrensel kültür arasında bağlar kurabilmesi ve böylece 
kendisini aşabilmesi önemli ve gereklidir.

Çok az topluma nasip olan coğrafyası, kültürel renkliliği, genç 
nüfusu, enerji koridoru olma özelliği, dünyanın her tarafında iş 
yapabilen girişimci potansiyeli, yine dünyaya mal olan eğitim 
kurumları ve en önemlisi son yıllarda sağlanan istikrar ile ülkemi-
zin hızla geliştiğini daha da gelişmesi gerektiğini gözlüyoruz. 
Mevcut gelişmelerin yetmeyeceği, gelişme ivmemizi yükselt-
memiz gerektiği, bu anlamda bütün herkese çok önemli görevler 
düştüğü de bir gerçek. Üzerinde yetiştiğimiz, büyük bedellerle 
yurt edindiğimiz ülkemizin daha da gelişmesi, mevcut sorunlarının 
üstesinden gelinmesi için öncelikle yakalanmış olan istikrarın 
yitirilmemesine çok büyük bir hassasiyet gösterilmesi açıktır. 
Hangi konumda olursa olsun insanımızın birbirlerinin ayrılıklarında 
değil benzerliklerinde buluşması, birbirine engel olmaması, yapıcı 
ve uzlaşmacı olması ama en önemlisi istikrarı, birlik ve beraberliği 
namus hassasiyetinde algılaması çok önemlidir. Bunun için her 
konumdaki yönetici ve liderlerin davranış, tutum ve duruşları ile 
yerel değerleri yaşamaları bununla birlikte evrensel değerleri ihmal 
etmemeleri önemlidir.

yereL
deĞerLerdeN 
KÜRESEL 
LİDERLİĞE

Dr. İlhami Fındıkçı
Davranış Bilimleri Uzmanı

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi
ifindikci@degerdanismanlik.com.tr

İNSANİ DERİNLİK
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“COLIN’S bize 
uyAr” diyeN 
MurAt bOz ve 
eLMirA yeniden 
buluşTu
Ürünlerinde rahatlığı ve şıklığı bir arada 
sunan COLIN’S’in Mayıs ayında “COLIN’S  
Bize Uyar” sloganıyla start verdiği reklam 
kampanyasının ikinci filmi yayına girdi. 
COLIN’S, sıradışı bir aşk hikayesini esprili 
bir senaryo ile canlandıran Murat Boz ve 
Elmira Abdrazakova’yı bu kez ‘kavuşturdu’.

Türk popunun başarılı yıldızı Murat Boz’un ilk kez 
bir giyim markasının reklam filminde rol aldığı 
“COLIN’S Bize Uyar” kampanyasının ikinci filmi 

yayına girdi. Çekimleri İstanbul’da 3 gün süren yeni 
reklam filminde Murat Boz’a yine 2013 Rusya Güzeli 
Elmira Abdrazakova eşlik etti. 

Havalimanında bavulların karışmasıyla başlayan büyük 
aşk hikayesinin devamında, Murat Boz ve Elmira 
Abdrazakova’nın macerası bir kavuşmaya sahne oluyor. 
İkinci reklam filminin yönetmenliğini de ilk filmde 
olduğu gibi Özer Feyzioğlu yaptı. Romantik komedi 
tadındaki reklam filminin çekimleri, keyifli anlara sahne 
oldu. 

Üç günlük yoğun ve yorucu tempoya rağmen, Murat 
Boz’un neşesi ve pozitifliği sete renk kattı. Çekimlerde 
mekan olarak İTÜ Maslak Kampüsü, Sabiha Gökçen 
Havalimanı ve Beykoz Kundura Fabrikası kullanıldı.

Reklam Künyesi:
Reklamveren: COLIN’S: Tarık Gülsün, Bike 
Geçkinli, Aslı Ayhan, Selçuk Dabanlı, Aytaç 

Dalyan, Özge Ulusoy
Reklamveren Marka Danışmanı: Hakan Senbir 

Film Prodüksiyon Şirketi: 2012 
Yönetmen: Özer Feyzioglu
Post Prodüksiyon: Sinefekt

Medya ajansı: Veritas
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COlIn’S MAĞAZA 
yÖneTiCileRiMiZin 

erOĞLu GiyiM 
FAbriKA ziyAreti 

COlIn’S MAĞAZA 
yÖneTiCileRiMiZ 
bu SeFer ÜretiMdeydi

Gerçekleşen fabrika ziyaretlerinde fabrika yetkilileri tarafından karşılanan yöneticilerimiz, 
günün başında ‘’Modern İnsanın Üniforması: Denim” adlı sunumu dinledi. Sunumun ardın-
dan fabrikada denim pantolon üretim sürecinin tüm aşamaları yöneticilerimize uygulamalı 
olarak aktarıldı. Böylece yöneticilerimiz, Jean bilgi donanımlarını; üretiminden, modasına 
kadar farklı başlıklarda daha da güçlendirme imkanı buldu. 

İstanbul Avrupa 1-2 ve İstanbul Anadolu, Batı Marmara 
Alan’a bağlı mağaza yöneticileri, Eroğlu Giyim’in Çorlu 
Fabrikası’nı; Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz alanda 

görev alan mağaza yöneticileri ise Eroğlu Giyim’in Aksaray 
Fabrikasını alan yöneticileriyle birlikte ziyaret etti.

COLIN’S nbünyesinde hayata geçirilen Global Management Trainee prog-
ramı iyi eğitim almış gençleri sektöre ve Colin’s’e yönetici adayı olarak 
kazandırmayı hedefleyen bir program. 

Pek çok aşamadan geçerek Colin’s bünyesine katılacak yönetici adaylarının 
seçimindeki ilk aşama tamamlandı. Arel Üniversitesi yerleşkesinde 180 
kişinin davet edildiği sınav uygulaması 20 Eylül 2014 tarihinde gerçekleşti. 
Uygulamada yetenek envanteri, yabancı dil testi ve bir kompozisyon çalış-
ması yapıldı. Sınavdan başarılı olan 40 kişiye kişilik envanteri uygulandı ve 
grup mülakatlarına davet edildi.
Program çerçevesinde seçilen adaylar bir yıl sürecek bir eğitim programına 
tabi tutuluyor. Ağırlıklı olarak iç eğitim imkanlarının kullanıldığı yetiştirme 
programının içeriğinde üniversitelerden de destek alınmakta. Eğitim boyun-
ca mağaza stajlarının yanında, en az üç farklı departmanda rotasyona tabi 
tutularak adayların gelişimine katkıda bulunuluyor. Bir yurtdışı seyahatini 
de içeren eğitim program adayların hazırlayacakları projeleri sunmaları ile 
tamamlanıyor.
Eğitim programı sonunda başarılı olan adaylar geleceğin yöneticileri olma 

yolculuğunda gö-
revlerine başlıyorlar. 
Program çerçevesin-
de toplam 14 kişinin 
istihdam edilmesi 
planlanlanıyor.

Programa katılan adayların eğitim maliyetlerinin tamamı Colin’s tarafından 
karşılanıyor. Eğitim programına katılan her bir aday bir Colin’s çalışanı olarak 
değerlendiriliyor ve mevcut personele uygulanan tüm ana ve yan haklardan 
faydalanıyor. 
Global MT programımız ile Colin’s ailesine yeni katılacak çalışanların, hem 
Colin’s kültürünü hem de sektörü en iyi şekilde kavramaları, öğrendikleri 
bilgileri iş yaşamında kullanarak yeni projeler geliştirmeleri ve Colin’s’e katma 
değer sağlamaları amaçlanıyor.
Global Management Trainee Programı’nın her yıl geliştirilerek tekrar etmesi 
planlanıyor.

GlObAl MAnAGeMenT 
trAINee PrOGrAMI
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Spor ve şık giyimi bir araya getiren COLIN’S, müşterilerine özel fırsatlar sunduğu geleneksel 
Jean Fest kampanyasını 1 Eylül itibariyle düzenledi. 1 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında gerçek-
leşen Jean Fest’e özel bir çekiliş fırsatı sunan COLIN’S, kampanya sonunda 1 kişiye BMW 116i  
kazandırdı. Çekilişe katılanlar ayrıca 10 adet beats kulaklık, 100 iPhone Shuffle ve 300 COLIN’S 
Jean kazandı.
Jean Fest boyunca her 50 TL’lik Jean alışverişine bir çekiliş hakkı, ayrıca her Jean alışverişine bir 
sonraki alışverişte kullanılabilmesi için tüm ürünlerde geçerli olacak yüzde 20 indirim kuponu 
hediye edildi.
Kampanya hakkında www.colinsjeansfest.com adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Colin’s Belarus’ta yeni konsept mağazasının 
açılışını muhteşem bir gösteri ile yaptı. 

Colin’s 15 Eylül tarihinde, Belarus’un başkenti Minsk’te 
bulunan Zamok AVM içindeki 12. Mağazasının açılışını 
yaptı. Açılan yeni konsept mağazanın tanıtımını yapmak 
amacıyla 20-21 Eylül tarihlerinde yerel sanatçıların, tv 
programcılarının ve moda tasarımcılarının yanı sıra bir 
çok ünlünün katıldığı muhteşem bir gösteri düzenlendi.

Colin’s Belarus Bölge Müdürlüğü’nün organizasyonuyla 2 hafta süren hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirilen açılışta birbirinden renkli yarışmalar, Colin’s 
ürünleri ile defileler ve müşteriler için hediye çekilişleri gerçekleştirildi.
Yerel sanatçı ve ünlülerin de katıldığı yarışmalardan özellikle biri renkli anlara sahne oldu. Colin’s’in birbirinden fit ve moda ürünleri arasından kendilerine 
kıyafet seçerek jurinin önüne çıkan sanatçılar ve katılımcılar seçimleri ile değerlendirilerek puan kazandılar. En iyi kıyafet kombinini yapan kişilere Colin’s’ten 
çeşitli hediyeler verildi. Müşteriler tarafindan ilgi ile karşılanan etkinlik aynı zamanda Belarus’un en büyük TV kanalı olan Belarus1 kanalında ve uluslararası 
yayın yapan Belarus24 kanalında da yayınlanarak haber konusu oldu.

JeAN FeSt iLe 
HeRKeS KAZAnIyOR

COlIn’S belARuS’TA 
12. MAĞAZASInI 
MuHteŞeM bir GÖSteri 
iLe AÇtI

COLIN’S, her yıl Eylül ayında  tüm mağazalarında gerçekleştirdiği 
Jean Fest ile müşterilerine kazançlı alışveriş keyfi yaşatmaya 
devam ediyor. Bu yıl 1 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında geçerli 
olan Jean Fest kampanyası ile bir kişi BMW 116i otomobilin 
sahibi oldu. 
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Bu bayram da COLIN’S merkez çalışanları ‘’Mağazacılık Takımına Taze Kan’’ 
projesiyle 30 Eylül- 03 Ekim tarihleri arasında mağazalardaydı.  

Birlikte çalışıp birlikte mola vermek, zorlukları beraber aşıp güzellikleri 
birlikte yaşamak, satış ekibininin gücüne güç katmak için bir araya gelen ekip 
mağazalarda ürün açıp, alarm sökerek ve satış yaparak birlikte çalışmanın 
enerjisini diğer ekip arkadaşlarına aktarmış oldu. 

Moscow City Racing 2014, Kremlin yakınlarındaki 
Moskova merkezinde 2008 yılından bu yana düzenlenen, 
Formula 1’de mevcut ekiplerin katılımıyla gerçekleşen 
bir araba ve motor gösterisi. Bu büyük “show”un bu yılki 
sponsoru Colin’s oldu.

Korsa Medya’nin  düzenlenlemiş olduğu şova Colins ilk kez sponsor oldu. 
Bu sponsorlukla Colin’s, Dünya Ralli Şampiyonası WRC, ralli-marat-
hon Dakar yarışında “Le Mans” popüler Alman markası haline gelen 
Formula 1 ve diğer dünyaca ünlü yarış serisi takımlarının katılımıyla, 
“Büyük küresel otomotiv gösterisine sponsor olan tek hazır giyim 
markası” unvanıyla adını en iyi şekilde temsil etmiş oldu. 

Otomobil Şampiyonası Racing 2014, Moskova şehrinin yıl dönümü münasebetiyle 
21-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. Bu büyük oto şova katılım ve Colin’s’e 
olan ilgi görülmeye değerdi. Üç günlük Moscow City Racing gösterisi boyunca 
toplam ziyaretçi sayısı yüzbin kişi üzerine ulaşarak rekor kırılmış oldu.
Başlangıç noktası olarak Büyük Moskova nehri üzerindeki köprü seçildi. Bunun ardından 
Bolotnaya Meydanı’nda bulunan 3.7 km’lik yol üzerinden, Vasilevsky yokusu iniş 
alanından devam eden yarış, Kremlin köprüsüde son buldu.

Colin’s’in müşterilerine sunduğu bir başka 
ayrıcalık olan online satış mağazası hizmeti 
başladı.

Perakende mağazacılıkta müşteriye hizmet 
ve marka değeri açısından kritik öneme sahip 
e-ticaret sistemi Colin’s web sitesi üzerinden 
hizmete alındı. 
“COLIN’S e-Ticaret” sisteminin “Online Satış-

Shop Online” adıyla hayata geçirildiği pro-
jeyle müşteriler www.colins.com.tr web sitesi 
üzerinden beğendikleri Colin’s ürünlerine kolayca 
ulaşarak, satın alabilecekler.

Müşterilerine istedikleri ürüne daha rahat 
ulaşmalarını sağlayan bir filitreleme sistemi de 
sunan Colin’s online satış sistemine, kullanıcılar 
siteye üye olduktan sonra giriş yapabilecekler.

COlIn’S OnlIne SHOP
HizMete Girdi

COLIN’S MOSCOw CIty rACING 2014’e SPOnSOR Oldu

MAĞAzACILIK 
tAKIMINA TAZe KAn

www.erogluholding.com12 13



Rusya’nın lider hazir giyim markası haline gelen Colin’s, yeni konsept mağazasını 
bu yıl icerisinde Nisan ayında açtı.

İngiliz menşeli tasarımı ile oluşturulan Colin’s yeni konsept mağazası ilk olarak 
Moskova Mega Belaya Dacha Avm’sinde açıldı.

Özel dekarasyonuyla kurulan bu yeni dizayn mağazası sayısı, Rusya Federasyonu 
genelinde toplamda 6 adete ulaşmış oldu. Colin’s konsept mağazaları, Moskova Mega 
Belaya Dacha, Moskova Gudzon, Moskova Vesna, Pyatigorsk Vershine, Magnitagorsk 
Kontinent ve Samara Avrora AVM’lerinde hizmet veriyor.    

Eroğlu Holding, Colin’s markasıyla Rusya’da 212 mağazasıyla hizmet vererek ve  bu 
yıl sonuna kadar toplamda 14 yeni konsept mağaza daha açarak yeni yıla girmeyi 
hedefliyor.

Geniş ürün yelpazesiyle rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan COLIN’S, 2014 
Sonbahar/Kış Koleksiyonu’yla yaşam tarzını giyimiyle birleştiren erkeklere 
5 farklı tema altında yeni ürünler sunuyor. Campus, City Smart, Go Ivy, 

Simplicity ve Urban temalarıyla erkeklere özel tasarımlar sunan COLIN’S’te, bu 
sezon erkekleri daha özgür ve enerjik hissettirecek ürünler ön plana çıkıyor.

Yeni sezonun özel ürünlerine eşlik edecek, her sezonun gözde parçası olan jean-
ler ise bu sezon likralı kumaşları, slim ve regular fit kalıplarıyla modern bir erkek 
silüeti oluşturuyor. Kaplamalı, renkli ve sadece arkası renkli denimler, indigo 
mavinin koyu ve orta tonları mevsimin renklerini çağrıştırıyor. 

Erkek modasında şık, sade veya sofistike seçimler
Campus teması, genç erkekleri kendilerini rahat ve özgür hissedecekleri natural bir 
dünyayla buluşturuyor. Natural renklerin, yeşil, haki, kahverengi ve toprak tonlarının, 
kırık beyaz, lacivert, zümrüt yeşili, tavus kuşu tüyü renginin ve koyu mavilerin ağırlıkta 
bulunduğu temada, küçük ekoseli, düz rahat pamuklu gömlekler, kızılderili baskılı 
t-shirtler, kırçıllı dokuda trikolar göz dolduruyor.

Modayı yakından takip eden, şık ve sofistike görünmekten hoşlanan erkekler için 
metropol yaşantısından ilham alarak tasarlanan City Smart temasında, vücuda oturan 
şık ve cool slim fit modeller yer alıyor. Siyah, beyaz ve lacivertin, bordo ve griyle kom-
binlendiği temadaki ürünler her mekâna uyuyor. Vücudu saran ince trikolar, trençkot ve 
slim fit deri montlar erkeklerin şıklığını tamamlıyor.

Spor ve rahat giyinmekten hoşlanan, kendini genç ve enerjik hissedenler için 
hazırlanan Go Ivy temasında hırkalarda şal yakalar, kazaklarda asimetrik yakalar trend 
detaylar arasında göze çarpıyor. Gömleklerdeki büyük ekoseler ve indigo yıkamalar vin-
tage tarzını çağrıştırırken sweatshirtlerde ve trikolarda renkli melanj görüntüler hakim. 
Kırmızı ve saks mavisinin canlı renk tonları temanın enerjisini yansıtırken bordo, indigo 
mavi, lacivert ve beyaz ana renkleri de bu enerjiye eşlik ediyor. 

Şehir yaşantısında rahat, sade ve sofistike giyinmekten ödün vermeyen erkeklerin 

maceracı ruhunu yansıtan Simplicity temasında, flanel ve çift taraflı kumaşların 
kullanıldığı gömlekler dikkat çekiyor. Bomber ve kapitone montlar, kahverengi deri 
montlar ve chino pantolonlar temanın ruhunu yansıtıyor. Lacivert, mavi ve kırık beyaz 
ana renklerinin görüldüğü temanın en önemli parçaları bomber, kapitone ve deri 
montlar ile chino pantolonlar.

Yaşam tarzında rock ve grunge müziğin etkisi olan, dövme yaptıran ve aksesuarlarına 
önem veren genç erkeklerin zevkine göre tasarlanan Urban temasında ağırlıklı olarak 
koyu renkler kullanılıyor. Gömleklerde mini pötikareler, küçük ekoseler ve parça boya 
düz renkler önemli bir yer tutarken grafiklerde kullanılan müzik, motosiklet ve dövme 
görüntüleri genç erkeklerin asi imajını tamamlıyor.

Erkeklerin şıklığına 
son rötuşlar
Erkeklerin şıklığını tamamlayan 
aksesuarlarda bu sezon mes-
senger, omuz ve sırt çantaları 
ön plana çıkıyor. Kullanılmış 
görünümlü cüzdanlar ve ke-
merlerle, ekose şallar erkeklerin 
favori ürünleri arasında yerini 
koruyor. Kukuletalar ve tüp 
atkılar bu kış da koleksiyonda 
yer almaya devam ederken 
eldivenlerde kar deseni, içi 
polarlı triko modeller, içi dışı 
farklı kumaşlar ve parmaksız 
seçenekler sunuluyor. Bu sezonun 
modası dijital kadranlı saatler ise, CO-
LIN’S’in şık tasarımları ile mükemmel 
bir şekilde kombinleniyor.

RuSyA’dA yeni 
KONSePt MAĞAzA

yeNi SezONdA erKeKLeriN iMAJINA COlIn’S iMZASI
COLIN’S hayatın farklı anlarını düşünerek tasarladığı 2014 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nda her erkeğin “bana uyar” diyebileceği, sezonun modasını 
yansıtan yeni ürünlerini bir arada sunuyor. Rahatlıktan ve şıklıktan taviz vermeyen COLIN’S, yeni sezona özel 5 farklı tema ile ürünlerinde 
erkeklerin dünyasından izler taşıyor.
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T
asarımlarında rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan COLIN’S, 2014 Sonbahar/
Kış Koleksiyonu’na özel olarak 4 farklı tema altında tasarladığı ürünleriyle 
kadınların hayatının merkezine yerleşiyor. COLIN’S 2014 Sonbahar/Kış 
Koleksiyonu’nda kadınların kalbini fethedecek seçeneklerin bulunduğu 

Back to Black, Campus Girl, Teen Club ve Winter Romance temaları günün her 
anında zevkle giyilecek kombinler sunuyor.

Giyildiğinde vücudun şeklini alarak formunu kaybetmeyen, soft tuşeli kumaş-
lardan üretilen COLIN’S jeanler her sezon olduğu gibi koleksiyonun en önemli 
parçalarından. Vintage yıkamalar ve yıpratmalarla çarpıcı bir görünüme sahip 
olan, indigonun her tonundaki denimler, koleksiyonun çeşitli  parçalarıyla 
kombinlenerek modern, bakımlı, çarpıcı ve doğal görünümler veriyor; gün boyu 
rahat ve enerjik hissettiriyor.

Kadınlar 4 farklı temada şıklığı yakalıyor
Siyah ve beyazın uyumunu gösteren Back to Black temasında, sade kesimlerde 
şık detaylar görülüyor. Grunge ve sportif görünümlerin ön plana çıktığı seride 
yıldız, leopar, puantiye, kurukafa, monokrom, animal desenler, çizgiler, kapitone 
görüntüler karşımıza çıkıyor. Payet-taş süslemeler, varak baskı ve şifon detaylar 
da yer yer asi ve feminen çağrışımlar yapıyor.

Eğlence dolu bir ruh halini yansıtan Campus Girl temasında jakarlı trikolar, slo-
gan artworklü T-shirt ve sweatshirtler, aplike detaylı kolej ceketler, ekose parçalar 
renkli nondenimlerle buluşuyor. İndigo mavisi, kırmızı, koyu yeşil, mor, bordo, 
saks mavisi, şeker pembesi ve sarı Campus Girl temasına hareket katan renkler 
arasında öne çıkıyor.

Teen Club temasında görülen canlı renkler, şirin desen ve baskılar genç kızların 
renkli dünyasına hitap ediyor. Temanın ürün yelpazesindeki kalp ve animal de-
senler, slogan yazılar, çizgi film kahramanlarının baskıları tasarımlara hayat veren 
detaylar arasında görülüyor. Kırmızı, gri melanj, pembe melanj, bordo, lacivert, 
antrasit, mürdüm, haki, saks mavisi ve yeşil renkler tema içerisinde yerini alıyor.

Winter Romance temasında ise romantik çiçek desenleri, etnik desenler, minik 

ekoseler ve dantel etkisi kadınları gizemli bir görünüme kavuşturuyor. 

Sezonun trend parçaları arasında bulunan oversize saçaklı hırkalar, pançolar, 
tüylü ve salaş kazaklar hem şık duruyor, hem sıcak tutuyor. Tozpembe, ekru, laci-
vert, antrasit, mercan, somon, haki, mavi melanj, bordo ve kahverengi temanın 
renkleri arasında göze çarpıyor.

Şıklık detaylarla tamamlanıyor
COLIN’S 2014 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’ndaki birbirinden şık tasarımları, taba, 
bordo, şarap kırmızısı ve siyah renk-
lerinin hakim olduğu şık COLIN’S 
aksesuarlar tamamlıyor. Kadınların 
tutkunu olduğu çantalarda bu sene 
sade modeller ön plana çıkıyor. 
COLIN’S cüzdanlar, kemerler, şallar 
ve saatler giyiminde detaylara 
önem verenleri kusursuz bir 
görünüme kavuşturuyor. Kalın el 
örgülerinin ve kilim desenlerinin 
moda olduğu atkı ve bereler 
sıcak bir gün geçirmeyi sağlarken 
akıllı telefon kullanımına kolaylık 
sağlayan eldivenler zamana sizinle 
ayak uyduruyor.

www.erogluholding.com

yeNi SezONdA 
COLIN’S’teN 
KAdInlARA 
CAZiP SeÇiMleR
Rahat ve şık giyimin öncü markası 
COLIN’S, her kadının “tarzıma uyar” 
diyebileceği, kalite ve tasarımlarıyla göz 
dolduran ürünlerini 2014 Sonbahar/
Kış Koleksiyonu’nda sunuyor. Günün her 
saatine uygun ve farklı stillere hitap eden 
COLIN’S ürünleri 4 tema altında kadınlara 
yeni sezonda zengin seçenekler getiriyor.
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COLIN’S

COLIN’S 2014 
SONbAHAr/KIŞ KOLeKSiyONu 

HER TARZA UYAR

COLIN’S her mekana ve tarza hitap eden 2014 Sonbahar/Kış 
Koleksiyonu ile ruh halinizin izlerini taşıyor. Koleksiyonunda 

rahatlıktan ve şıklıktan taviz vermeyen COLIN’S, tasarımlarında 
sezonun moda renklerine hayat veriyor. 

Tasarımlarında rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan COLIN’S, 2014 Sonba-
har/Kış Koleksiyonu’yla hayatın farklı anlarına anlam katmaya devam 
ediyor. Her sezonun vazgeçilmezi denimler, kadınlara ve erkeklere 

özel farklı model ve renklerle COLIN’S koleksiyonun yine en gözde parçaları 
arasında yerini alıyor. 
COLIN’S’in erkek jeanlerindeki likralı kumaşlar, slim ve regular fit kalıplar mo-
dern bir silüet oluşturuyor. Kaplamalı, renkli ve sadece arkası renkli denimler, 
indigo mavinin koyu ve orta tonları mevsimin renklerini çağrıştırıyor. 
Kadınlara özel tasarlanan, giyildiğinde vücudun şeklini alarak formunu 
kaybetmeyen, soft tuşeli kumaşlardan üretilen COLIN’S jeanler ise sezonun 
en önemli parçalarından. Vintage yıkamalar ve yıpratmalarla çarpıcı bir 
görünüme sahip olan, indigonun her tonundaki denimler hem şık, hem rahat 
modelleriyle günün her saatinde tercih ediliyor. 
 
COLIN’S 9 farklı tema ile sezona damgasını vuruyor
COLIN’S 2014 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, denimlerin kombinleneceği, mo-
dern, bakımlı, çarpıcı ve doğal görünümler veren, gün boyu rahat ve enerjik  
hissettiren ürünlerle de göz dolduruyor.  Koleksiyonunda mevsimin tonlarıyla 
ruh halinizi birleştiren COLIN’S, 9 farklı temadaki ürünlerini hayatın merkezine 
koyuyor.
COLIN’S 2014 Sonbahar Kış Koleksiyonu’nda Back to Black, Campus Girl, Teen 
Club ve Winter Romance temalarıyla kadınların; Campus, City Smart, Go Ivy, 
Simplicity ve Urban temalarıyla da erkeklerin favorisi olmaya aday. 

Kadınlar ister sade, isterse renkli ve ışıltılı…
Siyah ve beyazın uyumunu gösteren Back to Black temasında, sade kesim-
lerde şık detaylar görülüyor. Grunge ve sportif görünümlerin ön plana çıktığı 
seride yıldız, leopar, puantiye, kurukafa, monokrom, animal desenler, çizgiler, 
kapitone görüntüler karşımıza çıkıyor. Payet-taş süslemeler, varak baskı ve 
şifon detaylar da yer yer asi ve feminen çağrışımlar yapıyor.
Eğlence dolu bir ruh halini yansıtan Campus Girl temasında jakarlı trikolar, 
slogan artworklü T-shirt ve sweatshirtler, aplike detaylı kolej ceketler, ekose 
parçalar renkli nondenimlerle buluşuyor.
Teen Club temasında görülen canlı renkler, şirin desen ve baskılar genç kızların 
renkli dünyasına hitap ediyor. Temanın ürün yelpazesindeki kalp ve animal 

desenler, slogan yazılar, çizgi film kahramanlarının baskıları tasarımlara hayat 
veren detaylar arasında görülüyor.
Winter Romance temasında ise romantik çiçek desenleri, etnik desenler, minik 
ekoseler ve dantel etkisi kadınları gizemli bir görünüme kavuşturuyor. Sezonun 
trend parçaları arasında bulunan oversize saçaklı hırkalar, pançolar, tüylü ve 
salaş kazaklar hem şık duruyor, hem sıcak tutuyor. 

Erkekler için farklı tarzlara farklı temalar…
Campus teması, genç erkekleri kendilerini rahat ve özgür hissedecekleri, şehir 
hayatından uzak, natural bir dünyayla buluşturuyor.
Natural renklerin, yeşil, haki, kahverengi ve toprak tonlarının, kırık beyaz, 
lacivert, zümrüt yeşili, tavus kuşu tüyü renginin ve koyu mavilerin ağırlıkta 
bulunduğu temada, kızılderili baskılar da doğayı yansıtıyor.
Modayı yakından takip eden, şık ve sofistike görünmekten hoşlanan erkekler 
için metropol yaşantısından ilham alarak tasarlanan City Smart temasında, 
vücuda oturan şık ve cool slim fit modeller yer alıyor. Siyah, beyaz ve lacivertin, 
bordo ve griyle kombinlendiği temadaki ürünler her mekana uyuyor.
Spor ve rahat giyinmekten hoşlanan, kendini genç ve enerjik hissedenler için 
hazırlanan Go Ivy temasında vintage tarzı, asimetrik yakalar ve büyük ekoseler 
öne çıkıyor. Kırmızı ve saks mavisinin canlı renk tonları temanın enerjisini 
yansıtırken bordo, indigo mavisi, lacivert ve beyaz ana renkleri de bu enerjiye 
eşlik ediyor.
Şehir yaşantısında rahat, sade ve sofistike giyinmekten ödün vermeyen 
erkeklerin maceracı ruhunu yansıtan Simplicity temasında, flanel ve çift taraflı 
kumaşların kullanıldığı gömlekler dikkat çekiyor. Lacivert, mavi ve kırık beyaz 
ana renklerinin görüldüğü temanın en önemli parçaları bomber, kapitone ve 
deri montlar ile chino pantolonlar.
Yaşam tarzında rock ve grunge müziğin etkisi olan, dövme yaptıran 
ve aksesuarlarına önem veren genç erkeklerin zevkine göre tasarlanan 
Urban temasında ağırlıklı olarak koyu renkler kullanılıyor. Gömleklerde 
mini pötikareler, küçük ekoseler ve parça boya düz renkler önemli bir yer 
tutarken grafiklerde kullanılan müzik, motosiklet ve dövme görüntüleri 
genç erkeklerin asi imajını tamamlıyor.
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COLIN’S 2014 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’ndaki birbirinden şık tasarımları, 
taba, bordo, şarap kırmızısı ve siyah renklerinin hakim olduğu şık COLIN’S 
aksesuarlar tamamlıyor. Hem günlük kullanıma uygun hem de özel anlara 

yönelik detayların düşünüldüğü aksesuarlarda, kadınların ve erkeklerin tarzını 
yansıtan ideal tasarımlar bulunuyor.

Kadınların COLIN’S aksesuarlarında farklı zevklere hitap eden renk ve desenle-
riyle bu sezon yine çok  zengin seçenekler bulunuyor. Kadınların tutkunu olduğu 
çantalarda bu sene gösterişsiz modeller ön plana çıkıyor. COLIN’S cüzdanlar, 
kemerler, şallar ve saatler giyiminde detaylara önem verenleri kusursuz bir 
görünüme kavuşturuyor. Kalın el örgülerinin ve kilim desenlerinin moda olduğu 
atkı ve bereler sıcak bir gün geçirmeyi sağlarken akıllı telefon kullanımına 
kolaylık sağlayan eldivenler zamana sizinle ayak uyduruyor.

Erkek koleksiyonunda messenger, omuz ya da sırt çantaları ön plana çıkıyor. 
Kullanılmış görünümlü cüzdanlar ve kemerlerde, ekose şallar erkeklerin favori 
ürünleri arasında yerini koruyor. Kukuletalar ve tüp atkılar bu kış da koleksiyon-
da yer almaya devam ederken eldivenlerde kar deseni, içi polarlı triko modeller, 
içi dışı farklı kumaşlar ve parmaksız seçenekler sunuluyor. 
Saat modellerinde ise bu sezon dijital kadranlar moda.

ŞIKLIĞI AyRInTIlARdA yAKALAyIN 

2014 Mart ayında başlayan ve her hafta farklı eğitim başlıklarıyla devam eden Temel Perakende Planlama Eğitimi Ağustos ayında başarıyla tamamlandı. 
Temel Perakende Eğitimi katılımcılarına eğitim sertifikaları Ürün Direktörlüğü’nde düzenlenen bir törenle dağıtıldı. 
Sertifikalar, Perakende Planlama Grup Müdürü Ali Çağlar, Bayan Kategorileri Grup Müdürü Hülya Eroğlu, Erkek Kategorileri Grup Müdürü Nilay Gülhan  
ve Eğitim ve Gelişim Müdürü Ayhan Fişekçi tarafından verildi. Eğitimcilerimiz ise sertifikalarını İnsan Kaynakları Grup Müdürü Hülya Gökay’dan aldılar. 
On dört bölümde tamamlanan Temel Perakende Eğitimi eğitimcilerinin isimleri ise şu şekilde:
Abdullah Sönmez / Bütçe Raporlama Müdürü
Bahadır çatalbaş / Erkek Planlama Müdürü
Gökhan Koçak / Denim Planlama Müdürü  
Halil Yavuz Dönmez / Bayan Planlama Müdürü 

teMeL PerAKeNde PLANLAMA eĞitiMi SeRTiFiKA TÖReni
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Eroğlu Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Erasta Fethiye Alışveriş Merkezi 
açılmasının üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen, bölge halkının yoğun 
ilgi ve beğenisi toplayan birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya 
devam ediyor.
O Ses Türkiye’nin ilk sezon birincisi olan sesi ve sempatisiyle gençlerin  beğenisi 
toplayan Oğuz Berkay Fidan, 30 Ağustos Cumartesi günü birbirinden güzel 
şarkılarını Erasta Fethiye’de sevenleri için söyledi.
Verdiği konserin hemen ardından hayranlarıyla sohbet edip, imza da veren genç 
şarkıcının yeni çıkardığı albümüne ise Erasta Fethiye Müşterileri’nden 100 şanslı 
kişi AVM içinde istedikleri mağazadan yaptıkları 50 TL’lik alışveriş  karşılığında 
sahip oldu.
Sahip oldukları albümü genç şarkıcıya imzalatma fırsatı da bulan müşteriler, 
Oğuz Berkay Fidan’la bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 92. 
yıldönümü tüm yurtta olduğu 
gibi Erasta Antalya’da da yapılan 
etkinliklerle coşkuyla kutlandı. 30 
Ağustos Zafer Bayramı etkinlik-
leri kapsamında, AVM’ye gelen 
müşterilerini zafer marşları çalan 
bando ekibiyle karşılayan Erasta 
Antalya’da çocuklar ve aileleri için 
Türk bayrakları da dağıtıldı. Tüm 
haftasonu süren kutlamalarda za-
fer bandosu ziyaretçiler tarafından 
ilgiyle izlendi.

OĞuZ beRKAy FidAn erAStA 
FetHiye’de SeveNLeriyLe buLuŞtu

30 AĞuSTOS ZAFeR 
bAyRAMI erAStA 
ANtALyA’dA KutLANdI

eRASTA AnTAlyA’dA KuRbAn bAyRAMI 
birbiriNdeN eĞLeNCeLi etKiNLiKLerLe KutLANdI
Kurban Bayramı süresince Erasta Antalya’da 
hazırlanan bayrama özel renkli ve eğlenceli 
görsellerle süslenen photobooth etkinliği 
müşteriler tarafından büyük ilgi gördü. Kurban 
Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan 
Photobooth çalışmasına müşteriler tarafından 
ilgi büyük oldu. Kendilerine sunulan çeşitli 
kostüm ve aksesuarlarla kamera karşısına 
geçen müşteriler farklı ve komik fotoğraflar 
çekerek eğlendiler.

Fethiye’nin ilk ve tek alışveriş merkezi Erasta Fethiye, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında renkli bir organizasyona imza attı.
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CItySCAPe FuAr’INdA ArAP 
yAtIrIMCILArIN GÖzdeSI 

eROĞlu GAyRiMenKul Oldu
Dünyanın prestijli gayrimenkul şirketlerinin katıldığı Cityscape Global’da, Eroğlu Gayrimenkul 

projeleri yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

Eroğlu Gayrimenkul 21-23 Eylül 2014 tarihleri arasında, Dubai Dünya Ticaret 
Merkezi’nde gerçekleştirilen Cityscape Global’da dünyanın dört bir yanından 
gelen yatırımcılarıyla buluştu. Eroğlu Gayrimenkul’un inşaat sektöründe 

imza attığı karma projeleriyle yer aldığı fuara bu yıl, 200’ün üzerinde yerel, 
bölgesel ve uluslararası gayrimenkul şirketi ve 32 Türk firması katıldı.

Eroğlu Gayrimenkul’ün kentin yeni merkezi Seyrantepe’deki Skyland İstanbul, 
Bursa’nın yeşil ilçelerinden Nilüfer’deki Harmony Towers ve İstanbul’daki Platform 
Merter Residences & Suites projelerini fuarda tanıtırken, özellikle bu projelere 
Arap yatırımcılardan çok sayıda talep geldi.

NUREttiN EROğLU: ‘YABANCI ALICININ KALICI  
OtURUM BEKLENtiSi vAR’
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu fuarın ilk gününe ilişkin 
şu değerlendirmelerde bulundu: “Fuarın ilk gününde, ilk birkaç saat içinde bekle-
diğimizin çok üzerinde talep aldık. En çok satışı Skyland İstanbul projemizde ger-
çekleştirdik. Türkiye’ye, bilhassa İstanbul’a Arap yatırımcılardan büyük bir talep 
var. Arap yatırımcılar İstanbul’u çok seviyorlar ve İstanbul’u artık sadece yatırım 
olarak görmüyor, oturum amaçlı konut alıyorlar. Biz geçen yıl da bu fuarda yer 

aldık; buradaki yatırımcılar projelerimizi biliyorlar. Bu yıl da karşılaştığımız ilgi-
den çok memnunuz. Mühim olan şirketlerin çok yüksek cirolar yakalaması 
değil, işin doğrusunun yapılması. Projelerimize, gösterilen ilginin bir sebebi 
de bu. Bu tür fuarlar Türkiye’de de yapılıyor ancak henüz yeterli olduğunu 
düşünmüyorum. Bu konuda yapacak daha çok işimiz var.”

Dünyaca ünlü yapılara attığı imza ile adından söz ettiren mimari, şehircilik 
ve tasarım şirketi Broadway Malyan’ın Kapadokya’nın peri bacalarından 
esinlenerek tasarladığı Skyland İstanbul, rezidans, iş kuleleri, otel ve 
alışveriş merkezinden oluşuyor. Proje, havaalanları, metro istasyonu, köprü 
ve ana yollara yakınlığı ile yaklaşık 12 bin kişiyi buluşturan hareketli bir 
merkez olacak. 

Bursa’da Uludağ manzarası gören daireleri, 6 katlı teras evleri, 5500 m² büyüklü-
ğündeki iç avlusu ile 23 ve 18 katlı iki kuleden oluşan Harmony Towers, Bursa’nın 
yeni ikonu olarak yükseliyor. İstanbul’un ana arterlerinden biri olan E-5 üzerinde 
konumlanan Platform Merter Residences & Suites ise, konforlu ofisleri, modern 
toplantı ve konferans salonları, 5 yıldızlı otel konseptiyle tasarlanmış süitleri ve 
rezidansları, alışveriş ve spa merkezi ile geleceğin iş ve iletişim platformu olacak. 
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OKuL ÇANtAN 
eRASTA’lARdAn

Okula geri dönüş etkinlikleri kapsamında “Erasta Okula Dönüş 
Panayırı” adı altında Okul Çantan Erasta’dan sloganıyla hem Erasta 
Antalya hem de Erasta Fethiye’de  bir kampanya düzenlendi.

Erasta Antalya’da 6-14 Eylül 2014 tarihleri arasında Fethiye’de  ise 15 - 21 
Eylül tarihleri arasında 2014-2015 yılı Eğitim Öğretim yılının başlangıcı 
vesilesiyle düzenlenen kampanya da Fethiye’de tek seferde 150 TL ve 
üzeri  Antalya’da 200 TL ve üzeri alışveriş yapan Erasta müşterilerine 
Erasta logolu sırt çantası hediye edildi.

Bu kapsamda Erasta Antalya AVM’de çeşitli aktiviteler de düzenlendi, 
“Patlat Bir Hediye” sloganıyla hazırlanan hediye balonu havuzu bu etkin-
likler içinde en çok ilgi çeken etkinlik oldu.

yArININ 
dOKtOrLArI

erAStA
FetHiye’de

SeRTiFiKAlARInI 
AldIlAR

“Bugünün Çocukları Yarının Doktorları”  Küçük Doktorlar Atölyesi 
28 Eylül Pazar günü 1600:18:00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Erasta Fethiye AVM ve Anatolia Organizasyon işbirliği ile gerçekleştirilen 
organizasyonda minikler doktorluk mesleğini gözlemlerken, sağlıklı yaşa-
manın önemini de uygulamalı oyunlarla eğlenceli şekilde öğrendiler.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden gelen pratisyen doktoların önderliğin-
de 6-12 yaş grubundan çocuklar 20’şer kişiden oluşan 4 grupla eğitime 
katıldılar.

Etkinlik sonrasında birer sertifika da alan çocuklar, bu öğretici etkinliğe ka-
tılmanın mutluluğunu yaşadılar. Çocukların ailleri ve müşteriler tarafından 
da olumlu tepkiler alan bu tür etkinliklerin Erasta Fethiye tarafından devam 
ettirilmesi istendi.
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3-4-5 ve 6 yaş grup öğrencilerinin bireysel ve proje çalışmalarının yer 
aldığı sergi Erasta Fethiye’de açılan ilk, miniklerin ise ikinci sergisi oldu. 
Çocukların hayallerinin etkinliklerle birleştirildiği sergi renkli ve farklı 
sunumu ile dikkat çekti. Çocukların renkli dünyasının sergi platformuna 
taşındığı organizasyon, hem sergiyi gezenler hem de aileleri tarafından 

erAStA FetHiye’de ilK SeRGiyi MiniKleR AÇTI
Erasta Fethiye Alışveriş Merkezi’nin ilk sergisi 28 Haziran tarihinde Özel Mini Akademili çocuklar tarafından açıldı.

Açıldığı zamandan bu yana Fethiye’ye yeni bir soluk getiren Erasta Fethiye 
Alışveriş Merkezi, müşterileri için hazırladığı sosyal ve kültürel etkinliklere bir 
yenisini ekledi.
Erasta Fethiye bu faaliyetler kapsamında 6 Ekim’de Zakkum Grubunu Fethiye’de 
hayranlarıyla buluşturdu.
Gençlerin yoğun şekilde ilgi gösterdiği Zakkum grubu’nun konserinde gençler 
şarkılara eşlik ederek eğlendiler.
Konserin ardından düzenlenen imza etkinliği için bekleyenler uzun kuyruklar 
oluşturdular. Zakkum grubuyla fotoğraf çektirmek için yarışan gençler sosyal 
medya siteleri üzerinden hastaglerle paylaşımlarda bulundular. İmza kartonetleri 
dışında bir çok kişi üzerlerinde bulunan giysilere imza attırırken Zakkum grubu 
karşılaştıkları bu yoğun ilgi karşısında mutluluklarını dile getirdiler.

zAKKuM FetHiyeLiLeri 
eRASTA FeTHiye’de COşTuRdu

büyük ilgi gördü. Yapılan etkinliklerin yanı sıra çocuklar, palyaçoların 
dağıttığı balonlarla mutlu oldular. Etkinlikte emeği geçen her çocuğa 
madalyalar verildi. Akademi yöneticileri böyle bir etkinliğin ve platformun 
oluşturulmasına imkan sağlayan Erasta Fethiye Alışveriş Merkezi yönetici ve 
çalışanlarına çok teşekkür ettiklerini belirttiler.
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eFSAneVi JeAn 
MARKASI lOFT 
yeNi iMAJI iLe 
SOLuK KeSiyOr

LOFT yeni imajı ve güçlü kampanyası ile 2014/15 sonbahar kış sezonuna 
çok güçlü bir giriş yapıyor. Dünya çapında isim yapmış stilist ve artistik di-
rektör Semra Russell’ın ekibiyle çalışmalarına devam eden LOFT jeans için, 

Londra’nın Shoreditch semtinde çok renkli bir kampanya çekildi. Semra Russell, 
fotoğrafçı olarak birlikte çalışmaktan büyük zevk aldığı Danimarkalı Haifa 
Ollsenn’ı görevlendirdi. Sızlanmayı kes cazi-beni kullan gibi güçlü sloganlarla 
ilerleyen markanın yeni imaj kampanyası görülmeye değer. 

LOFT erkeği her zaman olduğu gibi hayata karşı dik duruyor, havalı ve asi bir 
duruş sergiliyor. Folklorik ve yerel hikayeler ile farklı ülke ve kültürlerin izlerinin 
rastlandığı toprak renklerinden oluşan geo-functional, industrial evolu-
tion teması, kolej tarzını yansıtan navy, kırmızı, elektirk mavisi renklerinin 
hakim olduğu  Royal Street, LOFT erkeği ile çok örtüşen koyu renklerin ve 
kuru kafaların kullanıldığı Rock teması, şık erkeğin yer aldığı Black teması ile 
AW 14-15 koleksiyonu tamamlanmakta. Geometrik kesimler, asimetrik cep 
detayları, kontrast dikişler, yıkamalı indigo kumaşlar, oil dyed gömlekler, ekose 
gömleklerde deri garniler, metal plakalar, öne çıkan detaylar, yeni geliştirilen 
formlar ve yenilikçi duruş sergileyen LOFT erkeği bu sezonda da iddialı. 

Kadın koleksiyonunda da bu sezon Black & Black denim öne çıkıyor. Rock 
esintileri taşıyan şık ve güçlü mesajların olduğu baskılı t-shirt’ler, şık bluzlar, 
mükemmel bir şekilde basen kısmını saran Black & Black ve non-denim pan-
tolonlar bu grupta göz dolduran ürünlerden. Rahat ve günlük giyime uygun 
parçaların yer aldığı grubun yanı sıra folk desenlerinin öne çıktığı ve modern 
bir şekilde yorumlandığı kazaklar ve üst grupların yer aldığı bir diğer grup ürün 
de bu sezon çok ilgi göreceğe benziyor. Kadın koleksiyonunda da kolej hayatını 
yansıtan sporcu montları, ekose desenli gömlekler bulunuyor. Vahşi hayvan de-
senlerinin basılı olduğu t-shirtler ve özel yıkamalı renkli denim pantolonların 
yoğun olduğu, punk bir dokunuşun hissedildiği gruptaki ürünler ise LOFT’un 
bu yıl kadınlar için önerdiği stillerden bir tanesi. Asker modasının etkilerinin 
hissedildiği bir diğer gruptaki ürünlerle kolaylıkla kombinlenerek giyilebilecek 
tüm LOFT koleksiyonu göz dolduruyor. 

LOFT renkleri, özel orjinal baskıları kadar süper şık ve rahat  kalıplarıyla dikkat 
çeken bir marka. Bu sezonun Jean koleksiyonu yeniden yorumlanan dört adet 
bayan kalıbı ile kadın Jean modasındaki son trendleri yansıtıyor. Yüksek bel, 
dar kesimli  Natalie, düşük bel dar kesimli Jessica, popo kaldıran Push Up, rahat 
kesim Boyfriend LOFT bayan Jean koleksiyonuna eklenen son modeller…
Düşük bel, dar kesim ve dar paçasıyla  yeni erkek kalıbı Ricardo için premium 
kumaşlar ve bu kumaşlarla yapılan eşsiz yıkamalar ve aksesuarlar kullanıldı. Bu 
ürünler şimdiden sezonun trendleri arasına girmeye aday. LOFT’un yeni model-
lerini ve yüzlerini bu kış sezonunda her yerde göreceğiz.
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türkiye genelinde mağaza ağına yenilerini ekleyen LOFt, ÖZDiLEKPARK iStANBUL vE ANtALYA’da iki yeni mağaza açtı.

LOFt’uN yeNi MAĞAzALArI ÖZDİLEKPARK 
İSTANBUL vE ÖZDİLEKPARK ANTALYA’DA

2014/2015 Sonbahar-Kış sezonuna yeni imajıyla birlikte güçlü bir şekilde giren efsanevi jean markası LOFT, Türkiye’deki mağaza 
zincirine iki yeni mağaza daha ekledi. Her geçen gün Türkiye’de ve yurtdışında mağaza ağını genişleten LOFT, Sonbahar-Kış 

koleksiyonundan eşsiz parçalarını Özdilek Park İstanbul ve Antalya’da sunmaya başladı.
Marka, şimdiden sezonun trendleri arasına girmeye aday olan koleksiyonu ile mağaza açılışlarına özel indirim fırsatları sundu. 
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ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’nın öne çıkan prensiplerinden 
biri  ‘Çalışanların Katılımı’ ilkesidir. Bu sebeple süreçlerin dokümante 
edilmesinde süreç liderleri, süreç tedarikçileri, süreç müşterileri ile birlik-
te çalışmak, iç denetimleri süreç temsilcileri ile birlikte gerçekleştirmek 
büyük önem taşıyor. Sistemi kurarken, eğitimleri verirken ve denetimleri 
yaparken hep çalışanlardan oluşan ekiplerle ilerlemek gerekli.

Birlikte ekip olarak uyum içinde çalışabilmek için aynı terminolojiyi kul-
lanabilmek ve kavramlara aynı anlamları yükleyebilmek gerekiyor. Bunu 
sağlamanın en kestirme yolu ise eğitim. Eroğlu Holding, katılımın ve 
etkinliğin üst seviyede olduğu bu tür eğitimlerin çalışanlarına ve kuruma 
yüksek seviyede katma değer katacağı inancı ile 16-17 Ağustos tarihle-
rinde Eroğlu Giyim Aksaray Fabrikası’nda, Kalite Yönetim Sisteminin ne 
olduğunu, ona neden ihtiyaç duyulduğunu, süreç yönetiminin olmazsa 
olmazlarını konu alan 2 günlük uygulamalı bir eğitim gerçekleştirdi. 

Eroğlu Holding‘in organizasyonuyla 2 Ekim tarihinde, merkez binada 
düzenlenen Kurban Bayramı Töreninde Eroğlu Holding, Colin’s, Loft, DNM ve 
Eroğlu Gayrimenkul merkez çalışanları bir araya gelerek bayramlaştılar. 
Törende konuşma yapan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin 
Eroğlu; tüm çalışanların Kurban Bayramı’nı kutladıktan sonra, dünyada ve 
Türkiye’de yaşanan gelişmeler karşısında bayramın bütünleştirici etkisini 
vurguladı.

Nurettin Eroğlu’nun ardından kürsüye çıkan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve Loft İcra Kurulu Başkanı Şahin Eroğlu ile Eroğlu 
Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Colin’s İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu da 
tüm merkez çalışanlarının Kurban Bayramlarını kutladılar ve temennilerini 
belirttiler.
Konuşmalarının ardından tüm çalışanlar tarafından uzun uzun alkışlanan 
Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanların tek tek ellerini sıkarak bayramlaştılar.

HOLdiNG’te eĞitiMLere deVAM ediliyOR

eROĞlu HOldinG ÇAlIşAnlARI 
KurbAN bAyrAMI tÖreNiNde bAyrAMLAŞtILAr

Çalışmanın sonuçları ve denetimi ilerleyen günlerde bu eğitimi başarı 
ile tamamlamış olan çalışanlar ile birlikte  açıklanacak. Bunun yanında 
Eroğlu Giyim’de kurulmuş olunan sistem denetlenecek ve sonuçları İcra 
Kurulu Başkanı’na sunularak iyileştirme projeleri planlanacak.
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Colin’s ve Loft markalarımızda kurulmuş olan ISO 27001 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile bilgi güvenliği 

risklerimizi, yönetebilecek seviyeye 
getirmeyi amaçlıyoruz.

biLGi GÜveNLiĞi’NiN ÖneMi

Yasemin Serhatlı
Eroğlu Holding Sistem Geliştirme Müdürü

Bu amaçla;

1- Bilgi Güvenliği Komitesi kurularak roller ve sorumluluklar belirlendi.
2- Varlık envanteri çıkartılarak Risk Haritası ve Risk Tedavi PlanıYol Haritası çıkartıldı.

3- BGYS Politikası oluşturuldu.
4- Kapsam dahilindeki tüm bölümler için bilgi güvenliği iş kurallarının tariflendiği 30’a yakın talimat hazırlandı.

5- Atak, sızma ve sosyal mühendislik testleri yapıldı.
6- İç denetim yapılarak Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler başlatıldı.

Geldiğimiz noktada, bilgi güvenliği sürecinin en önemli adımlarından biri olan bilgi güvenliği yönetimindeki olgunluğun ve kapsam içindeki 
tüm birimlerde farkındalığının artırılması çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde tüm çalışanlarımıza ‘Bilgi Güvenliği 
Farkındalık Eğitimleri’ verilecek olup dokümantasyonumuz tanıtılacak ve eğitimin sonunda farkındalık bilgisinin ölçüldüğü küçük bir sınav 

yapılacak. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kullanıcı olarak bizlere kattığı yeniliklerinin anlatılacağı bu eğitimde ‘Kabul Edilebilir 
Kullanım Talimatı’ nda ayrıntılı olarak tariflenerek tüm çalışanlarımıza imza karşılığı verilmiş olan genel kurallar anlatılacak.

• İnternet Kullanımına İlişkin Kurallar
• E-posta Kullanımına İlişkin Kurallar

• Telekomünikasyon Cihazlarının Kullanımına İlişkin Kurallar
• Taşınabilir Bilgi İşleme ve Depolama Cihazlarının Kullanımına İlişkin Kurallar

• Yazılımların Kullanımına İlişkin Kurallar
• Fiziksel Alanların Kullanımına İlişkin Kurallar

• Bilgi Güvenliği Olayları Yönetimine İlişkin Kurallar
• Uzaktan Erişim ve Ağ Altyapısına Erişimine İlişkin Kurallar

• Temiz Ekran / Temiz Masa Talimatı
• Parola Talimatı

Şirketlerimizin bilgi güvenliğinin sağlanmasına önemli bir katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu sisteme tüm kullanıcılarımızın sahip 
çıkmasını ümit ediyoruz.
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erOĞLu HOLdiNG 
“SeÇMe yeRleşTiRMe Ve yeTeneK yÖneTiMi” 
zirveSiNe KAtILdI

HR dergi tarafından hazırlanan İnsan kaynakları “SEÇME YERLEŞTİRME VE 
YETENEK YÖNETİMİ” Zirvesi 14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul Marriott Hotel 
Asia’da gerçekleştirildi.

Zirve çeşitli sektörlerden insan kaynakları profesyonellerini bir araya getirdi.  
“İşe Alımlarda Yeni Trendler” konulu panelde Eroğlu Holding İnsan Kaynak-
ları Koordinatörü Ergin İlyaz Kınay da konuşmacı olarak yer aldı.
Çeşitli sektörlerden insan kaynakları uzmanları işe alım süreçlerindeki insan 
kaynakları uygulamaları, kariyer planlamaları, performans değerlendirme-
leri gibi konularda Eroğlu  Holding’in uyguladığı politikalar hakkında bilgi 
sahibi oldular.
Aynı zamanda perakende sektörü özelinde Colin’s ve Loft markalarının ma-
ğazacılık ayağında işe alım politikaları ve turn-overın önüne geçmek için 
alınan önlemler ve yapılan uygulamalardan da bahseden İnsan Kaynakları 
Koordinatörü Ergin İlyaz Kınay, panel sonunda katılımcıların kendisine 
yönelttiği soruları da yanıtdı. 

türkiye’de insan kaynaklarının seçme yerleştirme ve şirketler için uyguladığı yetenek yönetimi iK Zirvesi’nde konuşuldu.
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648 metrekarelik alan içine inşa edilen voleybol, basketbol ve tenis 
sahasının yanında futbol oynamak için ayrılan halı saha alanı1500 

metrekare olarak belirlendi. Çalışanlar için soyunma odaları ve park 
alanı ise tesise dahil edilen diğer bölümleri oluşturuyor. Sürekli açık 

olan spor tesislerinden tüm çalışanlar faydalanabiliyor.

Tesisin açılışında, açılışa özel bir de futbol maçı yapan çalışanlar 
ve Eroğlu Giyim İcra Kurulu Başkanı Ümmet Eroğlu’nun da içinde 
bulunduğu yönetim kadrosu kendilerine özel hazırlanan Eroğlu 
formalarını giydiler. Yönetim kadrosunun takımında İcra Kurulu 

Başkanı  Ümmet EROĞLU ve fabrika müdürü Özgür BUDAK’ın yanı 
sıra Tekin ATMACA, Yunus Ali SAĞLAM, Şanver ÖZÇAĞ, Latif MENCİK, 

Serkan KUŞ, Samet PINARCI, Recep ER yer aldı.

erOĞLu GiyiM AKSArAy ÇALIŞANLArI 
SPOR TeSiSleRine KAVuşTu

Eroğlu Giyim çalışanları, Aksaray fabrikasının içinde inşa edilen ve yapımı tamamlanan spor tesislerine 
kavuştular. Bir süredir yapımı süren spor tesisleri 03 Eylül 2014 tarihinde Eroğlu Giyim Aksaray fabrikası 

çalışanlarının kullanımına açıldı. Fabrika çalışanlarının hem spor yapması hem de mesai dışındaki boş vakitlerini 
değerlendirmeleri için hazırlanan 2650 metrekare büyüklüğündeki tesisler başta futbol olmak üzere basketbol 

voleybol ve tenis sahalarını içeriyor.
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EROĞLU GİYİM

erOĞLu GiyiM ÜSt yÖNetiMi 
STRATEjİ ÇALışTAYıNıN iLK bÖLÜMÜNÜ 
GerÇeKLeŞtirMeK Üzere tOPLANdI

EROĞLU GİYİM YÖNETİCİLERİ AKSArAy 
FAbriKASINI ve KAPAdOKyA’yI Gezdi

Eroğlu Giyim İcra Kurulu Başkanımız Ümmet Eroğlu’nun bu günlere nasıl gelin-
diğini, yurtta ve dünyada yaşanan büyük çaplı krizlerin hangi stratejilerle fırsata 
dönüştürüldüğünü paylaştığı samimi sohbet ile başlayan çalıştay, CEO’nun üst 
kademe yöneticilerinden beklentilerini açıklamasıyla devam etti. Yöneticiler için 
ders niteliğinde olan bu konuşma ile aynı zamanda sürdürülebilir büyümeyi 
güvence altına alacak projelerin de altı çizildi. 
CEO’nun vizyon paylaşımının hemen ardından mevcut misyon ve vizyonumuz 
gözden geçirilerek Eroğlu Giyim’i en iyi tanımlayan kavramlar üzerinde tartışıldı. 
CEO’nun gelecek hayali doğrultusunda iç ve dış çevre analizi yapılarak mevcut 

29-31 Ağustos tarihleri arasında Eroğlu Giyim İnsan Kaynakları departmanı 
üst yönetimin önderliğinde İstanbul Merkez ve Çorlu fabrikası yöneticilerinin 
Aksaray fabrikasına yapılan yeni yatırımı görmeleri ve Aksaray fabrika çalışanları 
ile tanışmaları amacıyla Aksaray ve Kapadokya bölgesine gezi düzenledi.
29 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen Aksaray fabrikası oryantasyon gezisinde 
fabrikaya yeni eklenen bölümleri ve üretimi inceleyen yöneticiler aynı za-
manda yeni açılan spor tesisini de deneme fırsatı buldular. Halı sahada futbol 
oynamanın keyfini çıkaran yönetim ekibi, fabrika gezisinin ardından katıldıkları 
Ihlara Vadisi turunda İç Anadolu Bölgesinin doğal güzelliğine hayran kaldılar.
Ertesi gün gerçekleştirilen geniş Kapadokya turunda Uçhisar Kalesi, Uçhisar 
Güvercinlik Vadisi, Göreme, Göreme Açık Hava Müzesi, Peri Bacaları, Keşiş 

Kaynakları stratejik önceliklere göre etkin dağıtabilmek ve tüm çalışanların şirket hedeflerine odaklanarak 
çalışabilmelerini sağlayabilmek amacı ile tüm üst yönetimin katıldığı Strateji Çalıştayının ilk bölümü 1 Kasım 
Cumartesi günü tamamlandı. 

Eroğlu Giyim Avcılar Merkez ve Çorlu Fabrikası yöneticileri 
yeni yatırım yapılan Aksaray fabrikasını ve Kapadokya’yı 
gezdiler. 

durumumuz masaya yatırıldı. SWOT analizi tekniği kullanılarak yapılan grup çalışma-
sında mevcut durum üzerinde oylama ile mutabakat sağlandı. Tüm yöneticilerin aktif 
katılımı ile oldukça keyifli ve verimli geçen çalıştayıın ikinci bölümünde;
• Vizyonumuza ulaşmak için her bir güçlü yanımızı nasıl kullanmalıyız? 
• Gelişmeye açık yönlerimiz için hangi projeleri hayata geçirmeliyiz?
• Dış çevremizdeki fırsatları nasıl değerlendirmeliyiz?
• Dış çevremizdeki tehditleri nasıl fırsata çevirmeliyiz? 
kavramlarını konuşarak stratejik planın yeni yıla girmeden bitirilmiş olması 
hedefleniyor.

Simeon’un inziva hücresi, Zelve Paşabağı’nı gezen yöneticiler, Avanos Çanak 
Atölyesi’nde çömlek yapmayı gözlemlediler. Burada usta tezgahına da oturma 
fırsatı yakalayan ekip, kendi elleriyle çömlek yapmanın ayrıcalığını da yaşadı.  
Yöneticiler şarap mahzenlerine yapılan gezi sonrasında Kızıl Çukur Vadisi’nde 
günbatımını izleyerek günü noktaladılar.
Son gün yapılan Kapadokya balon turunun ardından geziyi tamamlayan ekip, 
yeni yapılan yatırımlarla gelişen Aksaray fabrikasına ve Kapadokya’ya hayran 
kaldıklarını belirttiler.
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erOĞLu GiyiM MISIr FAbriKASI ÇALIŞANLArI 
AKşAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

erOĞLu GiyiM AKSArAy’dA 
HALı SAHA TURNUvASı DÜZENLENDİ

Eroğlu Giyim Mısır çalışanları için yeni fabrika müdürü Halit 
Aydın’ın tanıştırılması ve motivasyonu arttırmak amaçlı 
düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.
Eroğlu Giyim İcra Kurulu Başkanı Ümmet Eroğlu’nun da 
katılımıyla Mısır’da lüks bir otelin bahçesinde düzenlenen 
yemeğe çalışanlar tarafından katılım büyük oldu.
31 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen akşam yemeğinde üst 
yönetimle yakından iletişim kurma fırsatı bulan çalışanlar, yemek 
sonunda toplu fotoğraf da çektirdiler. 

12 Ekim 22 Ekim tarihleri arasında EROĞLU GİYİM AKSARAY SPOR 
KOMPLEKSİ’nde İdari İşler Departmanı tarafından düzenlenen ve şirket 
çalışanları arasında yapılan turnuvaya 12 takım katıldı. Yerel gazeteler ve 
televizyonların da çağrıldığı turnuva keyifli anlara sahne oldu.

Ege Güneşi, Hurriyet United, Karadeniz Fırtınası, Biçerdöver, Aslanlar, 
Kartallar, Yenenler, Atmacalar, Akrepler, Anadolu Kartalları, Ayyıldız ve Boz 
Baykuşlar takımlarıyla düzenlenen turnuvada eleme usulüne göre maçlar 
yapıldı . Son üçe kalan takımların kendi aralarında yaptığı maçlar sonu-
cunda şampiyon, ikinci ve üçüncü belli oldu.

Eroğlu Giyim İcra Kurulu Başkanı Ümmet Eroğlu ve Eroğlu Giyim Aksaray 
fabrika müdürü Özgür Budak’ın da katıldığı turnuva, 22 Ekim tarihinde 
gerçekleştirilen final maçı ile son buldu.

Şampiyonun Ayyıldız takımının olduğu turnuvada ikinci Hürriyet United 
ve üçüncü Yenenler takımları, final maçı sonrasında düzenlenen kupa 
töreninde kupalarını aldılar. Ayrıca Şampiyon olan takım oyuncularına 
100TL, İkincilere 75TL ve üçüncülere 50TL’lik Colin’s hediye çeki verildi. 

Eroğlu Giyim Mısır fabrikası çalışanları yeni fabrika 
müdürü Halit Aydın’ın tanışma yemeğinde bir araya geldi. 

Eroğlu Giyim Aksaray fabrikası’nda yeni açılan spor kompleksinin açılışını 
kutlamak amacıyla geniş katılımlı bir halı saha turnuvası düzenlendi.
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eroğlu Holding yönetim Kurulu üyesi ve 
eroğlu Giyim icra Kurulu başkanı  

.

ÜMMeT eROĞlu

JAPOn MuTFAĞI Ve ÖZelliKle Suşi 
varsa o sofra benim için ziyafettir .

biRleşen 
GÖnÜlleR 
seyrettim ve tekrar 
seyredebilirim

ArJANtiN ve ŞiLi’yi mutlaka 
görmek istiyorum 

KAleM 
yanımdan hiç eksik olmaz
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Size bir süper güç önerilse, 
seçiminiz ne olurdu ve bu güçle 
ne yapardınız?
Ezilen coğrafyalardaki ülkelerin durumunu 
tersine (iyiye) çevirmek isterdim.

Sizce 100 yıl sonra dünya nasıl bir 
yer olacak?
Dengelerin eşitlendiği bir dünya olmasını ümit 
ediyorum.

Hayata bakışınızı etkileyen/ 
belirleyen söz hangisi?
Eğer bir şeyi gerçekten başarmak istiyorsan asla 
peşini bırakmamalısın.

O GÜN YAPILMASI GEREKEN iŞLERi tAMAMLAYINCA 
günün tüm yorgunluğunu unuturum

TeleFOn Ve inTeRneT tarihteki en 
önemli buluşlardan biridir .

iş hayatına bugün başlasaydım YiNE AYNI iŞi YAPARDIM

Zamanda bir kez geri gitme şansınız olsa, 
nereye ve ne zamana gitmek isterdiniz?
Cumhuriyetimizin ilk kurulduğu yıllara özellikle 1920-1950 
arasına gitmeyi çok isterdim.
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Kıvrak bir zekanın ürünü olan her bir eseriyle İstanbul’un tarihi siluetine 
damgasını vuran Mimar Sinan, adeta şehri bir dantel gibi ince ince 
işleyerek kartpostallara layık bir fotoğraf ortaya koyuyor.

Hayata geçirdiği pek çok eserle İstanbul’un kimliğinin oluşmasında 
tartışılmaz bir yeri olan Mimar Sinan, devşirmelikten hanedanlığın baş 
mimarlığına kadar uzanan sıra dışı bir hayat hikayesinin başkahramanı. 
Yüzyıllarla tarihlenen ve bugünün eserlerinde görmeye pek alışık 
olmadığımız derecede ince bir zevk, mimari bir dehanın ürünü olan pek çok 
tarihi eserin yaratıcısı olan Mimar Sinan’ın Osmanlı tarihinde sahneye çıkması 
Sultan Süleyman’ın hükümdarlığı dönemine dayanıyor.

Yeniçerilikten Osmanlı İmparatorluğu’nun 
baş mimarlığına…

Bugün hala sırrını çözülemeyen eşsiz mimari eserlerle dünya çapında üne 
sahip olan Mimar Sinan, Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu. Yavuz Sultan 
Selim döneminde devşirme olarak İstanbul’a getirilen Sinan, kıvrak zekası 
ile dikkat çekmeyi başararak dönemin mimarlarının yanında çırak olarak 
çalışmaya başladı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında yeniçeri olan 
Sinan, pek çok savaşa katıldı. Moldovya (Kara Buğdan) seferi sırasında Prut 
nehri üzerine 13 gün gibi kısa bir sürede köprü inşa ederek seferin kade-
rini tayin etti. Bu başarısı Kanuni Sultan Süleyman’ın gözünden kaçmadı. 
Kanuni, başarısından dolayı Sinan’ı 49 yaşında Osmanlı İmparatorluğu’nun 

baş mimarlığına terfi ettirdi. Katıldığı seferler sayesinde gittiği ülkelerin 
mimarlarının eserlerini yakından inceleme fırsatı bulan Mimar Sinan, bu 
sayede oldukça görkemli, ilk günkü dayanıklılığını yıllar boyunca muhafaza 
eden eşsiz eserlere imzasını attı. Ancak daha da önemlisi Mimar Sinan bu 
eserleri incelemekle kalmadı, o eserlerin üzerine başka bilgiler ve ayrıntılar 
da ekleyerek kendisini sürekli geliştirip, yenileyerek mimarlıkta kusursuzu 
yakalamayı başardı.  

Sinan, daha baş mimar olmadan önce hayata geçirdiği Halep’de Hüsreviye 
Külliyesi, Gebze’de Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve İstanbul’da Hürrem Sultan 
için yapılan Haseki Külliyesi ile gelecekte ne denli ünü bir mimar olacağının 
da sinyallerini vermişti. Ancak özellikle baş mimar olduktan sonra Osmanlı 
mimarisine kazandırdığı üç eserde Sinan’ın gelişimini izlemek mümkün. 
Şehzadebaşı Camii ve Külliyesi onun mimarbaşı olduktan sonraki ilk eseri 
olması ve daha sonra yapılan bütün camilere örnek teşkil etmiş olması 
bakımından önemlidir. Bugün Mimar Sinan denilince akla gelen ilk eseri olan 
Süleymaniye Camii, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en kusursuz eserlerinden 
biridir. Kalfalık eseri olan ve günümüzde bile dünyanın dört bir tarafından her 
gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan yirmi yedi metre çapındaki büyük kubbe-
den meydana gelen Süleymaniye Camii’ne sadeliğin hakim olduğu estetik 
bir mimari anlayış hakimdir. Mimar Sinan’ın meslek hayatında olgunluk 
döneminde ortaya koyduğu bir eser olduğu için Süleymaniye’de vakur bir 
hava olduğunu söylemek mümkün. 

OSMANLININ zAMANA HÜKMedeN MiMArI

MiMAR SinAn
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Hiç şüphesiz Mimar Sinan’ın en kusursuz ve en gösterişli eseri 80 yaşında 
Edirne’ye kazandırdığı Edirne Selimiye Camii’dir. 31,50 metre çapındaki 
kubbesiyle o güne kadar ortaya konulmuş olan en kusursuz mimari 

eserlerden biri olarak kabul edilen Ayasofya’nın kubbesinden daha yüksek 
ve daha derin bir kubbeye sahip olan Selimiye Camii, sekizgen şeklindeki 
gövde üzerine oturtulmuştur. Mimari anlamda edindiği bilgi birikimi ve 
tecrübeyi aktardığı camii olan Selimiye Cami’nde Sinan, o güne kadar hiçbir 
eserinde olmayan farklı ayrıntıları uygulamaya geçirir. Örneğin Selimiye 
Camii’nin üç şerefeli ince minarelerine üç kişi aynı anda birbirini görmeden 
çıkabilmektedir. Selimiye Camii’nin 31.25 m çapındaki tek kubbesi Allah’ın 
tek olduğuna vurgu yapar. Benzer şekilde, Selimiye Camii’nin pencerelerinin 
5 kademeli oluşu İslam’ın 5 şartını, 4 vaaz kürsüsü 4 hak mezhebini, Selimiye 
Külliyesi’ndeki toplam 32 kapı İslamiyet’in 32 farzını, arka minarelerde 6 
yolun olması imanın 6 şartını, 12 şerefesi ise on ikinci padişah tarafından 
yaptırıldığına işaret eder. UNESCO’nun ‘Dünya Kültür Mirası’ listesinde yer alan 
Selimiye Camii’ne bu anlamda Sinan’ın ustalık eseri demek de mümkündür. 

Sinan’ın eserlerinin tamamında kusursuz bir matematik hesaplama göze çar-
par. Her bir ayrıntı olması gerekenden ne fazla ne de eksik dizayn edilmiştir. 
Öyle ki yıllarca çok yüksek şiddetindeki depremlere maruz kalan Japonlar 
nasıl olup da gevşek bir zemin üzerine inşa edilen Selimiye Camisi’nin bunca 
yıldır tek bir çatlak olmadan varlığını sürdürdüğünü merak etmişler. Uzun 
araştırmalar sonucunda buradaki minarelerin bir raylı sistem mekanizması 
üzerine oturtulduğunu, bir sarsıntı durumunda her yöne yaklaşık 5 derece 
yatabildiğini görmüşler ve bu sistemi kendi ülkelerinde hayata geçirilen yeni 

yapılarda da uygulayarak depremlerde hiçbir zararın yaşanmadığı gökdelenler 
ortaya koymuşlar. 

SIRRI ÇÖZÜleMeyen CAMii
SeLiMiye
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MiMAR SinAn’In eSeRleRi
Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi, Sinan Paşa Külliyesi, Kılıç Ali Paşa Külliyesi, Atik Valide Külliyesi, Valide Sultan Hamamı, Mihrimah Sultan Külliyesi, Şemsi Paşa 
Külliyesi, Topkapı Sarayı III. Murat Odası, Topkapı Sarayı Mutfakları, Haseki Sultan Hamamı, Ayasofya Batı Minareleri, II. Selim Türbesi, Şehzadeler Türbesi, Cafer 
Ağa (Soğukkuyu) Medresesi, Kadırga Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Rüstem Paşa Medresesi, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Siyavuş Paşa Evladı Türbesi, 
Pertev Paşa Türbesi, Zal Mahmut Paşa Külliyesi, Defterdar Mahmut Çelebi Camii, Rüstem Paşa Külliyesi, Süleymaniye Külliyesi, Şehzadebaşı Külliyesi, Azapkapı 
Sokulu Külliyesi, Mihrimah Sultan Külliyesi, Güzel Ahmet Paşa Türbesi, Semiz Ali Paşa Medresesi, Mehmet Ağa Külliyesi, Nişancı Mehmet Paşa Külliyesi, Mesih 
Mehmet Paşa Külliyesi, Mimarbaşı Sinan Ağa Mescidi, Hüsrev Paşa Türbesi, Bali Paşa Camisi, Haseki Sultan Külliyesi, Ramazan Efendi Camisi, Hadım İbrahim 
Paşa Camisi, Kara Ahmet Paşa Külliyesi, Şah Huban Hatun Türbesi, Sultan Selim (I) Medresesi Mimar Sinan’ın hayata geçirdiği eserlerden bazılarını oluşturur.

Mimar Sinan’ın eserlerindeki her ayrıntı bir amaca hizmet eder. Örneğin 
temelde kullandığı taban harcı ile Mimar Sinan, deprem sırasında açığa 
çıkan dalgalar emilmesini sağlayarak depremin etkisini minimize et-
meyi başarmıştır. Bunun yanında günümüzün bir yılda biten binalarına 
inat Sinan, temelin zemine tam olarak oturmasını sağlamak için 
Süleymaniye’nin temelini 6 yıl bekleterek yıllarca her türlü doğal afete ilk 
günkü gibi direnen bir yapı ortaya koymayı başarmıştır. Sinan Kur’an-ı 
Kerim’de geçen “Biz dağları yeryüzüne çivi gibi gömdük...” ayetinden et-
kilenerek hayata geçirdiği yapılarda zeminin sağlamlaşması için kazıklarla 
toprağı sıkıştırarak dayanak duvarları inşa ettirmiştir. Ayrıca Mimar Sinan, 
drenaj adı verilen bir 
kanalizasyon sistemi 
de kurarak bu sistem 
yardımıyla yapının 
temellerini sudan ve 
nemden korunmasını 
sağlayarak yapının 
yüzyıllarca dayanıklı 
kalmasını sağlamıştır. 
Yine yazın soğuk ve 
sıcak hava dengesini 
sağlayabilmek adına 
bina içinde hava 

kanalları kullanmış, yazın suyun ve toprağın ısınmasından dolayı oluşan 
buharın, yapının temellerine ve içine girmemesi için tahliye kanallarını 
uygulamaya sokmuştur. Bugün bile pek çok binada göz ardı edilen bu ve 
buna benzer ayrıntılar Sinan’ın eserlerindeki kusursuzluğu ortaya koyar. 
Mimar Sinan hayatı boyunca 84 camii, 53 mescit, 57 medrese, 7 darülkurra, 
22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 5 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 
saray, 8 mahzen, 48 hamam olmak üzere 364 eseri mimarlık dünyasına hediye 
etmiştir. Baş mimarlık görevini I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat zamanında 49 
yıl süreyle yapan ve tüm eserlerini matematiksel verilere dayandırarak hayata 
geçiren Mimar Sinan’ın eserlerinin pek çoğunun sırrı bugün bile çözülemi-

yor. Bugün İstanbul 
sokaklarında çıktığınız 
kısa bir gezinti aynı 
zamanda Mimar Sinan’ın 
hayatına yaptığınız kısa 
bir yolculuk anlamına 
da gelir. Zira bugün 
İstanbul’un pek çok 
sokağı onun harikulade 
mimarlık anlayışının 
en güzel örnekleri ile 
süslenmiştir. 

SÜLeyMANiye
Tesadüfe yer olmayan mimari anlayış
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15,000,000

$15,000,000

$7,000,000

25,000,000

bir yılda ürettiğimiz denim 
kumaşlar ile 62,500 adet 
atletizm pisti kaplanabilir.

bir yılda ürettiğimiz jeanler ile 
tüm istanbul jean pantolon 

giyebilir.

yaptığımız yatırımlarla Galatasaray 3 tane Sneijder, beşiktaş 4 tane demba ba, 
Fenerbahçe ise 2 tane raul Miereles transfer edebilir.

jean pantolon metre denim kumaş

YıLLıK ÜRETİM ADETLERİ

YATıRıMLAR

ÜRETİM

RAKAMLARLA EROĞLU

Son dönem tekstil yatırımları 

Tüm fabrikaların kapalı alanları:

Aksaray’da 15 milyon dolarlık konfeksiyon üretim tesisi

toplamda 696 basketbol sahası büyüklüğündeki 
alan üzerinde üretim yapıyoruz. 

118,500 m2 130,000 m2

4,900 m2

EROĞLU GİYİM SAN. TİC. A.ş.  
AvCıLAR MERKEZ, ÇORLU FABRİKA, AKSARAY 

FABRİKA vE MıSıR TOPLAM ALAN

325 basketbol sahası

14 basketbol sahası

357 basketbol sahası

DNM / MıSıR FABRİKA

ERS ÖRME TEKSTİL SAN. vE TİC. A.ş.
 AvCıLAR MERKEZ vE DÜZCE FABRİKA

Düzce’de 7 milyon dolarlık örme yatırımı



Evinde akvaryum bulunduran kişilerin bu düşüncesinin altında yatan ve insanı rahatlatan 
düşünce kişiden kişiye göre değişiklik gösterir, kimisi akvaryumun karşısına oturup seyretmekten 
keyif alırken, kimisi akvaryumu temizleyip suyunu değiştirmekten ve yeni balıklarlar satın alarak 
onlarla ilgilenmekten keyif alır.

Elbette ben de balıklar ve suyla uğraşmayı çok severim bu benim için bir nevii terapi gibidir. Fakat benim akvaryum hobim olmasının altında yatan esas 
neden suyun altındaki mucizevi  yaşamı ve güzellikleri görmek, Allah’ın kusursuz şekilde yarattığı bu canlıları ve canlı ortamını hayranlıkla incelemenin 
verdiği keyif ve mutluluktur.

Ominicik uzuvları ve renkleriyle adeta bir tasarım ve doğa harikası olduklarını 
düşünüyorum. Ve suyun altının insanoğluna çok uzak hala yeterince keşfedi-

lememiş sır dolu bir dünya olduğunu düşünüyorum. Mesai dışında her fırsatta 
Florya’da bulunan büyük akvaryuma ve balık satan dükkanlara gidiyorum. 
Akvaryum için kombine kart bile çıkarttığımı söyleyebilirim.

ibRAHiM eR Colin’s idari işler Sorumlusu - AKVARiSTliK

AKvAryuM beNiM iÇiN TERAPİ

Akvaryum hobisi, veya akvaristlik evde veya işyerinde bulunan bir akvaryumda  
bir havuzda balık yetiştiriciliği yapılmasına denir. Akvaryum düzenlenmesine 
odaklı günümüzde icra edilen popüler bir hobidir. Akvaristlik hobisini yapan 
kişiye akvarist adı verilir.

Akvaristlikte asıl amaç akvaryum hobisini doğaya ve akvaryumda yaşayan bitki, 
omurgasız ve balıklara zarar vermeden, bilinçli bir şekilde gerçekleştirmektir. 
Balıkların doğal ortamlarına uygun olarak üç tür akvaryumda akvaristlik yapılır. 
Bunlar tatlı su, tuzlu su (Deniz akvaryumu olarak bilinir) ve acı su akvaryumudur.

İdeal bir akvaryum ekolojisinde, kapalı bir sistem olan akvaryum içerisinde 
doğadaki denge yeniden üretilmektedir. Pratikte Allah’ın yarattığı böyle bir 
dengeyi sağlamak neredeyse imkansızdır. Bu hobi ile uğraşmak isteyen kimse 
ise öncelikle bir canlıyı yaşamda tutması gerektiğini bilerek  küçük bir ekosistem 
olan akvaryumda bu dengeyi sağlamak ve korumak zorundadır.

Suyun miktarı arttıkça, sistemik şokun etkilerini de azaltmak kolaylaşır. Örneğin; 
10 litrelik bir tank içerisinde tek bir balığın ölümü dramatik değişikliklere 
neden olurken, 400 litrelik bir tankta birden çok balığın ölümü sadece küçük bir 
dengesizlik oluşturur. Bunun için, akvaristlikte daha büyük tanklarda daha düşük 
yoğunlukta dikkatle bakıma ihtiyaç duyulur.

Besin döngüsü, akvaryumlarda önem bir yer tutar. Su içeriği, akvaryumdaki çö-
zeltinin en önemli koşullarından birisidir ve akvaryumlarda genellikle, akvaristler 
kendi yerel su şebekelerinden elde ettikleri ve dinlendirilmiş musluk suyunu 
kullanırlar. Çünkü su kaynakları, insan tüketimi için klor ile dezenfekte edilir ve 
musluk suyunda bulunan bu klor maddesi bir müddet bekletilmesinin ardından 
yok olduğu için, akvaryumlarda bu su hemen kullanılamaz. 

Akvaryum su koşullarında önemli bir temel daha olan suyun sıcaklığı ise, 
akvaryum canlılarının doğal ortamlarında tropikal veya soğuk su koşullarından 
hangisinde yaşadıklarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca bu durum, 
akvaryumun yine bir diğer temelini oluşturmaktadır. 

Bazı balık ve bitki türleri yalnızca sınırlı bir ısı aralığında tolere edilebilse de; 
akvaryumlarda yetiştirilen en popüler tropikal balık türleri ile tatlı su akvaryum 
balık türleri ortalama olarak 25 °C sıcaklığında ılık akvaryumlarda yaşamaktan 
hoşlanırlar. 

Bu ısı derecesi akvaristler arasında genellikle en çok kullanılan ısı seviyesidir. 
Soğuk su akvaryumları ise normal oda sıcaklığı koşullarında bakımı yapılan 
akvaryum türleridir. Su ısısının tutarlı bir şekilde, sürekli olarak sabit bir ısı 
aralığında bulundurulması gereklidir. 
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Suyun doğru yöndeki bir hareketi de, doğal ekosistemin taklidi açısından 
önemlidir. Su akışının sağlanması için, suya hareket verecek olan hava pom-
paları, çeşitli dalga motorları veya kafa motorları gibi değişik tasarımlara sahip 
materyaller kullanılabilir. Bu sayede, suyun akışı ve aynı zamanda havalandırma-
sı dikkatli bir şekilde yapılmış olacaktır.
Anlaşılacağı üzere akvaryum işi ile ilgilenmek de gönüllülük esastır. Sadece 
merak duygusu bu işe başlamak için yeterli olabilir ancak devam ettirmeniz için 
su canlılarına karşı derin bir hüsn-i zanna sahip olmadan bu işe başlamamanızı 
tavsiye ederim. 
Akvaristliğe başlarken yakınınızda bu işlere meraklı birisinin olması ilk aşamada 
size çok büyük yarar sağlayacaktır.
Akvarist olmak için, adından da anlaşılacağı üzere bu işin ilk aşaması bir akvar-
yum edinmek olacaktır. Ancak eğer akvaryum camını camcıda hazırlatacaksanız, 
silikonun akvaryuma koyacağınız canlıları zehirlememesi için akvaryumu 

aldıktan sonra içerisine su doldurup 3 günde bir değiştirmeniz ve bu işlemi 1-2 
hafta boyunca tekrar etmeniz önerilir.
Akvaryumumuzu edindikten sonra sıra içerisinde canlıların yaşayacağı ortamı 
hazırlamaya geldi. 
Ortamı hazırladıktan sonra içerisine kum, bitki vs. gibi dekorları da temin etmeyi 
unutmayın. Akvaryumun arka kısmını kapatmak için kullanılan sualtı manzaralı 
kâğıtlardan da istifade edebilirsiniz. Balık vs. türlerini seçmeden önceki son 
aşamamız su içerisindeki oksijen, ısı vs.yi sağlayacak olan cihazları edinmektir. 
Bunun için akvaryumunuzun litre cinsinden hacmini bilmenizde yarar var. 
Öncelikle su içindeki filtrasyonu sağlayacak bir motor, sonrasında da hava taşı ve 
ısıtıcı gerekiyor. Japon balıkları (gold fish) gibi bazı türler için ısıtıcı gerekmese 
de yavrulama için suyun belli sıcaklıkta olması önemli. Eğer canlı bitki bulundu-
racaksanız bunların ihtiyacı için de karbonmonoksit üreten tüplerin bağlı olduğu 
tesisatlardan temin etmeniz gerekiyor.

Doğal ortamı Güney Doğu Asya olan bu tatlı su köpek balıkları akvaryumda 
bakılması riskli türlerdir. 250 cm uzunluğuna ulaşan bu tür genellikle 
hayvanat bahçelerindeki dev su tanklarında bakılsalar da ülkemizde vahşi 

balık beslemeyi seven akvaristlerinde ilgi odağı olmuştur. 

Ülkemizde akvaryumcularca dev akvaryumlarda ilgi çekmek amacıyla sergilenen 
balıklar genellikle çok küçük boyda akvaristlere satılırlar. Görkemli görünüşleri 
nedeniyle akvaristlerin ilgisini çeken bu balık çok yakın zamanda büyüyerek 
sorun yaratmaya başlar. 

Her bir Challenger için 3000 litrelik dev akvaryumlar gerekmektedir, doğal 
gelişim hızı için ise 1000 litre şarttır. Sürü halinde gezmeyi seven bu balık 
bu yüzden ev ortamında tercih edilmemelidir. Etçil beslenmesi nedeni ile 

akvaryumları kirletmesi büyük bir sorundur. Ayrıca akvaristlerin bu balığı yem-
lerken dahi dikkatli olmaları gerekmektedir öyleki Challenger’lar okyanuslardaki 
Köpek Balıkları kadar tehlikeli olabilirler. Bu nedenle akvaryumlarda tek tür 
olarak beslenmeleri gereken Challenger’lar az ışıklandırılmış, kavuk, kaya vb 
maddelere saklanabilecekleri akvaryumları severler ve üretimleri çok zordur. 
Challenger akvaryumlarının üstleri her daim kalın bir cam ile kapatılmalıdır... 

Ülkemizde bu hayvanı Astronot, Pirana, Vatoz gibi dayanıklı ya da saldırgan 
balıklar ile belli bir boya kadar besleyenler çoğunluktadır... Akvaryumdaki 
su sertliğinin 6-10 arasında olması gerekmektedir su sertliği toleransı 
bu açıdan yüksek olan Challenger akvaryumlarının PH değeri ise 6.5-7.5 
arasında olmalıdır. Akvaryumlarda beslenmeleri halinde Dip Yem ihmal 
edilmemelidir.

Chiclid soyu balıklar amazon ağzındaki tropik 
bölgede yaşarlar genelde. Boyları 10 cm den başlar, 
büyük ve güzel renkli olduğundan tercih edilir. Ak-

varyum ortamında türetmek çok zordur.

Kısa ömürlü küçük balıklardırlar. Sezonluk balık da 
denilir. Yaşadıkları ortam yok olduğunda bu balıklarda 

yok olurlar, yaşam alanları canlandığında çamur 
içerisine bırakılan yumurtalardan yavrular çıkar ve nesil 

kendisini devam ettirir.

TATlI Su KÖPeK bAlIĞI
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BASINDA EROĞLU
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dnM yeni 
KOnSePTleRini PAZARA 
SunMAyA HAZIRlAnIyOR

DNM  SS-16 koleksiyonu altında yer alacak konseptlerini  
pazara sunmaya hazırlanırken “naturally” konsepti altında 
tanıttığı alt konseptleriyle yakaladığı başarıyı daha da ileriye 
taşımayı hedefliyor.

2013 yılı başında doğa dostu anlayışla “naturally” ana konsepti 
altına konumlandırdığı 6 alt konseptten oluşan, otantik core denim 
felsefesine dayanan kumaşlarını, dünyaca ünlü markaların beğenisi-
ne sunan DNM, tercih edilen canlı renklerdeki yeni koleksiyonları ile 
katıldığı fuarlarda müşterilerinin dikkatini çekmişti. 

Denim piyasasında halen çok çeşitlilik gösteren butik tarzı ürün-
lerden daha çok otantik core denim türü üretime odaklanan DNM 
ss-16 koleksiyonu altında hazırladığı konseptlerini pazara sunmaya 
hazırlanıyor.

LEGENDS, RETRO, CORSET ve JER-JEANS adlarıyla pazara sunulması 
planlanan konseptler 29-30 Ekim tarihlerinde Amsterdam’da yapı-
lan KİNGPİNS SHOW fuarında müşterilerin beğenisine sunuldu.
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KIrK yILLIK
HATıRıN ADı

Kız isteme törenlerinin olmazsa olmazı, türk halkının kahvehane kültürüyle 
tanışmasının müsebbibi türk kahvesi, dünya üzerinde en çok tüketilen kahve 

türü olması ve gelecekten haber vermesiyle de tüm içeceklerden rol çalıyor. 
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A
raştırmacılar faydaları saymakla bitmeyen kahvenin 14. yüzyıl başların-
da bugün Etiyopya olarak bilinen Habeşistan’daki Kaffa yöresinden tüm 
dünyaya yayıldığı konusunda hemfikir. Önceleri Arap Yarımadası’nda 
kahve meyvesinin kaynatılması sonucu elde edilen kahve ile Osmanlı-

nın tanışması bu tada tutkun derecesinde bağlı olan Yemen Valisi Özdemir Paşa 
sayesinde olur.

Sunumun zarafeti ile birleşen kusursuz tat
1517 tarihinde Yemen’den İstanbul’a gelen Özdemir Paşa beraberinde tutku-
nu olduğu kahveden getirir. Ancak kahve Osmanlı’da bambaşka bir pişirme 
yöntemiyle kendisine yeni bir kimlik bulur.  Değirmenlerde çok ince bir şekilde 
öğütülen kahve çekirdeklerinin su ve isteğe göre şeker ilave edilerek bakır cezve-
lerle kömür ateşinde ağır ağır pişirilmesi ile elde edilen kahve, bu yeni hazırlanış 
ve sunum şekli nedeniyle zamanla Türk kahvesi adını alır. Telvesi ile ikram edilen 
tek kahve türü olma özelliğine sahip olan Türk kahvesi ile her zamanki gibi ilk 
önce saray eşrafı tanışır. Türk kahvesinin ünü zamanla saray duvarlarını aşarak 
halka kadar uzanır ve halkın da bu tada hayran kalmasıyla birlikte kısa zaman 
içerisinde imparatorluğun dört bir tarafında kahvehaneler açılmaya başlanır. 
Böylece kahve Türk toplumunun özellikle yemeklerden sonra vazgeçilmez lezzeti 
haline gelir. 
O dönemde edebi sohbet ve tartışmaların yapıldığı, sohbetlerin edildiği, 
dönemin etkin edebiyatçılarının eserlerinin okunduğu kahvehaneler sayesinde 
Türk kahvesi, sosyal hayata da adeta imzasını atar. Osmanlıya ziyarette bulunan 
tüccarlar, seyyahlar ve elçiler de Türk kahvesinin tadından nasibini alır. Dolayısıyla 
Avrupalıların da bu lezzetle tanışması elbette ki uzun zaman almaz. Türk kahve-
sinin o baştan çıkarıcı tadı ve kokusundan önce Avrupalılar kısa bir süre sonra da 
tüm dünya haberdar olur. 

Faydaları saymakla bitmiyor
Günümüzde yapılan araştırmalar, Türk kahvesinin pek çok faydası olduğu gerçe-
ğini ortaya koymuştur. Örneğin Türk kahvesi, kolon, kalın bağırsak, gögüs, gırtlak 
ve yemek borusu kanserine yakalanma riskini azaltır, sindirimi kolaylaştırır, 
astıma yakalanma riskini azaltır, hafızayı güçlendirir, yağ yakımına yardımcı olur, 
tansiyonu önler, enerji verir ve aynı zamanda odaklanmaya yardımcı olur. 

Avrupa’da ilk olarak Arap 
şarabı şeklinde tanımlanan 

kahve, Arapçada şarap 
anlamına gelen “kahwa” 

kelimesinden geliyor.”
16. yüzyılda türk 

kadınlarının 
kahve kabını 
dolu tutmayı 
başaramayan 

kocalarını 
boşadıkları pek 

çok tarihsel 
kaynakta geçer.
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HObbIt: beŞ OrduNuN SAvAŞI 
ARALıK’TA vİZYONDA

19 Aralık 2014 tarihinde vizyona girecek olan The Hobbit üçlemesinin son bölümü 
olan filmde, Bilbo Baggins’in heyecan dolu macerasını noktalamasını ve eve dönüş 
yolunu buluşunu seyredeceğiz. Ejderha Smaug ile karşı karşıya geldikten ve Hobbit 
Gollum’dan güç yüzüğünü aldıktan sonra sağ salim eve ulaşıncaya kadar Bilbo’yu 
halen daha onlarca yeni serüven bekliyor. İlk başta iki bölüm olarak tasarlanmasına 
rağmen Peter Jackson ve ekibi Hobbit Bilbo’nun maceralarını üçlemeye çevirmeye 
karar vermişlerdi. Bu sayede hikayede soru işaretleri bırakacak hiçbir konu kalmaya-
cak ve üçlemenin çemberi açık uçlu sorulara yer vermeden nihayete ermiş olacak. 

KeNtSeL dÖNÜŞÜMÜN ŞiFreLeri BU KİTAPTA

Emlak ve gayrimenkul konularında halkı bilgilendiren sayısız makaleye imza atan Gayrimenkul 
Uzmanı Hatice Kolçak, kentsel dönüşüme dair tüm merak edilenleri “Kentsel Dönüşümün Şifreleri” 
kitabında topladı. Yazar Hatice Kolçak’ın bugüne kadar kentsel dönüşüm konusunda kendisine gelen 
ilginç sorulardan derlediği 100 soru ve cevabın yer aldığı “Kentsel Dönüşümün Şifreleri”  kitabı raflarda 
okuyucularıyla buluşmayı bekliyor. 

“KAdINLAr, KuŞLAr, yILdIzLAr”

Sakıp Sabancı Müzesi 20. yüzyılın ikinci yarısında etkili olan 
dünyaca tanınmış sanatçı Joan Miró’nun olgunluk dönemini anla-
tan  “Joan Miró: Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar” adlı sergiye ev sahipliği 
yapıyor. Akdeniz coğrafyası ve insanına dair gözlemlerinden ilham 
alan Miró’nun, kadın, kuş ve yıldız temalarına yoğunlaşan sergi, 
resim, baskı, heykel ve seramiklerin bulunduğu zengin bir seçkiyle 
sanatçının sembolik dilini anlama olanağı sunuyor. Sergide aile 
koleksiyonundan kimi eserler ve sanatçıya ait kişisel eşyalar dünyada 
ilk defa İstanbul’da sanatseverlerle buluşurken, Miro’nun “assem-
blage” tekniğiyle bir araya getirdiği bazı eserlerin tüm aşamaları da 
gene dünyada ilk kez sergileniyor. Sergi, 23 Eylül 2014 - 1 Şubat 
2015 tarihleri arasında ziyaret edilebiliyor. (sakipsabancimuzesi.org)

GÖrSeL bir ŞÖLeNe 
HAZıR OLUN!

Dünyanın en önemli klasik bale topluluklarından biri olan Saint 
Petersburg Bale Topluluğu (SPBT), iki ölümsüz eser Kuğu Gölü 
ve La Bayadère ile 19-21 Aralık’ta TİM Show Center’da…
1994 yılında Konstantin Tachkin tarafından kurulan Saint 
Petersburg Bale Topluluğu’nun repertuarında Giselle, Don 
Kişot, Paquita, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Romeo ve Juliet gibi 
dünyaca ünlü koreografiler yer alıyor.  Saint Petersburg Bale 
Topluluğu’nun bu kez sahneleyeceği ünlü Rus besteci Pyotr 
İlyiç Çaykovski’nin en ünlü bale eserlerinden biri olan Kuğu 
Gölü, şeytani bir büyücünün lanetiyle kuğuya dönüştürülen 
prenses Odette’in hikayesini anlatır. 
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GÖrÜNMez 
KAHRAMAnlAR
HOLdiNGiMize yILLArdIr eMeĞi GeÇeN ve bÜGÜNLere GeLMeMize 
KAtKIdA buLuNAN ÇALIŞANLArIMIzI SizLer iÇiN tANItIyOruz.

COLIN’S

DNM

EROĞLU GAYRİMENKUL

EROĞLU GİYİM

LOFT

ERS ÖRME

SADIK ALGÜL - Serisonu Depolar Yöneticisi
Amasya  doğumlu olan Sadık Bey, 14/08/94 tarihinde işe 
başlamıştır. Zübeyde Hanım ile evli olan Sadık Bey’in bir 
çocuğu bulunmaktadır. 

ADEM İPEK  Halat Boya Teknisyeni  
27/01/77 tarihinde Adana doğumlu olan Adem Bey, 
07/05/11 tarihinde işe başlamıştır. Evli olan Adem Bey’in 2 
çocuğu bulunmaktadır. 

İLYAS ERGİN - Mali İşler Müdürü
18/03/65 Kırklareli doğumlu olan İlyas Bey, 01/10/98 
tarihinde işe başlamıştır. Evli olan İlyas Bey’in 2 çocuğu 
bulunmaktadır. 

EMİNE ÖZTÜRK - Muhasebe Sorumlusu
26.07.1982  doğumlu olan Emine Hanım 04/08/1997 
tarihinde işe başladı.1999-2014 yılları arasında ‘da Muhasebe 
Sorumluluğu’na yükseldi. Halen Muhasebe Sorumlusu olarak 
görevime devam etmektedir. Evlidir. 

ZÜBEYDE(Füsun) AKKAYA - Loft Muhasebe Yöneticisi
23/01/76 Kırkgeçit doğumlu olan Zübeyde Hanım,  
01/01/94 tarihinde işe başlamıştır. 

MUSTAFA KAYA Rivet Müdürü
30.05.1967 Balıkesir doğumlu olan Mustafa Bey, 15.01.1993 tarihinde işe başlamıştır.  Evli, 2 çocuk babasıdır.

ALİ RIZA KARADENİZ - Muhasebe Uzmanı
Hinis doğumlu olan Ali Rıza Bey, 05/09/93 tarihinde işe 
başlamıştır.  Nuran Hanım ile evli olan ali Rıza Bey’in 3 çocuğu 
bulunmaktadır. 

MOUTAZ ELHAYAT  - Muhasebe Uzmanı  
10/09/79 Old Damıetta doğumlu olan Moutaz Bey,  
01/01/10 tarihinde işe başlamıştır. Evlidir. 

ENDER FAZLIOĞLU - Finans Müdürü 
23/10/74  Sakarya doğumlu olan Ender Bey, 13/07/2000 
tarihinde işe başlamıştır. Evli olan ender Bey’in 1 çocuğu 
bulunmaktadır. 

AYTEKİN DEMİR - İdari İşler Şefi
11.10.1964 doğumlu olan Aytekin Bey1995 yılında Avcılar 
da bulunan Eroğlu Giyim Güvenlik Elemanı olarak işe başladı. 
Halen İdari İşler Şefi görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

NURCAN AKYÜZ - Loft Muhasebe Yöneticisi
15/12/76  İstanbul doğumlu olan Nurcan Ha-
nım15.11.1995 tarihinde işe başlamıştır. Evli olan Nurcan 
Hanım’ın iki çocuğu bulunmaktadır. 
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MERAL-İBRAHİM ŞENGÜL Yönetici olarak çalışan İbrahim Şengül ile eşi Meral Şengül’ün kız çocukları olmuştur.
PINAR-MURAT AYAN Maliyet muhasebesi uzmanı olarak çalışan Murat Ayan ile eşi Pınar Ayan’ın kız çocukları olmuştur.
NİLGÜN-SEZGİN DEVECİ Muhasebe müdürü olarak çalışan Sezgin Deveci ile eşi Nilgün Deveci’nin bir kız çocukları olmuştur. 
SEVİM-HÜSEYİN ARAT Mağaza yöneticisi olarak çalışan Hüseyin Arat ile eşi Sevim Arat’ın bir erkek çocukları olmuştur. 
TUĞSEM-HALUK YILMAZ İç mimar olarak çalışan Haluk Yılmaz ile eşi Tuğsem Yılmaz’ın bir kız çocukları olmuştur.
BADE-OZAN ER Mağaza yöneticisi olarak çalışan Ozan Er ile eşi Bade Er’in bir erkek çocukları olmuştur.
BURçİN-AYKUT GÜNEŞ İthalat uzmanı olarak çalışan Burçin Güneş ile eşi Aykut Güneş’in kız çocukları olmuştur.

HAKAN-İREM EVCİ İplik Teknisyeni olarak çalışan Hakan Evci ile İrem Evci’nin erkek çocukları olmuştur. 

HAKAN-FERİDE ERİKLİ Tesis Operasyon Yöneticisi olarak çalışan Hakan Erikli ile Feride Erikli’nin kız çocukları olmuştur. 

ABDULKADİR-RABİA MARAL GEYLANİ Model Makineci olarak çalışan Abdulkadir Geylani Maral ve Rabia Maral’ın İbrahim isimli erkek çocukları olmuştur.

ÖZGÜR GÜçLÜ- CANAN BAŞTUĞ Loft Bayan Grubu Grafik Tasarımcısı olarak çalışan Özgür Güçlü Baştuğ ve eşi Canan Hanım’ın kız çocuğu olmuştur

DİLEK ALKAN- TİMUR ALKAN  Yönetici Asistanı olarak çalışan Dilek Alkan’ın Nisan 2014 tarihinde oğlu dünyaya gelmiştir.

COLIN’S

DNM

EROĞLU GAYRİMENKUL

EROĞLU GİYİM

LOFT

ERS ÖRME

EĞİTİM VE GELİŞİM UZMANI ASLI ERDEVE || TÜRKİYE PAZARLAMA İLETİŞİMİ MÜDÜRÜ ASLI AYHAN || VIALAND MAĞAZA MÜDÜR YARDIMCISI CENGİZHAN  YILMAZ 
HISTORIA MAĞAZA MÜDÜRÜ  TARIK KOçİ || GEBZE DOĞUŞ MÜDÜR YARDIMCISI ŞABAN ERHAN AVCI || GÖRSEL DÜZENLEME PERSONELİ PINAR DENİZ ÖRNEK

KALİTE KONTROL TEKNİSYENİ GÖKHAN AYTUç

MUHASEBE UZMANI HÜSEYİN EMİK

WİNTEKS OPERATÖRÜ DEMET YILDIRIM  || ÜRÜN GELİŞTİRME SORUMLUSU MURAT YÜRÜR VE AST. MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ CANSU BAYDAR
İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI çALIŞANI BERNA BOZKURT

LOFT ERKEK GRUBU GRAFİK TASARIMCISI CİHAN YALçIN  

COLIN’S

DNM

EROĞLU GAYRİMENKUL

EROĞLU GİYİM

LOFT

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

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

yeNi eVlenenleR

ÇOCuĞu OlAnlAR
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COLIN’S

DNM

EROĞLU GAYRİMENKUL

EROĞLU GİYİM

LOFT

ERS ÖRME

ArAMIzA KATIlAnlAR
ESRA SÜER BAYAN AKSESUAR PLANLAMA UZMANI AKSESUAR PERAKENDE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

HASAN HÜSEYİN GÜNDÜZ BAYAN PERAKENDE PLANLAMA UZMANI BAYAN PERAKENDE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

AKİF SENKÖŞE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZGE ULUSOY PAZARLAMA İLETİŞİMİ UZMANI GLOBAL PAZARLAMA İLETİŞİMİ MÜDÜRLÜĞÜ

ARSLAN DELİKKAYA DEPO MÜDÜRÜ DEPO MÜDÜRLÜĞÜ

ZÜLFİKAR TURHAN MAĞAZACILIK DEPO PERSONELİ MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLİĞİ

MEHMET GÖKDEMİR ELEKTRİK TEKNİSYENİ İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

ESRA KASA SATINALMA UZMANI SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

HÜSEYİN BABUR DEPO MAL KABUL PERSONELİ DEPO MAL KABUL ŞEFLİĞİ

TANJU DEMİR MUHASEBE UZMANI (İTHALAT) MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

ERCAN GÜLTEKİN İÇ ANADOLU-KARADENİZ GÖRSEL DÜZENLEME PERSONELİ GÖRSEL SUNUM OPERASYON MÜDÜRLÜĞÜ

OSMAN TOPAL MAĞAZACILIK DEPO PERSONELİ MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLİĞİ

CABİR KARABULUT MAĞAZACILIK DEPO PERSONELİ MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLİĞİ

KAYHAN KAYA MAĞAZACILIK DEPO PERSONELİ MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLİĞİ

BULUT ACAR SERİ SONU SEVKİYAT DEPO PERSONELİ SERİSONU SEVKİYAT DEPO ŞEFLİĞİ

SEZAİ AYDIN MAĞAZACILIK DEPO PERSONELİ MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLİĞİ

DERYA KAYA İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI UZMANI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

SELçUK DEMİRKOL ANTREPO PERSONELİ ANTREPO ŞEFLİĞİ

EMRE ERDAL ANTREPO PERSONELİ ANTREPO ŞEFLİĞİ

NESİBE BOZLAK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

HÜSEYİN ALTINTAŞ ANTREPO PERSONELİ ANTREPO ŞEFLİĞİ

SELçUK DABANLI ULUSLARARASI PAZARLAR PAZARLAMA YÖNETİCİSİ GLOBAL SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ

DİDAR TÜTÜNCÜ ANTREPO PERSONELİ ANTREPO ŞEFLİĞİ

CÜNEYT TOMRUK ANTREPO PERSONELİ ANTREPO ŞEFLİĞİ

ÖZLEM ÜN ERKEK GRUBU CAD TASARIMCI ERKEK TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

SERCAN DEMİRKOL MAĞAZACILIK DEPO PERSONELİ MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLİĞİ

ERCAN TAPTIK MAĞAZACILIK DEPO PERSONELİ MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLİĞİ

KADER NEŞE ATICI ALOKASYON UZMANI ALOKASYON MÜDÜRLÜĞÜ

AYDIN AYDOĞAN ALOKASYON PERSONELİ ALOKASYON MÜDÜRLÜĞÜ

KUBİLAY SEVİNç ANTREPO PERSONELİ ANTREPO ŞEFLİĞİ

GÖKSU EREZER MAĞAZACILIK DEPO PERSONELİ MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLİĞİ

KADİR GÜNEL DIŞ TOPTAN DEPO PERSONELİ DIŞ TOPTAN DEPO ŞEFLİĞİ

ÖNDER KABATAŞ MİMARLIK TEKNİKERİ GLOBAL MİMARİ DEPARTMAN MÜDÜRLÜĞÜ

HÜLYA KÖK ÇATALCA KONUT PERSONELİ ÇATALCA KONUT

YUSUF DOĞANAY ERKEK GRUBU GRAFİKERİ ERKEK TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

MENSUR TULAY MAĞAZACILIK DEPO PERSONELİ MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLİĞİ

HASAN ÖZ MAĞAZACILIK DEPO PERSONELİ MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLİĞİ

ENGİN DEMİRCİ MAĞAZACILIK DEPO PERSONELİ MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLİĞİ

MUHAMMED TURAN MAĞAZACILIK DEPO PERSONELİ MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLİĞİ

NURAY KARAKAYA ÇATALCA KONUT PERSONELİ ÇATALCA KONUT

DURSUN AK MAĞAZACILIK DEPO PERSONELİ MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLİĞİ

METİN GÜRBÜZ FORKLİFT OPERATÖRÜ DEPO HİZMET BİRİMİ

ARGUN KARA YIKAMA VE BOYAMA UZMANI YIKAMA TEKNİK MÜDÜRLÜĞÜ

SELEN KORKMAZ ÖZLÜK İŞLERİ UZMANI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

İLKER KARAMAN ERKEK PERAKENDE PLANLAMA UZMANI ERKEK PERAKENDE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

BÜŞRA EROĞLU ERKEK ÜRÜN SATINALMA ASİSTANI ERKEK KATEGORİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

SEMİH KARANFİL MAĞAZACILIK DEPO PERSONELİ MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLİĞİ

ENGİN ERBAŞ EVRAK KAYIT PERSONELİ ÜRÜN İNCELEME BİRİM YÖNETİCİLİĞİ

NURULLAH KILIç FORKLİFT OPERATÖRÜ DEPO HİZMET BİRİMİ

GÖKSEL ALŞAN DEPO MAL KABUL PERSONELİ DEPO MAL KABUL ŞEFLİĞİ

SERHAN YİĞEN ÜRÜN BÜTÇE ANALİZ YÖNETİCİSİ ÜRÜN BÜTÇE RAPORLAMA ANALİZ MÜDÜRLÜĞÜ

MIRSADA BALIKçI ÇATALCA KONUT PERSONELİ ÇATALCA KONUT

AYDIN KAYHAN DEPO MAL KABUL PERSONELİ DEPO MAL KABUL ŞEFLİĞİ

KAZIM AKIN ANTREPO PERSONELİ ANTREPO ŞEFLİĞİ

İLKAY çALIŞKAN ÜRÜN İNCELEME PERSONELİ ÜRÜN İNCELEME BİRİM YÖNETİCİLİĞİ

İBRAHİM çELEBİ FORKLİFT OPERATÖRÜ DEPO HİZMET BİRİMİ

İLHAN DEMİR INTERNET DEPO PERSONELİ INTERNET DEPO ŞEFLİĞİ

EROL AYDIN INTERNET DEPO PERSONELİ INTERNET DEPO ŞEFLİĞİ

NESLİHAN POLAT ÜRÜN İNCELEME PERSONELİ ÜRÜN İNCELEME BİRİM YÖNETİCİLİĞİ

FERMAN YAVUZ ANTREPO PERSONELİ ANTREPO ŞEFLİĞİ

İSMAİL ŞİMŞEK ANTREPO PERSONELİ ANTREPO ŞEFLİĞİ

ÜNSAL DUGAN ANTREPO PERSONELİ ANTREPO ŞEFLİĞİ

ALİ YETİMOVA FORKLİFT OPERATÖRÜ DEPO HİZMET BİRİMİ

FİRUZE DİNçBİLEK İNSAN KAYNAKLARI UZMANI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

ALİ AYBARS OSKAN MAKİNE TEKNİKERİ DEPO HİZMET BİRİMİ

GÖKCAN DEMİR ULUSLARARASI LOJİSTİK MÜDÜRÜ

MELİKE YENİHAYAT İTHALAT UZMANI

MUSTAFA KARAGÜL ANTREPO PERSONELİ ANTREPO ŞEFLİĞİ

ECE DİRİK SATINALMA UZMANI

ELİF AİS ÜRÜN PLANLAMA UZMANI

ENES ERDOĞDU SİSTEM DESTEK UZMANI

CEM ŞAHİN SİSTEM DESTEK UZMANI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI VE NETwORK MÜDÜRLÜĞÜ

AYGÜN GÖNLÜŞEN SİSTEM DESTEK UZMANI

VOLKAN çAMUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ DEPO HİZMET BİRİMİ

AYŞEGÜL IŞKIN BAYAN DENİM CAD TASARIMCISI PERSONEL

ARZU DERYA RÜYA ERKEK ÜRÜN TEKNİKERİ UZMAN

İZGİ MÜMTAZ KESKİN GLOBAL MİMARİ DEPARTMAN MÜDÜRÜ MÜDÜR

TUĞBA BALLI KEKEç YÖNETİCİ ASİSTANI PERSONEL

HALUK ŞENEL TEKNİK MÜDÜR TEKNİK MÜDÜRLÜK DEPARTMANI

EBRU ÖZTÜRK
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

& SOSYAL UYGUNLUK UZMANI

CANSU CİHAN
 BAYAN GRUBUTASARIM 

ASİSTANI
TASARIM DEPARTMANI

ELİF  GÜN
ERKEK GRUBU TASARIM 

ASİSTANI 
TASARIM DEPARTMANI

EMEL çON MACİT İHRACAT UZMANI İTHALAT İHRACAT  DEPARTMANI

NESLİHAN GÜLER SANTRAL MEMURU İDARİ İŞLER DEPARTMAN

FARUK ŞAHİN
AKSESUAR SATINALMA 

UZMANI 
TEDARİK DEPARTMAN

GÜLçİN ŞAHİN MODELİST MODELHANE

SEMA GÖçER MODELİST YARDIMCISI MODELHANE

SİNEM ER BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ AKSESUAR DEPO

ARZU ARSLAN İNSAN KAYNAKLARI UZMANI
ÇORLU FABRİKA İNSAN KAYNAKLARI 

DEPARTMANI

NAZLI SUKUTİ MODELİST YARDIMCISI MODELHANE

RASİME  SAZAK  İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ AKSARAY FABRİKA

NAİF GÜVERCİN UZMAN MODELİST MODELHANE

ONUR USLU ÜRÜN GELİŞTİRME MÜDÜRÜ ÜRÜN GELİŞTİRME

SİBEL YARLUĞOLAN
PERSONEL VE ÖZLÜK İŞLERİ 

UZMANI
İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMAN

MEVLÜT KURU ÜTÜ PAKETLEME MÜDÜRÜ AKSARAY FABRİKA

İLKAY ÖZTÜRK FASON İMALAT DIŞ İMALAT MÜDÜRÜ

ERSİN ÖZTÜRK İDARİ İŞLER ÖZEL ŞOFÖR

TURGAY ALTUNOĞLU KUMAŞ DEPOLAR BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ

İLHAMİ KAYA DİKİMHANE BANT ŞEFİ

ÖMER IRMAK DEPOLAR AKSESUAR DEPO SORUMLUSU

PINAR ÖZKANLI PAZARLAMA PLANLAMA PLANLAMA ELEMANI

ERDAL TOĞçU PAKETLEME PAKETLEME SORUMLUSU

AYDIN ONUR çETİN PLANLAMA VE LOJİSTİK YÖNETİCİSİ

AYNUR DURNA SAHA SATIŞ YÖNETİCİSİ

MAHMUD KARAMUSTAFAOĞLU PAZARLAMA UZMANI

MEHMET KÜçÜK BOYA MÜHENDİSİ

MUHİTTİN BASYAN LOJİSTİK ŞEFİ

OKAN ERSOY MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ

SAMET PINARLI ELEKTRİK BAKIM ŞEFİ

VEHBİ ABLAY İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ

RANA SALEM İDARİ İŞLER MEMURU

MURAD ABDELAZİZ FİNANS MEMURU

SELİN AYÖZGER LOFT KIDEMLİ DENİM TASARIMCISI

ESRA BULUT LOFT YÖNETİCİ ASİSTANI

NAKŞİYE ELMAS TANDIRCIOĞLU LOFT MUHASEBE PERSONELİ

ELİF GÖçÜK LOFT ÜRÜN TEKNİKERİ

DAMLA KURAL KORKMAZ LOFT ÖZLÜK İŞLERİ VE BORDRO UZMANI

MÜJDE KOCATÜRK LOFT MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

ALİ FİKRET ERDEM TEKNİK OFİS YÖNETİCİSİ
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ANAHTAR KeLiMe

Z

ÖdÜLLÜ bulMACA
Bulmacayı çözerek, anahtar sözcüğü; 
Eroğlu Giyim ve ERS Örme için kurumsal.iletisim@eroglugiyim.com; 
Colin’s, DNM, Gayrimenkul, Holding ve Loft için erogluholdingkurumsaliletisim@erogluholding.com 01 Aralık 2014 adresine gönderen 10. çalışanımıza, 

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