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Değerli çalışma
arkadaşlarım,

Nurettin Eroğlu
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BAŞKAN’DAN

roğlu Holding olarak geride bıraktığımız yarı yıllık dönemde her biri bizim için 
büyük öneme sahip atılımlar gerçekleştirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu yeni 
atılımları sizlere müjdelemenin gururunu yaşıyoruz. 

Öncelikle gerek yurtdışında, gerekse Türkiye’de iyi bilinen, dünya devi bir markayı; Mexx markasını yılın 
başında satın aldıktan sonra bu itibarlı markayı tekrar ayağa kaldırmak üzere hızla çalışmalarımıza başla-
dık ve emin adımlarla ilerliyoruz. Mexx’in yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde koleksiyonuna yapacağı Eroğlu 
Holding dokunuşuyla markayı Türkiye’nin ve dünyanın aranan markası haline getireceğiz.

Bu güzel işbirliğinin yanı sıra, mevcut markalarımızın sektördeki konumunu da süregelen çalışmalarımızla 
güçlendirmeye devam ediyoruz. Başarı çıtasını her geçen gün yükselten Colin’s markamıza yatırım yapma-
yı sürdürüyoruz. Hem sektörde hem de son kullanıcı tarafında ilgi çeken “Bize Uyar” kampanyamızın yeni 
filmlerinde, reklam stratejimizin sürekliliğini korumak ve geçmiş dönemde elde ettiği başarıları sürdürmek 
amacıyla mevcut marka yüzlerimizle çalışmaya devam ettik. Colin’s markamızın başarı grafiğinin yükselişi 
önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Bünyesindeki markalarının yanı sıra, üretim faaliyetlerinde de zirveyi hedefleyen Eroğlu holdingin bağlı şir-
ketlerinden Eroğlu Giyim’de de bu ay güzel gelişmeler yaşadık. Marks&Spencer firmasından “Eco Laundry” 
sertifikası alan Eroğlu Giyim, “ECO LAUNDRY” (Ekolojik Yıkama Ünitesi) sertifikası ile dünya üzerindeki stan-
dartları belirleyen ilk üretici firma unvanına sahip oldu.  Eroğlu Holding bir diğer önemli başarıya da Türk 
ekonomisine katkı sağlayan, sanayici ve iş adamlarına ödüllerin verildiği her yıl düzenlenen “İTKİB İhracatın 
Yıldızları Ödül Töreni”nde iki ödüle layık görülerek imza attı. Türkiye ekonomisine net ihracatlarıyla katma 
değer sağlayan hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektöründeki 12 bin firmanın değerlendirildiği ödül gecesinde 
2014 yılı değerlendirmesinde şirketlerimizden Erpa 9. sırada, diğer bir şirketimiz Eroğlu Giyim ise 12. sırada 
yer alma başarısını gösterdi.

Sizlerle geçirdiğimiz başarılarla dolu bir dönemi geride bırakırken yaşamımıza birlik, beraberlik, dostluk ve 
hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve 
umutları canlandıran bu güzel ayın, ülkemize huzur, dünyamıza ise barış ve kardeşlik getirmesini temenni 
ediyorum. 
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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
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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
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Tel: (212) 653 27 00 - Faks: (212) 653 27 17
www.erogluholding.com
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Değerli Eroğlu Dostları,

Ramazan ayının getirdiği barış, sevgi, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma ruhu 
içesinde yeni bir sayı ile karşınızdayız. Bu sayımızda Ramazan’ın o tatlı telaşında 
sizlere yardımcı olacağını düşündüğümüz Ramazan Lezzetleri sayfamız ile 
Türkiye’nin çeşitli yörelerinden tatlara göz atıyoruz. Afiyetle ve sevdiklerinizle 

paylaşmanızı diliyoruz. 

İnsanoğlu özellikle kutsal sayılan zamanlarda ve yerlerde edilen duaların daha çabuk kabul 
göreceğine inanır. İşte böyle kutsal bir ay olan Ramazan’da türbelere ve kutsal mekanlara 
daha çok gidilir. Biz de onlardan birkaçını sizler için derleyelim istedik ve sizler için en kutsal 
sayılan türbeleri listelediğimiz sayfalar hazırladık. Zevkle okuyacağınızı ümit ediyorum. 

Bunun yanında, şirketimiz gelişmeye ve çalışanları ile bütünleşmeye devam ediyor. 
Bu bütünleşmeyi daha da sağlamlaştırmak için düzenlediğimiz Colin’s Mega Hediyeler 
Kampanyası’nın talihlileri mağaza yöneticilerimiz, 7-10 Mayıs tarihlerinde rüya gibi bir 
Paris seyahati gerçekleştirdiler. Bu seyahatten unutulmaz anılarla döndüler. Daha nice 
seyahatlere.. 

Yine Colin’s markamız bünyesinde Jean Stars isimli yetenek yönetimi programını başlattık.  
“Jean Stars”  Projesinin bu ilk uygulamasında bizler için çok önemli olan Mağaza Yönetici 
Yardımcısı pozisyonunu hedef aldık. Diğer pozisiyonlar için de çalışmalarımız devam 
edecek. 

Loft markamız ise yaptığı tanıtım çalışmaları ile yine farkını ortaya koydu. Yüzlerce kurumu 
aynı yerde toplayan; onları hem yarıştıran hem eğlendiren heyecan dolu bir hafta sonu 
geçirmelerini sağlayan Dragon Festivali’nin yıldızı yine Loft oldu. Ayrıca Türkiye’nin en 
önemli rock gruplarından Duman, LOFT ana sponsorluğunda 21 Mart’ta Ülker Sports 
Arena’nın muhteşem atmosferinde sevenleriyle buluştu...

Eroğlu Holding şirketleri çalışanları olarak kan bağışı yaptık. İstanbul Yenibosna’daki Eroğlu 
Holding Merkez Binası’nda görev yapan çalışanlarımızn Kızılay’a yaptığı bağışlar birçok 
hastanın iyileşmesine katkı sağlayacak. 

Mesai Sonrası bölümümüzün çok ilginç bir konuğu var bu ay. Eroğlu Holding Muhasebe 
Uzmanı Cihan Özmeriç, kickboks sporunu bir hayat felsefesi olarak benimsemiş ve bu 
bölümümüzde kickboks’un insan bedenine ve zihnine olan faydalarını açıklıyor. 

Bu sayımızda‘‘İçimizden Biri’’köşemize konuk olarak soruları tüm içtenliği ile yanıtlayan 
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sıtkı Eroğlu’na da ayrıca teşekkür ediyoruz.

Zevk ile hazırladığımız bu sayıyı yine aynı zevkle okumanız dileğiyle..

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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K
işilik yapısı bakımından her insan süreç olarak benzer ancak renk, derinlik ve davranış olarak birbirinden farklı özel-
liklere sahiptir. İster ilk insandan bugüne kadar ki insana ilişkin filozofların eğilimlerine bakalım, ister kutsal dinlerin 
yazılı ve sözlü öğütlerine bakalım isterseniz bunlara göre daha yeni ve pozitif bir bilim dalı olarak gelişen psikolo-
jinin temel teorilerine bakalım hemen hepsinin izah şekilleri farklı olsa da ferdin kişilik dinamikleri bakımından 

üzerinde uzlaştıkları bir nokta var: 
İnsan, bir yönü ile hazlarının, öbür yönüyle sosyal isteklerinin etkisi altındadır. Her insanda var olan bu temel iki dinamiğin, 
bireye özel bileşimleri, ağırlık düzeyleri ve yapısı; bireyin düşünceleri ve tutumlarını belirler. Bu ise davranışları etkiler ve 
birey, hayatı boyunca bu iki dinamiğin etkisi altında yaşar.
Hazlar; daha çok bedenimizin maddi istek ve ihtiyaçlarının sonucudur ve kaynağını içgüdülerimizden alır.
Sosyal istekler; daha çok ruhumuzun manevi istek ve ihtiyaçlarının sonucudur ve kaynağını ruhumuzdan alır.
İnsanın bu vazgeçilmez gerçeğini; İslam inancı, ilk insan Hz. Adem’in iki oğlu Habil ve Kabil’in şahsında karakterize etmiş 
ve tasvir etmiştir. Kabil; içgüdülerinin etkisi altında saldırgan, bencil, kıskanç, aşırı hırslı, öncelik almak isteyen, hak etme-
den almayı seven, toplumsal beklentileri önemsemeyen, kolayca yıkıcı olabilen bir kişiliktir. Buna karşılık Habil; ruh derinliği 
olan, başkasına öncelik verebilen ahlaki duyarlılığı üst düzeyde olan, hazlarını erteleyebilen, yapıcı olma derdini çeken bir 
kişiliktir. Zaten sonuç itibariyle Kabil, Habil kardeşini katletmiştir.
M. Ö.  3000’lerde yaşayan Yunanlı ünlü filozof Sokrates; insanı ve özellikle devlet yöneten liderleri iki gruba ayırmış: Kendi 
bireysel istek, ihtiyaç ve hazları doğrultusunda yönetenler. Halkın istek, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yönetenler. 
Sokrates, benliğini öne çıkarmayan, hazlarına yenilmeyen liderlerin topluma büyük faydalar ürettiklerini diğer grubun ise 
kendisine faydanın peşinde olduklarını belirtir.
Esasen tarih, bu lider örneklerinin rol aldığı bir sahne gibidir. Bu sahneden geçmiş binlerce lider, genel kişilik tipolojileri 
bakımından ya “ben”liklerine odaklanmışlar ve hazlarının etkisi ile insanları sömürmüşlerdir ya da gönüllerini birlikte oldukları 
topluluklara bağlamışlar ve onlar için yeri geldiğinde ölümü bile göze alabilmişlerdir.
Freud’un öncülük ettiği psikoloji biliminde ise bu gerçek; kişiliğin en alt tabakası olan alt ben (id), kişiliğin en üst tabakası 
olan üst ben (süper ego) ve bu her ikisinin ağırlığına göre birine yanaşan ve tam ortada yer alan ben (ego) şeklinde analiz 
edilmiştir.  
Sonuç olarak hangi pencereden bakarsak bakalım insan, beden ve ruh yapısıyla bir bütündür. İnsan hayatı bu bütünü 
oluşturan iki temel dinamiğin etkisiyle gerçekleşir. İnsan yaşamında her iki dinamiğin temel istek ve ihtiyaçlarının 
karşılanması gereklidir. Ancak uygulamada insan ya ağırlığını maddi isteklerine, hazlarına, benliğine vermektedir. Ya da 
ruhsal isteklerine, toplumun beklentilerine yönelmektedir.

kİŞİLİĞİN İkİ TEMEL DİNAMİĞİ: 
HAZLAR VE SOSYAL İSTEKLER

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

ifindikci@degerdanismanlik.com.tr

İNSANİ DERİNLİK

dnm_ilan_23x28_CON.indd   1 13/01/15   19:20
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COLIN’S

Colin’s Mega Hediyeler Kampanyası’nın talihlileri 
Mağaza Yöneticilerimiz 7-10 Mayıs tarihlerinde rüya 
gibi bir Paris seyahati gerçekleştirdiler.
 

Mağaza yöneticilerimiz, 4 günlük gezide Paris’in simgesi haline gelen 
Eiffel Kulesinde inanılmaz şehir manzarasının keyfini çıkarırken, sahne-
lere konu olan Notre Dame katedralini ve milyonların ziyaret ettiği The 

Louvre müzesinde eşsiz eserleri yakından görme şansına sahip oldular. 
Talihliler, Sacré-Cœur bazilikasında, Montmartre Tepesinde Parisian yaşam 
tarzına tanıklık ettiler. Seine nehrinde şehri keşfetmenin tadını çıkardılar. Meşhur 
Champs Elysees caddesinde Paris modasını, Paris’in güzel atmosferli cafe ve 
restoranlarında da Fransız mutfağını yerinde tanıma fırsatı yakaladılar. 
COLIN’S Mega Hediyeler Kampanyası’nın talihlileri 02 Şubat Pazartesi günü 
merkez ofiste yaptığımız çekilişle belirlenmişti. Talihliler seyahate yanlarında bir 
misafir alarak katıldılar. 

COLIN’S’TEN MAĞAZA 
YÖNETİCİLERİMİZE PARİS SEYAHATİ

Mağaza Talihli Misafir
Yenikapı Outlet Taner Morkoç Muammer Aktaş

İzmir Bornova Forum  Hüseyin Karaçoban Döndü Karaçoban

Marmara Park Istanbul  Zafer Ketenci Elif Ketenci

Kâğıthane Axis Şahin Kiraz Emre Kankal

İzmir Optimum Mağaza  Barış Sarıgöl Nermin Sarıgöl

Adana Atatürk Onur Uzun Esma Esin Uzun

Isparta Iyas Park Adem Onar Yasemin Onar

Niğde Cadde Hakan Özkara Ümmü Özkara

Mega Hediyeler 1. Paketi 
Kazananlar

Mega Hediyeler 2. Paketi 
Kazananlar

1.      İstanbul Yenikapı Cadde 1.      Ankara Atlantis AVM

2.      İzmir Bornova Forum AVM 2.      Çorlu Cadde

3.      İstanbul Marmara Park AVM 3.      Zonguldak Demirpark AVM

4.      İstanbul Kağıthane Axıs AVM 4.      Düzce Krempark AVM

5.      Bolu Hıghway AVM 5.      İzmit Fethiye Cadde

6.      Rize Cadde 6.      İzmit Outlet AVM

7.      İzmir Optımum AVM 7.      Konya Real AVM

8.      Adana Atatürk Cadde 8.      Aydın Kuşadası

9.      Isparta İyaş Park AVM 9.      Ankara Nata Vega AVM

10.  Niğde Cadde 10.  İstanbul Olivium AVM

11.  Aydın Söke Novada AVM

12.  Tekirdağ Tekira AVM

13.  Tekirdağ Avantaj Outlet AVM
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Murat Boz’un Elmira Abdrazakova ile birlikte uçtuğu, kaç-
tığı, motosikleti küçültüp anahtarlık yaptığı, bir anda 
televizyon ekranına girerek canlı yayına katıldığı, şarkı 

söylediği anda albümü çıkardığı reklamda pek çok özel efekt 
kullanıldı. Balon sahnesinde ise Elmira Abdrazakova vinç kul-
lanılarak gerçekten uçuruldu.  

Colin’s, Murat Boz’un oynadığı reklam filmini televizyon kanal-
larından önce Facebook sayfasından paylaştı. Reklam sadece 
Facebook sayfasından 1 haftada 2.693.120 kişiye erişti. 

Prodüksiyonu 2012’ye ait olan Özer Feyzioğlu’nun yönetmenli-
ğini üstlendiği reklam filmi için 100 kişilik bir ekip çalıştı. Özel 
efekt planları için sette LYNX’in kullanıldığı reklamda her plan 
katmanlar halinde çekildi.

YENİ COLIN’S REKLAM FİLMİMİZDE MuRAT BOZ YİNE BAŞROLDE  

MURAT BOZ YİNE COLIN’S’İ SEçTİ
Murat Boz’un yer aldığı yeni Colin’s reklam filmimiz “Kendin olmak sana uyanı yapmaktır. Colin’s bize 
uyar” sloganıyla yayına girdi. Murat Boz, ünlü biri olmanın toplumda yarattığı yüksek beklentiyi esprili 
bir dille anlatırken bütün “süper güçlerden” vazgeçerek kendi olmayı seçiyor. Colin’s’in 2015 İlkbahar 
– Yaz Koleksiyonu’ndan 15 kombinin kullanıldığı reklam filminde Murat Boz’a 2013 Rusya Güzeli Elmira 
Abdrazakova eşlik ediyor.

ReKlAM KüNYeSİ
Reklamveren: Colin’s

Reklamveren ekip: Önder Ön, Bike Geçkinli,  
Aslı Ayhan, Aytaç Dalyan, Özge Ulusoy

Reklamveren Marka Danışmanı: Hakan Senbir

Film Prodüksiyon Şirketi: 2012

Yönetmen: Özer Feyzioglu

Yapımcı: Ezel Domaniç, Ülgen Demir

DOP: Hayk Kirakosyan

Post Prodüksiyon: Sinefekt

Special Effects: Özgür Yiğit

Medya ajansı: Veritas

Reklam filmi: https://www.youtube.com/watch?v=sw3wVZ_p13c 
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COLIN’S

Colin’s “Jean Stars”  Yetenek Yönetimi Programının amaç ve kapsamını şu 
şekilde oluşturduk: 
“Jean Stars” Projesi Colin’s için, 
•	 İhtiyaç duyulan yönetsel pozisyonlara adaylar hazırlamak 
•	 Kurumsal yedekleme planına girdi oluşturmak
•	 Eğitim ihtiyaç analizleri yapmak
•	 İç kaynaklara verilen değeri artırmak, kariyer gelişimlerine katkıda 

bulunmak
•	 Tutundurma oranına katma değer sağlamak
•	 Kurumsal bağlılığımızı artırmak anlamına geliyor. 
 “Jean Stars”  Projesinin bu ilk uygulamasında bizler için çok önemli olan 
Mağaza Yönetici Yardımcısı pozisyonunu hedef aldık.
Bu pozisyonda her bir Mağaza Yönetici Yardımcımızın Mağaza Yöneticiliği 
için potansiyelini ölçmeyi amaçlamaktayız.
Bunu yaparken;
•	  DISC kişilik envanteri uygulamamız,
•	  Adayın kendisi için dolduracağı yetkinlik envanteri,
•	 Adayın ilk amiri ve ikinci amiri tarafından doldurulacak yetkinlik en-

vanterleri,
•	  İnsan Kaynakları yetkilisinin görüşleri ile 
•	 Diğer bazı bilgiler (eğitim, tecrübe vb.) dikkate alınacaktır. 

COLIN’S JEAN STARS 
YETENEk YÖNETİMİ 
PROGRAMI bAŞLADI

Yapılan değerlendirmeler sonunda potansiyel düzeyi yeterli çıkan aday-
larımız “Jean Star” olarak isimlendirilecek ve düzenlenen terfi programına 
katılmayı otomatik olarak hak edecektir.
COLIN’S İnsan Kaynakları ekibi “Jean Stars” Yetenek Yönetimi Programı eğitim 
sunumu için Alan Müdürlerimizin Mağaza Müdürlerimizle yaptığı toplantı-
lara katıldı.
Toplantıda programın amacı, sistemin kullanımı ve COLIN’S e sağlayacağı 
katkılar yöneticilerimizle paylaşıldı. 

Colin’s İnsan Kaynakları departmanımız, Birleşmiş Markalar 
Derneği iş birliğiyle, 20-27 Mayıs tarihleri arasında Ankara, 
Antalya, Bursa, İzmir ve Samsun illerinde yer alan Ticaret 
ve Meslek Lisesi “Pazarlama ve Perakende Bölümü-Satış 
Elemanlığı” dalı öğrencileri için 8 okulda sektör tanıtım 
toplantıları düzenledi.

Colin’s İK Uzmanlarımız, Alan Yöneticilerimiz, Mağaza 
Müdürlerimiz ve BMD Üyesi diğer bazı firmaların katı-
lımıyla birlikte düzenlenen bu toplantılarda, Mesleki ve 
Teknik Liselerinin Pazarlama ve Perakende Bölümü Satış 
Elemanlığı dalı öğrencilerine perakende sektörünün yakın 
ve uzun vadede sunduğu ve sunacağı fırsatlardan, kariyer 
olanaklarından ve staj imkanlarından behsettik. Aynı za-
manda katılımcılar, kendi kariyer hikayelerini anlattılar ve 
öğrencilerin sorularını yanıtlandırdılar. 

Yoğun katılım ve ilgi gören sektör tanıtım toplantılarına 
önümüzdeki dönemlerde de Colin’s Markası olarak katılma-
ya devam edeceğiz.  

PERAkENDE DEMEk  
KARİYER DEMEKTİR!
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ROMANYA MAĞAZA çALIŞANLARIMIZ EĞİTİMDEYDİ
COLIN’S Romanya mağaza yöneticilerimizin ve satış ekibimizin katılım gösterdiği eğitim programı Bükreş’te Capital Plaza 
Otel’de gerçekleşti. Eğitim programını Eğitim ve Gelişim Uzmanı Aslı Erdeve yönetti.
Eğitim ve Gelişim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan, 14-15 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleşen ve tam gün süren eğitimlerde “Şirket Oryantasyonu”, “Ürü-
nümü Tanıyorum” ve “Satış Çemberi” başlıkları katılımcılarla paylaşıldı. Bu eğitim süresince mağazacılık oryantasyon sürecinde alınması gereken perakende baş-
langıç eğitimleri paylaşıldı. Eğitim Romanya Alan Yöneticisi ile koordineli çalışarak organize edildi. Eğitimde standart mağazacalık süreçlerimiz Romanya ekibiyle 
de paylaşıldı. Katılımcılar hem şirketi hem de süreçleri daha iyi tanıma fırsatı yakaladılar. Desteklerinden dolayı COLIN’S Romanya ekibine teşekkür eder, eğitim 
katılımcılarımıza başarılar dileriz.

Kampanya süresince Colin’s’ten alışveriş yapanlar HP Notebook, iPhone 6 akıllı 
telefon, Beats Kulaklık ve Colin’s Jean kazanma şansı yakalarken, 100 TL’lik alış-
veriş yapan herkes 50 TL değerinde hediye çekinin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi kuralları gereği 25 Mayıs tarihli Takvim gazetesinde açıkla-
nan talihliler web sitemizde ve Facebook sayfamızda da duyuruldu.

COLIN’S  
MAĞAZALARIMIZ 
YENİLENİYOR
Colin’s mağazalarımız hazırlanan yeni tasarım konseptiyle bir 
bir yenileniyor.

Colin’s’ in yeni tasarlanan konseptine uygun şekilde Türkiye genelindeki mağazala-
rımız bir bir yenileniyor. Bir süredir devam eden yenileme çalışmalarımız sonunda 
COLIN’S Yenibosna Merkez Mağazası, Bayrampaşa Forum ve  Historia Vatanmall 
mağazası da yeni tasarım konseptiyle kapılarını müşterilerine açtı. 

COLIN’S Bayrampaşa Forum Mağazamız 543 m2’de Türkiye’de yeni tasarım konsepti 
ile açılan 14. mağazamız olurken Yenibosna Merkez mağazamız 473 m2’ de Türki-
ye’de yeni tasarım konsepti ile açılan 15. mağazamız ve Historia Vatanmall mağaza-
mız 305 m2’ de ve sezon mağazası olarak hizmet verecek 16. mağazamız oldu.  

17 Nisan’da başlayan geleneksel Shop&Win kampanyasıyla 
baharı alışveriş festivaline dönüştürdük. 17 Mayıs’a 
kadar süren kampanya ile hediyeler ve sürprizler bahar 
alışverişçilerini sevindirdi.

COLIN’S SHOP&WIN İLE  

HERKES 
KAZANIYOR
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COLIN’S’TEN  
“FORMA GİRMENİN 
JEAN YOLu’’

2015’in ilkbahar ve yaz aylarında formda gözükmek isteyen 
kadınlar için Colin’s JeanForm’u yarattık.  “Forma girmenin 
Jean yolu” sloganıyla satışa sunduğumuz bu yeni seri kadın-
lara daha fit, daha özel, daha rahat ve daha seksi bir bahar 
sunuyor.

Özel bir teknolojiyle ürettiğimiz pamuklu ve özel karışımlı kumaşlar sayesinde vücuda 
ikinci bir ten gibi mükemmel oturan jean pantolonlar bir beden daha ince görünüm 
sağlıyor.

2015 yazında kadınların üzerinden çıkarmak istemeyeceği jeanler, farklı yıkamaları 
sayesinde günün her saati her türlü kombinle giyilebiliyor. Colin’s jean pantolonlar 
formunu kaybetmeyen kumaşı sayesinde uzun süre görünümünü koruyor.

C olin’s markamız, tüketici oylarıyla yapılan seçime göre Ukrayna’da “en 
çok tercih edilen hazırgiyim markası” unvanını 2014’te de elinde tuttu. 
Ukrayna’nın 5 şehrinden modaseverlerin katıldığı online anket sonuç-

larına göre Colin’s markamız Ukrayna 2014 Perakende Ödülleri’nde “Mağaza 
Ağı” kategorisinde tüketicinin bir numaralı seçimi oldu. Erişilebilir marka 
olarak müşterisine her yerde ulaşmayı hedefleyen markamızın Ukrayna’da 77 
mağazası bulunuyor. 

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Colin’s İcra Kurulu Başkanı’mız Yavuz Eroğ-
lu Ukrayna’da son iki yıldır üst üste aldıkları ödülden gurur duyduklarını belirterek 
şunları ifade etti: “Bulunduğumuz ülkelerdeki geniş mağaza ağımızla müşterimizin 
her yerden ulaşabileceği bir marka olmaya özen gösteriyoruz. Gerek perakende 

ağımız, gerekse ürünlerimizin tasarımı ve çeşitliliği ile son derece güçlü ve iddialı 
bir dünya markasıyız. Ukrayna’da da bir Türk markası olmaktan öte global bir jean 
markası olarak algılanıyoruz. Bugün 77 mağazamızın bulunduğu Ukrayna, bizim 
için çok önemli bir pazar. Bir Türk markası olarak Ukraynalı modaseverler tarafın-
dan en çok tercih edilen marka olmaktan büyük gurur duyuyoruz.” 

“DÜNYADA EN BEĞENİLEN TÜRK MARKASI BİZ OLACAĞIZ” 
Colin’s olarak 38 ülkede 600’ü aşkın mağazalarıyla müşterilerine ulaştıklarını 
belirten Eroğlu, “Colin’s olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde, özellikle Rusya ve 
Doğu Avrupa bloğunda lider markalardan birisiyiz ve müşterilerimiz tarafından en 
çok sevilen marka olma özelliğini taşıyoruz. Hedefimiz 2018’e kadar Türkiye’nin 
dünyada en beğenilen moda markası olmak” diyerek sözlerini tamamladı.

ukRAYNA’NIN LİdER 
MODA MARkASIYIZ 
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Ukrayna’nın 2014 yılı Perakende Ödülleri’nin “Mağaza Ağı” kategorisinde 
“Tüketicinin Seçimi” ödülüne layık görüldük. Ukraynalı modaseverlerin oy-
larıyla 2013 yılında da aynı ödüle layık görülen markamız Colin’s iki yıldır 
Ukrayna hazır giyim sektöründe liderliği elinde bulunduruyor. Eroğlu Hol-
ding Yönetim Kurulu Üyesi ve Colin’s İcra Kurulu Başkanı’mız Yavuz Eroğlu, 
”Hedefimiz 2018’e kadar Türkiye’nin dünyada en beğenilen moda markası 
olmak” dedi.
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15-16 ve 17 Nisan tarihlerinde Beyoğlu Eğitim Salonu’nda  Colin’s Eğitim ve Gelişim 
Yöneticisi Hande Elagöz tarafından “Zaman Yönetimi” eğitimi verildi. 
 

AZERBAYCAN MAĞAZA  
ÇALIŞANLARIMIZ EĞİTİMdEYdİ

COLIN’S Azerbaycan mağaza yöneticilerimizin ve satış ekibimizin 
eş zamanlı düzenlenen eğitimleri Bakü’de gerçekleştirildi. 

29 Nisan 2015 tarihinde mağaza yöneticimizin katılımıyla gerçekleşen “Mağazada 
Lider Yönetici” eğitimimizi Eğitim ve Gelişim Müdürü Ayhan FİŞEKÇİ yönetti. 

29-30 Nisan 2015 tarihlerinde satış ekibimizin katılımıyla gerçekleşen “Şirket Oryan-
tasyonu”, “Ürünümü Tanıyorum” ve “Satış Çemberi” eğitimlerimizi Uluslararası Eğitim ve 
Gelişim Uzmanı Dilara Duman yönetti.

COLIN’S ACAdEMY FACEBOOK’TA!
Colin’s Academy Facebook sayfamız Ocak ayı itibariyle yayına açıldı. Tüm COLIN’S çalı-
şanlarının Facebook üzerinden rahatlıkla ulaşabileceği COLIN’S Academy sayfamızda, 
COLIN’S eğitim haberlerinin yanı sıra perakendeye dair birçok içeriği de bulabilirsiniz.

COLIN’S Academy sayfası tüm çalışanlarımıza aittir; bu açıdan içerik paylaşımlarınızı ve 
paylaşılacak içeriklere yorumlarınızı heyecanla bekliyoruz.

COLIN’S MALİ İŞLER DİREkTÖRLüĞü’NDE  
ZAMAN YöNETİMİ EĞİTİMİ SEFERBERLİĞİ!

Colin’s Mali İşler Direktörlüğü’nün tam 
kadro katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde 
İthalat ve İhracat Müdürlüğü çalışanları-
mız da yer aldı. Eğitimde,
 
•	Planlama
•	Etkin zaman kullanımı aşamaları
•	Saat mi pusula mı? başlıklarına yer 

verildi. 
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Colin’s olarak, detaylara önem verenler için 2015 İlkbahar – Yaz koleksiyonunda 
birbirinden dikkat çekici aksesuarlar sunuyoruz.  Koleksiyonda yer alan çantalar, 
cüzdanlar, kemerler, ayakkabılar, şallar ve plaj terlikleri müşterilerimizin kıyafet-

lerine kendi yorumlarını katmalarını sağlıyor.

BEZ ÇANTALAR AKŞAM GEZMELERİNE ÇIKIYOR

Bez alışveriş çantası modası bu sene de hakimiyetini korumaya devam ediyor. Büyük 
ebatlı ve baskılı bez çantalarını birbirinden canlı renk alternatifleriyle moda severlerin 
beğenisine sunuyoruz.

Kadın çantalarında kırmızı, bej, pudra, saks mavisi ve siyah renkleri öne çıkarken çiçek 
desenli sırt çantaları da pratik kullanımıyla rahatlık sağlıyor. Marine çizgili plaj çanta-
ları da bu yaz kumsalları renklendiriyoruz.

Erkek çantalarında ise kanvas ve yıkamalı kanvas kumaştan yapılan messenger omuz 
ve sırt çantaları sezonun çok satanları arasında yer alacak. Daha küçük çantalar ise 
günlük kullanıma ve spor giyime uygun tarz sunuyor.

ZAMANININ DEĞERİNİ BİLENLERE STİL SAHİBİ COLİN’S SAATLERİ

Colin’s erkek saatlerimiz sezonun öne çıkan renkleri lacivert, bordo, siyah ve taba ile 
en havalı aksesuarlar arasında yer alıyor. Lacivert kayış ve kadranların revaçta olduğu 
seçenekler arasından dijital ekranlılar ve chrono modeller erkeklerin ilgi odağı olmaya 
devam ediyor.

Kadın gurubunda yer alan saatlerimizde altın rengi, ekru, lacivert ve pudra renkleri 
kullanılırken küçük, sade ve zarif kasalara ince ve deri kayışlar ve chrono kadranlar 
eşlik ediyor.

COLIN’S OLARAK 
RENgARENK AKSESUAR 
KOLEKSİYONUYLA 
TARzıNı  
KONUŞTURMAK 
İSTEYENLERE 
SESLENİYORUZ

AkSESuARLARLA 
TARzıNızı 
KONUŞTURUN
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2015 İlkbahar Yaz erkek denim modasında slim ve regular 
fitler hakim. Slim fitler ise adeta sezona damgasını 
vuruyor.

Colin’s erkek denim koleksiyonumuzda kumaşlarında rigid, 
comfort stretch ve stretch kumaşlar dikkat çekiyor 

Rahatlığın ve konforun ön plana çıktığı slim fitlerde ise stret-
ch kumaşlar kullanılıyor. Rahat şıklık Colin’s slim fit denim 
pantolonlarımız ile hayat buluyor.

Kaplamalı ve farklı dokumaların yer aldığı arkası mavi, 
kahverengi, yeşil ve sarı renkli denimler ve indigonun farklı 
renkleri koleksiyonumuzda öne çıkıyor.

Yıkamalarda indigonun tüm renklerini görüyoruz. Ayrıca raw, 
yıpratmasız yıkamalar, hafif ve daha fazla yıpratmalı indigo 
yıkamalar bu sezon Colin’s denim severlerin seçeneklerini 
çoğaltıyor.

Jeande detay olmazsa olmazımdır diyenler farklı iplik ve dikiş 
oyunları, deri detaylar, etiket ve düğme çeşitleri ile tarzını 
farklı yansıtıyor..

Koleksiyonumuzda slim fit ceketler mavi ve raw tonlarıyla 
oldukça dikkat çekici…Kısa ceketler farklı modeller, farklı 
yıpratma ve düğmelerle koleksiyonu hareketlendiriyor.

COLIN’S 
ERKEĞİNİN 
FAVORİSİ

2015 İlkbahar Yaz sezonunda 
da Colin’s denimdeki gücüne güç 
katıyor. Colin’s İlkbahar Yaz erkek 
denim koleksiyonumuz denim 
tutkunlarını mutlu etmeye devam 
ediyor. 

SLIM FIT DENIM PANTOLONLAR
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Colin’s 2015 İlkbahar – Yaz erkek koleksiyonumuza renkli pan-
tolonlar damgasını vuruyor. Bütün yaz renklerinin kullanıldığı 
koleksiyonumuz gardıropları hareketlendirmeye geliyor.

COLIN’S ERKEKLERİ HER ZAMANKİNDEN DAHA COOL

Colin’s markamızda, yeni sezonda City Smart temasıyla metropol yaşantısının hareketini 
yansıtan şıklığıyla ön plana çıkıyor. Elegan ve cool bir görüntünün hakim olduğu temamızda 
vücuda oturan fit kesimler ve sofistike kumaşlar, baskılarımızda ise şehir görüntüleri ve 
sloganları ön plana çıkıyor.

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

İlhamını doğadan alan etnik motiflerin kullanıldığı Campus temamızda modellerde yıkama 
ve ağartmalar, kirli dikişler ve parça boya efektleri, genç bir görüntü oluşturuyor. Gömlekler-
de pötikare ve küçük ekoseler kullanılıyor. Zümrüt yeşilinden hakiye uzanan yeşil skalasına 
yanık oranj ve safran renkleri eşlik ediyor. Renkli 5 cep pantolonlar ve kirli görüntülü denim-
ler zengin kombin alternatifleri sunuyor.

Yazın en keyifli dönemi olan Holiday Shop temamızda ise cıvıl cıvıl renkler göze çarpıyor. 
Yaz ve tatil gardırobunun ihtiyaçlarının karşılanacağı bu temada mint yeşili, uçuk mavi, sarı, 
turuncu ve neon renkler kullanılıyor. Yaz sıcaklarının şık kurtarıcısı keten gömlekler incecik 
kumaşlarıyla rahatlık vaat ederken baskılı kısa kollu tişörtler farklı baskı teknikleri ve zengin 
çeşitliliği ile yaz macerasına davet ediyor.

Hareketli ve enerjik kolej havasını sahil esintisiyle birleştiren New Port temamızdaki kumaş-
larda dikkat çekici yıkamalar ve boyama efektleri kullanılıyor. Sezonun modası melanj tişört 
ve sweatshirtler bu temada göz dolduran ürünler arasında yer alıyor.

Rock grunge müziğin asi çocuklarına hitap eden Urban temamız ise koyu renkleri ve kirletil-
miş ürünleriyle dikkat çekiyor. Kırık beyaz, siyah, petrol mavisi temanın ana renkleri arasın-
da yer alırken kırmızı da vurgu renkleri arasında kullanılıyor. Grafiklerde müzik, motosiklet 
ve dövme görüntüleri dikkat çekiyor.

ERkEkLER bu YAZ 
COLIN’S İLE  
RENkLENECEk
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Colin’s 2015 İlkbahar-Yaz Jean koleksiyonumuzda özgürlüğü, rahatlığı ve vücuda mükemmel uyumu birlikte sunuyor.
Bedeninizi saran Sally Super Skinny Low Rise ve Sally Super Skinny High Rise fitleri koleksiyonda öne çıkıyor.

Monica Bootcut ve Monica Flare bu sezon görüntüleri ve yıkamalarıyla trendi belirliyor.
Vintage yıkamaları ve soft tuşeleriyle Colin’s Slim Boyfriend jean pantolon bu yaz gardıropların demirbaşı olmaya aday. 

Slim Boyfriend fitiyle daha ince, yıkamalarıyla daha tarz görüneceksiniz.
Kısa ve diz üstü boylardaki baskı ve nakış detaylarına sahip, vintage yıkamalı Colin’s jean şortlar da bu yazın trendleri 

arasında yer alıyor. 
Tencel ve pamuk karışımlı kolsuz gömlekler, elbiseler ve denim görünümlü slopetler ise sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı 

olacak.

DAHA RAHAT, 
DAHA FİT,  

dAHA öZgüR
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PERAkENDE 
LİDERLERİ 
gELİŞİM 
PROGRAMı
COLIN’S mağaza yöneticilerimiz  için hazırlanan Perakende Liderleri 

Gelişim Programı’nın 1. Modülü olan ‘’Mağazada Lider Yönetici’’ eğitimi 
12 alanımızda tamamlandı.

Şubat ayı itibariyle başlayan ve Nisan ayında tamamlanan eğitimin ilk 
modülü İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon ve Mardin de 
gerçekleşti. Eğitim, Eğitim ve Gelişim Müdürlüğümüz tarafından hazırlandı. 
Katılımcı grup Colins mağaza yöneticilerinden oluştu. 
Bu programın amacı Mağaza Yönetici ve Yönetici Yardımcılarının yönetim 
yetkinliklerini geliştirmektir. Kazandırdığı yetkinlikler iletişim, takım çalış-
ması, etkileme ve yönlendirme şeklinde sıralanabilir. 
Eğitimimizin hedef kitlesi mağaza yönetici yardımcıları ve mağaza yönetici-
leridir ve iki gün sürmektedir. 
Mağaza yöneticilerinin mağaza süreçlerinin daha iyi organize etmesi, ekip 
iletişimini güçlendirmesi noktasında katkı sağladı. Eğitimin ilk modülü 
başarıyla tamamlandı.
Fark yaratan ve yaratacak olan mağaza yöneticilerimize tekrar teşekkür 
ederiz.

eğitim içeriği
•	tanışma
•	“ideal Yönetici” (Uygulama)
•	COLIN’S Yönetici Yetkinlikleri 
•	Değişen çağda Lider-Yönetici Olmak 
•	Film Gösterimi “mandela”
•	Kişisel Yönetim tarzı envanteri 
•	Planlama, Organizasyon 
•	mağazada Zaman Yönetimi 
•	etkili Delegasyon Adımları
•	Kişisel Vizyon, misyon (Alamet-i Farika)
•	etkili insan Yönetimi 
•	mağazada etkili iletişim 
•	envanter-renklerle Davranış modelleri
•	etkin Dinleme/ etkin ifade
•	mağazada Kime Nasıl Yaklaşmalı? 
•	Uygulama - “role play”
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COLIN’S’TE YETkİNLİk EĞİTİMİ 
TİCARİ düŞüNME VE MüŞTERİ OdAKLILIK

COLIN’S 
“dİLE KOLAY SATIŞ’’ 

kARTLARI
Mağazalarımızda satış esnasında yabancı müşterilerle iletişimi kolaylaştırmak adı-
na eğitim ve gelişim müdürlüğü tarafından dil kartları hazırlanmıştır. Hazırlanan dil 

kartları İngilizce ve Rusça standart satış cümlelerini içermektedir. Amacımız saha 
ekibinin yabancı müşteri taleplerini de karşılayabilmesidir. Dil kartları mağazala-
rımıza Mart ayı itibariyle dağıtılmaya başlandı ve her mağazanın kasa bölgesinde 

bulunmaktadır.

2015 Mart ayı itibariyle başlayan Kurumsal Yetkinliklerimiz/ Ticari Düşünme ve 
Müşteri Odaklılık eğitimlerimiz halen düzenli olarak devam etmekte. Her hafta 

düzenlenen bu eğitimlerde eğitim yeri olarak Beyoğlu Eğitim Salonu kullanılıyor. 
Eğitim, Eğitim ve Gelişim Müdürlüğünden Hande Elagöz tarafından verilmekte olan 

eğitimlerim katılımcısı grup merkez çalışanlarından oluşuyor. 

Bu eğitimin amacı iş alanı ile ilgili tüm temel bilgileri çalışanlarımıza aktarmak ve bu 
bilgiyi uygulayarak iş fırsatları yaratma; finansman ve maliyete duyarlı olma beceri-

sini kazandırmaktır.

Bir gün süren bu eğitimimiz “iletişim Becerileri” eğitimiyle başlayan yetkinlikler 
eğitiminin ikinci adımıdır.  Bu eğitimimize katılımcı grupta farkındalık yaratma ve 

şirket içi iletişimi kuvvetlendirmesinden olumlu geri bildirimler alınmaktadır. 

Colin’s Academy kurumsal yetkinlik 
eğitimlerine hız kesmeden devam ediyoruz. 
İletişim Becerileri eğitimi ardından “Ticari 
Düşünme ve Müşteri Odaklılık Eğitimi” Mart 
ayı itibariyle başladı. 
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MİNİK ŞEFLER 
ATÖLYESİ
16-17 ve 23-24 Mayıs tarihlerinde Erasta Fethiye AVM’de  gerçekleştirilen 
Minik Şefler Pizza Yapım Atölyesi ile minikler lezzet dolu bir yolculuğa çıktı. 
Çocuklara Pizza yapımıyla ilgili bilgilerin verildiği etkinlikte, katılımcılar dünya 
pizza devi  Sbarro onaylı Pizza Şefi sertifikası almaya hak kazandı. Çocukların 
yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; hem katılımcılar hem de izleyiciler keyifli 
zaman geçirdiler.

Çekimleri Fethiye’nin turistik bölgesi Kayaköy’de gerçekleştirilen 
Ezan Filmi gala gösterimi Erasta Fethiye Alışveriş Merkezi evsa-
hipliğinde Aksin Sinemaları’nda yoğun katılımla 01 Mayıs günü 
gerçekleştirildi.

Yönetmen ve senarist koltuğunda Fuat Yılmaz’ın yer aldığı Ezan, yerli gerilim sinemasının 
taze örneklerinden biri olarak nitelendiriliyor. Başrollerinde Osman B. Keser, Yeliz Yeşil, Şahin 
Özden, Muammer Şahin ve Yasin Koç’un oynadığı film, Fethiye’de çekilen sahneleriyle öne çı-
kıyor. Ezan filmi, Erasta Fethiye’nin konforlu ve yüksek kalite standartlarına sahip salonlarında 
gerçeğe yakın sinema teknolojisiyle sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

ERASTA ANTALYA’DAN SANAT, çİçEk VE DANS 

dOLU KAdINLAR güNü
Erasta Antalya Alışveriş Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü sanat, 
çiçek ve dans dolu bir gün ile kutladı. 

ISFODER Fotoğraf Klübü ile Erasta Antalya Alışveriş Merkezi’nde “Kadının Çekim Gücü” adlı kadın temalı, 
kadınlarımızın güçlü yanlarını gösteren bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Hem Bay hem de bayan ziyaretçi-
lerimiz tarafından yoğun ilgi gören sergide bayan ziyaretçilere Antalya’nın simgesi olan birbirinden güzel 
renk renk çiçekler hediye edildi. 

Ayrıca yine bayanların oluşturduğu bir dans grubu Erasta Antalya Alışveriş Merkezi’nde süpriz dans şovları 
gerçekleştirerek tüm bayan ziyaretçilerin Dünya Kadınlar günü dans edilerek kutladı. Kalabalığın içinde 
bir anda dans etmeye başlayan bayanları gören ziyaretçiler neye uğradıklarına şaşırarak bu keyifli süprizin 
tadını çıkardılar. Kadınlar Günü de Erasta’da güzel.

FETHİYELİLER EZAN’A 
YOĞuN İLGİ GÖSTERDİ
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19 Mart ve 20 Mart tarihlerinde Kepez Belediyesi işbirliğiyle “Engeliniz 
Engelimizdir” projesi kapsamında engelli çocukları ağırlayan Erasta 
Antalya Alışveriş Merkezi çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Güne 
Aksin Sineması’da Mandıra Filozofu İstanbul’da filmini izleyerek başlayan 
engelli arkadaşlarımız film keyfinin tadına vardılar. Doyum Lahmacun 
ve Park Döner mağazalarımızdan menülerini alan çocuklar programa 
Erasta Antalya Alışveriş Merkezi’ndeki  1. Katta bulunan çocuk kulü-
bünde kurulan mini disko ve çeşitli oyunlarla devam ettiler. Keyifli bir 
gün geçirdikleri yüzlerinden de belli olan engelli arkadaşlarımız günün 
sonunda Erasta Antalya Alışveriş Merkezi’ne minnettarlıklarını sunarak 
AVM’den  mutlu ayrıldılar. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen Mini Voleybol Şenliği yoğun ilgi ve ge-
niş katılımla Erasta Fethiye Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Fethiye Gençlik Spor Müdürü Kamil Çoban’ın  açılışını yaptığı 
etkinlikte 12 takım kıyasıya yarıştı.  Müsabakalarla kazananlara 
madalyaları milli voleybolcu Gökhan Üner tarafından verildi.

ERASTA ANTALYA ALIŞVERİŞ MERkEZİ’NDEN çOk kONuŞuLAN 

kOD ADI: k.O.Z 
FİLMİNE gALA

FETHİYELİLER EZAN’A 
YOĞuN İLGİ GÖSTERDİ

21.02.2015 Cumartesi günü Erasta Alışveriş Merkezi son zamanların en çok konuşulan 
Kod Adı : K.O.Z filmine Erasta Aksin Cinemas’da muhteşem bir gala düzenledi. Antalya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in ve çok sayıda bürokratın katıldığı gala 
yoğun ilgi gördü. Film ekibi galaya gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını böyle bir 
kalabalığı beklemediklerini söyleyerek Erasta Alışveriş Merkezin’e ev sahipliği için teşek-
kürlerini ilettiler. Erasta Aksin Cinemas’da filmseverlerle birlikte filmi izleyen oyuncular 
film çıkışında hayranlarıyla bol bol fotoğraf çekildiler.

ERASTA ANTALYA ALIŞVERİŞ MERkEZİ’NDEN “ENGELİNİZ  
ENGELİMİZDİR.” PROJESİNE BüYüK dESTEK

ERASTA FETHİYE AVM  
19 MAYIS GENçLİk VE SPOR 
MİNİ VOLEYBOL ŞENLİĞİ 
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+1 FARKLA 
uNuTuLMAZ 

ETkİNLİk
21 Mart Down Sendromlu Farkındalık günü sebebiyle Fethiye’de faaliyet gösteren 

özel rehabilitasyon merkezlerinin düzenlemiş olduğu programı, Erasta Fetiye 
Alışveriş Merkezi evsahipliğinde gerçekleştirdik. 

Etkinlikte, Down Sendromu hakkında bilgilendirmeler yapılırken, down 
sendromlu öğrencilerin hazırlamış olduğu dans gösterileri sunuldu.

ERASTA ANTALYA’DA  
üNİFM İLE CANLI RAdYO PROgRAMI

ERASTA FETHİYE AVM’DE

Fethiye’nin alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Fethiye’de, 23-26 Nisan tarihleri arasında çocukların sevgilisi 
Caillou’nun katılımıyla birlikte çocuklara özel bir festival düzenledik. Dört gün boyunca devam eden Eras-
ta Fethiye çocuk festivalinde, Caillou ve 4 maskot ile birlikte 45’er dakikalık 3 set konser verdik. Konser dışı 
zamanlarda atölye çalışmaları da gerçekleştiren Caillou karakteri, çocukları eğlendirirken eğitti.  23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kapsayan etkinlikte çocuklar bolca eğlenceli vakit geçirme fır-
satı bularak tatilin keyfini çıkardılar. 

23 NİSAN’I 
CAILLOU İLE 
KUTLAdIK

Antalya’nın alışveriş  ve yaşam merkezi olan Erasta Alışveriş Merkezi 
radyo severleri ve radyo meraklılarını heyecanlandıran bir çalışmaya 
daha imza attı. Erasta Alışveriş Merkezi Antalya’nın en çok dinlenen 
ikinci radyosu olan ÜniFM ile AVM’de canlı yayın programı ger-
çekleştirdi. Cumartesi günleri AVM’de kurulan stantta canlı yayın 
yapan ÜniFM, dinleyicileri ile Erasta Antalya Alışveriş Merkezi’nde 
buluştu. 28 Mart Cumartesi günü yapılan canlı radyo programında, 
radyo dinleyicileri Erasta Antalya Alışveriş Merkezi’ne davet edildi 
ve programda söylenen kilit sözcükleri bulup Erasta’ya gelen dinle-
yicelere de Aksin Cinemas’dan ücretsiz sinema bileti hediye edildi. 
Radyo ekibi ayrıca AVM’de canlı sahne performansı da sergileyerek 
Erasta Antalya Alışveriş Merkezi ziyaretçilerine müzik dolu keyifli bir 
Cumartesi günü yaşattı.
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GÖkYüZüNDEN  
BüYüLEYİCİ  
TüRkİYE  
MANZARALARI 
Türk Hava Kurumu tarafından 81 il ve onlarca ilçede gökyüzünden 
fotoğraflanan onlarca kare Erasta Fethiye’de ziyarete açıldı. 

Van Gölü’nden Erciyes Dağı’na, Peri Bacaları’ndan Abant Gölü’ne ülkemizin eşşiz güzellik-
lerinin yer aldığı fotoğraflar 25 Şubat – 01 Mart tarihleri arasında Erasta Fethiye ziyaretçi-
lerinden beğeni topladı.

Fethiyeli’ler yamaç paraşütü ile özdeşleşen Ölüdeniz’in eşsiz güzelliklerini havadan çekil-
miş karelerle görme şansı yakalarken serginin açılışı Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık ve 
Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi’nin katılımı ile gerçekleşti.

Fethiye Orman İşletmeleri Müdürlüğü tarafından 21 – 27 Mart Dünya Orman 
Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen   ‘’ Orman Yangınları ve Endemik Bitki  
Türleri ‘’ konulu  fotoğraf sergisi Erasta Fethiye ev sahipliğinde hayata geçirildi. 

Sergi boyunca Orman İşletme Müdürlüğü tarafından AVM müşterilerine ve sergi 
ziyaretçilerine ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirildi. 

ATİLLA TAŞ’IN 
bİR DELİNİN 

kAPAk 
DEFTERİ’NE 
İMZA güNü

15 Mart Pazar Günü Atilla Taş yeni çıkardığı “ Bir Delinin Kapak Defteri” kitabıyla 
Erasta Antalya Alışveriş Merkezi’nde imza günü düzenledi. Söylediği şarkıların 
yanı sıra son zamanlarda bir sosyal paylaşım sitesinde yazmış olduğu yazılarla 
kısa sürede fenomen haline gelen Atilla Taş çıkardığı  “ Bir Delinin Kapak Defteri” 
kitabıyla Erasta Antalya Alışveriş Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. 

ORMAN HAFTASI’NDA 
ORMANCILIK SERgİSİ
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AŞKOPAT FİLM GALASI 
12 Nisan Pazar günü Erasta Alışveriş Merkezleri’nde, Aşkopat filminin galasını gerçekleştirdik. 
Başrollerini Yıldız Asyalı, Doğuş, Kral Fm’in sevilen DJ’lerinden Afrikalı Ali ve tiyatro sanatçısı 
Teoman Gelmez’in paylaştığı ‘’Aşkopat ‘’ filmi başrol oyuncuları ile birlikte Erasta Aksin Sinema-
ları’nda sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Ziyaretçilerimiz film oyuncuları ile tanışma şansı 
bulurken etkinlik ünlü sanatçı Doğuş’un film için 
bestelediği şarkının seslendirilmesiyle son buldu.

AVM ziyaretçileri ile birlikte olup sıcak sohbette 
bulunan Aşkopat Film ekibi sevenlerine ve Erasta 
Alışveriş Merkezi ziyaretçilerine unutulmaz bir gün 
yaşattı.

Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi olan Erasta Antalya Alışveriş Merkezi Kepez 
Belediyesinin 6. yıl kutlamasına ev sahipliği yaptı.  Kepez Belediye Başkanı Hakan 
Tütüncü ve Kepez Kaymakamı Savaş Tuncer’in katılımıyla Erasta Alışveriş Merkezi’nde 
yoğun bir katılımla gerçekleşen ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı 6. Yıl 
kutlaması ve sergi açılışında Hakan Tütüncü canlı yayına katılarak röportaj için kendi-
sine uzatılan mikrofonlara kutlama ve sergi açılışına yapmış olduğu ev sahipliğinden 
ötürü Erasta Antalya Alışveriş Merkezi’ne teşekkürlerini sundu. Gençlik ve Çocuk 
Korosunun verdiği konserle devam eden kutlama hem misafirlerin hem de Erasta 
Antalya Alışveriş Merkezi ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya Alışveriş 
Merkezi’nden Anneler Günü’ne özel kampanya 

düzenledik.

10 Mayıs Anneler Günü’nde Erasta Antalya Alışveriş Merkezi’ne 
gelip 100 TL ve üzeri alışveriş yapan herkese Erasta Alışveriş Merkezi 

Roberts Coffee’de Anneleriyle başbaşa geçirecekleri sıcacık kek ve 
çay saati hediye ettik! 

kEPEZ bELEDİYESİ’NİN 
6. YIL kuTLAMASI  

ERASTA ANTALYA’DA

kEk kOkuLu 
ANNELER güNü 

kAMPANYASI

Anneler Günü

Kutlu Olsun...
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“SEVDA ÖZCAN ANNE çOCuk 

FOTOĞRAFLARI” SERGİSİ

8-9-10 Mayıs tarihlerinde  Fethiye Erasta AVM’den Anneler Günü’ne 
özel düzenlenen ”Anne Çocuk Fotoğrafları “ sergisi AVM ziyaretçile-
rinden tam not aldı.

Fethiyeli fotoğraf sanatçısı Sevda Özcan’ın yıllardır ölümsüzleştirdiği 
onlarca kare alışveriş merkezi müşterilerinin ziyaretine açılırken, 
küçük büyük binlerce ziyaretçinin yanı sıra fotoğraflarda yer alan 
minik modellerin sergiye katılımı keyifli anlara sahne oldu.

3 gün boyunca devam eden serginin açılışı Fethiye Belediye Başkanı 
Sn. Behçet Saatçi tarafından kurdela kesimi ile gerçekleştirildi.

Erasta Antalya Alışveriş Merkezi 19 
Mayıs’ı Akrobasi ile kutladı. 

Erasta Antalya Alışveriş Merkezi birinci katta kurulan 
sahnede yapılan akrobasi gösterileri Erasta Antalya 
Alışveriş merkezi ziyaretçilerine heyecan ve keyif dolu 
dakikalar yaşattı. Yapılan birbirinden ilginç  akrobasi 
gösterileri ile ziyaretçilere heyecan dolu anlar ya-
şatıldı. İşinin uzmanı Afrikalı akrobasi grubu sahne 
sonrasında da Erasta Alışveriş Merkezi ziyaretçilerden 
yoğun ilgi görerek tam not aldı. Etkinik sonrası 
akrobasi grubu ile fotoğraf çekilen ziyaretçiler bu 
unutulmaz anı ölümsüzleştirdiler.

Antalya’nın alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, 2. yaşını 23-26 Nisan tarihleri arasında çocukların sevgilisi 
çizgi karakter Pepee’nin katılımıyla düzenlenen özel bir çocuk festivali ile kutladı. Dört gün boyunca Erasta Antal-
ya’nın -1.katında devam eden çocuk festivalinde, Pepee alışveriş merkezini ziyaret eden çocuklarla birlikte söylediği 
şarkılar eşliğinde dans edip fotoğraf çektirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kapsayan etkinlikte 
çocuklar bolca eğlenceli vakit geçirme fırsatı buldu ve tatilin keyfini çıkardı. Yakın zamanda yürüyüş alanlarının 
üzerini kapayarak yenilenen Erasta Antalya, misafirlerine çok daha rahat alışveriş yapma ve açılan sinema salonuyla 
eğlenceli zaman geçirebilme fırsatı sunuyor.

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

ERASTA ANTALYA,  
2. YAŞINI PEPEE’YLE KUTLAdI

ERASTA 
ANTALYA’DA 
19 MAYIS’TA 
GENçLİk, SPOR 
VE AKROBASİ
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LOFT

ANI YAKALA
EFSANEVİ JEAN MARkASI LOFT’uN

2015 İLkbAHAR - YAZ kOLEkSİYONuMuZLA

LOFT30 31



Geleneksel sanatlardan eski tekniklere, Kuzey Amerika 
yerlilerinin rüya yakalayanlarından dövmelere esin 

kaynağı olan sembollere... 

90’LARIN GRuNGE AKIMI YEPYENİ YORuMuYLA  
LOFT MAĞAZALARIMIZDA...

90’ların Grunge akımının etkisinde olan bu koleksiyonda oldukça yıpranmış, eski-
tilmiş görünümlerin üzerine yapılan yama ve zengin dikişlerin yer aldığı parçalar, 
yine Grunge akımının en önemli temsilcilerinden biri olan yüksek belli ‘mom fit’ 
denimler ile birlikte bahar havası estirmeye hazırlanıyor...

DERİNLEŞEN GÖRÜNÜMLER DENİME YENİ BİR BOYuT KATIYOR...

Kontrast detaylar, farklı kumaşların birarada kullanımı,yama,baskı ve lazer teknik-
leri ile daha da derinleşen görünümler denime yeni bir boyut katıyor. Yine vazge-
çilmez siyah ve grinin yanında bu yazın olmazsa olmaz renkleri beyazlar, kırmızı ve 
yeşil cast ler koleksiyonda yerini alıyor.

GERÇEK ÖRME İNDİGO KuMAŞLARDA RÜYA  
YAKALAYICI VE TÜY DESENLERİ...

Vintage Blue temasıyla; rüya yakalayıcı ve tüy baskılarının kullanıldığı ve gerçek 
indigo örme kumaşlardan hazırlanan elbise, sweatshirt ve t-shirtler koleksiyonda 
ön plana çıkıyor.LOFT tutkunlarının gündüzden geceye devam edebileceği White 
Grunge temasında;  taşlı, payetli, simli ama jeanlerle beraber çok güzel kombinler 
oluşturabilecek  t-shirtlerin yanısıra etnik temalı baskılı t-shirtler, salaş ve yıkamalı 
bluzlar LOFT mağazalarımızda yerini alacak….

ETNİK BASKILARIN ETKİSİNDE BOHO TEMASI 

İlkbahar koleksiyonun bir diğer temalarından biri olan Boho koleksiyonunda ise 
sezonda ön plana çıkan etnik baskılı tshirtler, salaş ve yıkamalı bluzlar LOFT sever-
lerin beğenisine sunuluyor..

ERKEK KOLEKSİYONuNDA SÜRREALİZM AKIMININ ETKİLERİ...

Grafik tasarımlarda sürrealizm / gerçeküstücülük akımının etkileri görülen t-shirt 
baskıları, bu sanat akımına yönelik özel kesimler ve VARMIŞ gibi yaşatılan tasarım-
lar ile LOFT 2015 İlkbahar Yaz koleksiyonu büyük fark yaratmaya hazırlanıyoruz...

İLKBAHAR TEMALARINDAN GÖZE ÇARPAN;   
REBEL ROCK VE BLACK-KNIGHT OF THE NIGHT

İlkbahar koleksiyonu temalarından biri olan Rebel Rock koleksiyonu içinde rock 
ruhunu yansıtan baskılar, parça boya ve yağ yıkama t-shirtler biker ceketlerle 
kombinledik. Skinny pantolonların ağırlıklı olduğu koleksiyonumuzda antrasit ve 
bordo renkleri rock ruhunun asi ruhunu yansıtmak için kullandık.

Black-Knight of the Night temasının içinde gündüzden geceye sürbürülebilir bir 
stil oluşturmak isteyenler için farklı modeller tasarladık. Gündüz ofiste giyilebilecek 
modeller, aynı zamanda gece kulübe giderken de rahatça kombinlenebiliyor. Temiz 
ve şık görünümlü modeller siyah ve beyaz renklerinin birlikteği ile koleksiyonda ön 
plana çıkıyor. Baskılarda ise enjeksiyon ve lak teknikleri koleksiyona hava katıyor...
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4-6 Nisan tarihleri arasında Karşıyaka Belediyesi nin ev sahipliğinde; Rönesans 
Ajans, Diva, Sahne 360, Ege İhracatçı Birlikleri ve Genciz işbirliğinde ilk kez gerçek-
leştirilen “İzmir Fashion Week” bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu dev 

organizasyonda ünlü tasarımcıların ve firmaların yeni sezon defileleri, workshop-
lar, bloggerlar ile söyleşiler gibi birçok etkinlik yer aldı. 

5 Nisan 2015  tarihinde, saat 21:00’de Loft markamız yeni sezon jean koleksiyonumuzla özel davetlilerle buluştu. 
300 kişilik salona en az 500 kişinin akın ettiği defilede adeta izdiham yaşandı. Aynı zamanda workshoplarda da 

yer alan ünlü bloggerler modaduygusu(Duygu Cinislioğlu), onurollstyle(Onur Erol) ve blogger Emre Turan’da 
defileyi büyük bir keyifle izlediklerini aktardılar. Defilemiz tüm izleyenlerden tam not aldı...

Efsanevi jean markamız LOFT’un 2015 ilkbahar – yaz koleksiyonunun sonulduğu  defilede yeni sezon jean, ceket, göm-
lek, t-shirt, aksesuar ve ayakkabılarımız sergilendi.  “Anı Yakala” mottosuyla ön plana çıkan koleksiyonumuz geleneksel 
sanatlardan eski tekniklere; Kuzey Amerika yerlilerinin rüya yakalayanlarından dövmelere esin kaynağı olan sembollere 

uzanan geniş ürün gamıyla göz doldurdu. 

Eş zamanlı olarak LOFT satış personelinin kullanacağı denim önlüklerimiz de ilk kez burada görücüye çıktı ve büyük 
beğeni topladı. 

Defilemizde aralarında Merve Büyüksaraç, Tuğba Melis Türk, Elif Ece Uzun, Ebru Öztürk ve Barış Egemen gibi isimlerin yer 
aldığı top modeller ile birlikte Rönesans Ajans modelleri yer alırken, defilemizin koreografisi Akif Örük’e emanet edildi.  
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LOFT

Dragon Fest tüm bunların yanında Türkiye’nin en geniş katılımlı ve tek kurumsal spor organizasyonu, farklı sektörleri 
bir araya getiren tek platform,su üzerinde yapılan en kalabalık yarış ve en hızlı gelişen takım sporu olma özellikleri 
ile de dikkat çekiyor.

30-31 Mayıs tarihleri arasında Haliç’te gerçekleştirilen yarışmalar için takımlar 2 ay öncesinden antrenmanlara 
başladı. Bu sene gerçekleşen yarışmalara Loft, Eroğlu Holding’i temsilen tek takımla “LOFT ROWERS” ismiyle katıldı. 
Kıyasıya mücadele edilen yarışmalar esnasında keyifli anlar yaşandı. Çeşitli ikramlar, kostüm yarışmaları ve dans 
gösterileri ile de desteklenen organizasyon iki gün sürdü. Takımların 16 kürekçi, 1 davulcu ve 5 yedek kürekçiden 
oluştuğu festivalde yarışmacılar, 250 metrelik düz parkurda onbirlik seriler halinde mücadele ettiler. Her takımın 
günde iki sefer yarıştığı serilerde, ilk gün kategori belirleme, ikinci gün ise final yarışları yapıldı. İlk gün yarışlarında 
ekipler zamana karşı yarışarak derecelerine göre dört kategoriye ayrıldılar, ikinci gün bu kategorilerde final yarışları 
yapıldı.

LOFT ROWERS takımımızda çalışanlarımızdan Ezgi Aytekin, Cihan Yalçın, İrfan Karabuya ,Nurcan Akyüz, Övünç 
Demir, Sevnur Öztavman, Mustafa Okat, Faruk Tekinarslan, Okan Aktaş, Sema Nalbantoğlu ,Aziz Tuna ,Raşit Kara-
mehmet , Aygün Gönlüşen Ve Şafak Tunç yer aldı.

 Eroğlu Holding’in güçlü markası Loft yine geçen sene olduğu gibi yapılan yarışmaların yıldızıydı. 

Festivalde 4 ödül alarak festvalin en çok ödül alan kürek takımı olan LOFT 1.18 saniyelik derecesi ile 120 takım 
arasında 8. Sırada yer aldı. 

Kıyafet konusunda yine iddiasını ortaya koyan takımımız “Davulcu Kostümü” ve “En iyi Takım Forması” yarışlarında 1. 
Ödüllerinin sahibi oldu. Bunun yanı sıra takımımız Fun Fun kategorisinde 1,18’lik derecesiyle 1. Ödülü ve “En Yakışıkı 
ve En Güzel Kürekçi”  yarışmasında Mr Dragon ödüllerini de rakiplerine bırakmadı.

DRAGON FEST’İN 
YILdIZI YİNE LOFT

İlki 2008’de gerçekleştirilen 
DragonFest, Türkiye’nin 5 ayrı 
şehrinde, kurumsal firmalardan 
katılımcılar arasında gerçekleş-
tiriliyor. Yüzlerce kurumu aynı 
yerde toplayan; onları hem ya-
rıştıran hem eğlendiren heyecan 
dolu bir hafta sonu geçirmelerini 
sağlayan Dragon Festivali geride 
bırakılan 8 yıl boyunca bölgesel, 
ulusal ve uluslararası sayısız fir-
manın yarışlarına sahne oldu. 
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Türkiye’nin en önemli rock gruplarından Duman, LOFT ana sponsorluğunda 21 Mart’ta Ülker 
Sports Arena’nın muhteşem atmosferinde sevenleriyle buluştu...

 

Rock Müziğin sevilen gruplarından Duman, Ülker Sports Arena’da 5000 kişiyi coşturdu. Loft Ana Sponsorluğunda gerçekleşen konser sürp-
rizler ile doluydu. ” Bulutsuzluk Özlemi” Nejat Yavaşoğulları ile Duman’a ait  ”Köprüaltı”,  ’Bulutsuzluk Özlemi’nin en önemli  şarkılarından 
”Uçtu Uçtu” ve ”Sözlerimi Geri Alamam” şarkılarını beraber seslendiren Duman ayrıca darbuka sanatçıları ile özel bir akustik sete imza attı. 

Mekanı dolduran genç ve coşkulu kalabalığa özel anlar yaşattılar.

Ülker Arena’nın sahasına 10m x 15m. Ebatlarında dev bir LOFT logosu konumlandırıldı. 20 host ve hostesin görev aldığı etkinlik boyunca 
LOFT markasına ait 5000 adet indirim çeki dağıtıldı. 

Stand formatına getirilen güncel vitrin dekoru ile LOFT, tüm LOFT takipçilerimizi ve Duman severleri konser alanı girişinde kucaklamayı 
başarırken; kendimize özgü yarattığımız buz mavisi rengi ve çift dikişli paça jean tasarımlarımız efsane olan LOFT, ilham veren bir marka 

olarak gençleri kuralları yıkma ve bulundukları ortamlara sıcaklık ve samimiyet getirmeleri konusunda cesaretlendiriyor. Hayatı dolu dolu 
yaşayan, yenilikleri denemeye çekinmeyen, genç ve genç ruha sahip olanların vazgeçilmezi olan LOFT markamız, eskiden de olduğu gibi 

müzik alanında sponsorluklarına  devam ediyor. 

LOFT DuMAN kONSERİ

www.erogluholding.com34 35



İstanbul Yenibosna’daki Eroğlu Holding Merkez Binası’nda görev 
yapan çalışanlar olarak, Kızılay’a kan bağışı yaptık.

Eroğlu Holding bünyemizde başlattığımız kan bağışı kampanyası, 07 Nisan 2015 tarihinde 
Kızılay işbirliği ile gerçekleştirildi. Eroğlu Holding, Colin’s, Eroğlu Gayrimenkul ve Loft çalı-
şanlarımızın katıldığı kampanyada, kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ile bir araya gelen 

çalışanlarımız, Kızılay’a kan vermek için gönüllü bağışcı oldular.

EROĞLu HOLDİNG
ŞİRkETLERİ çALIŞANLARI OLARAk

KAN BAĞIŞI YAPTIK
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PROJELERİMİZDEkİ SON DuRuM

Yasemin Serhatlı
Eroğlu Holding Sistem Geliştirme Müdürü

EROĞLu GİYİM;

Eroğlu Giyim Strateji Çalıştayında ana ve alt stratejiler belirlenmiş, bu stratejiler uzun 
orta ve kısa vadeli hedeflere indirgenmişti. Devam eden çalışmalarda her bir şirket he-
defi, ilgili yöneticilerle birlikte çalışılarak yönetici karneleri olarak hazırlandı. Yöneticiler 
tarafından belirlenen bölüm hedefleri İcra Kurulu Başkanı’na sunuldu. 

Yöneticilerin ve CEO’nun mutabakatı ile kayıt altına alınan karneler, İkinci çeyrek so-
nunda yapılacak olan “Hedef Gerçekleşme Toplantısı”nda masaya yatırılacaktır. 
Burada amaç, yıl sonu gelmeden olası sapmaların önüne geçecek iyileştirme projelerine 
başlayabilmektir.

Eroğlu Giyim “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulum Projesinde”, ISO 27001 
BGYS Standardının tüm gereklerini karşılayacak doküman yapısı, süreç liderleri ile 
beraber çalışılarak tamamlandı ve onaylanarak yürürlüğe girdi. 

İlerleyen günlerde tüm çalışanlarımıza bilgi güvenliği risklerine yönelik farkındalık 
eğitimleri verilecektir. 

Eroğlu Giyim “Kalite Yönetim Sistemi Kurulum Projesinde”, Merkez Ofis, Çorlu 
Fabrika ve Aksaray Fabrika kurulmuş olan yeni sistemimize uygunluk denetimi yapıldı. 
3 gün süren denetimlerin sonunda ilgili yöneticilere DÖF (Düzeltici ve Önleyici Faaliyet) 
açıldı. İlerleyen günlerde ISO 9001 belgelendirme denetimine girilecektir. 

LOFT;

Fonksiyon yöneticileriyle birebir görüşmeler yaparak başladığımız “Kurumsal Değişim 
Projemiz”, sahanın ihtiyaçlarına odaklanabilmek için çeşitli bölgelerden seçilen mağa-
za ziyaretleri ile devam etti. Proje kapsamında yöneticilerimizin profil analizleri ve tüm 
çalışma arkadaşlarımızın görev analizleri yapıldı. 

Tüm sonuçlar yorumlanarak Kurumsal Gelişim İhtiyaç Raporu çıkartıldı. İhtiyaçlar önce-
liklendirilerek aksiyon planları hazırlandı. Yöneticilere özel hazırlanmış Liderlik Programı 
eğitimi ile projenin birinci fazı tamamlanmış oldu. Projenin ikinci fazında strateji çalışta-
yı yapılacak olup “Loft Kurumsal Takvim” hazırlanacak. 

COLIN’S;

 ‘COLIN’S Global Operasyon Modeli Projesi’ ile hedeflenen global yapıyı günlük 
iş rutinimize yansıtacak süreç detayları, talimatlar, yeni oluşan pozisyonların çalışma 
şekilleri süreç liderleri ile birlikte çalışılarak oluşturulmaya başlandı. 

Onaylandıkça yürürlüğe giren yeni global süreçlerimizin eğitimleri de aynı za-
manda devam etmektedir. Hedef operasyon modeline geçiş projeleri stratejik, 
taktiksel, uygulama boyutlarında önceliklendirildi. İlerleyen günlerde projeler tüm 
detayları ile duyurulacaktır.

EROĞLu GİYİM FAbRİkALARINDA  
ISO 9001 kALİTE YÖNETİM SİSTEMİ  
İç DENETçİ EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının bir gereği olarak kurulmuş olan sistemimiz, 
standardın tüm maddeleri çerçevesinde iç denetçiler tarafından denetlenmelidir. Yine aynı 
standardın prensiplerinden biri olan ‘Çalışanların Katılımı’ ilkesi gözetilerek biz de kendi 
süreç temsilcilerimize iç denetçi eğitimleri aldırarak hem kendi süreçlerini denetlenebilir 
hale getirmelerini sağlıyor, hem de diğer süreçleri gözlemci olarak izleyerek bütünü 
anlamalarına destek oluyoruz. 
Bu kapsamda Eroğlu Giyim Çorlu ve Aksaray Fabrikalarımızda ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi İç Denetim Eğitimlerini tamamlanmış olup ilerleyen günlerde bu eğitimi 
başarı ile geçen çalışanlarımızla birlikte Eroğlu Giyim’de kurmuş olduğumuz sistem-
imizi denetleyecek, sonuçlarını İcra Kurulu Başkanı’mıza sunarak iyileştirme projelerini 
planlayacağız.
Aktif katılımları ile eğitime katma değer kazandıran ekip arkadaşlarımıza ve bizlere 
desteğini esirgemeyen fabrika yöneticilerimize teşekkür ederiz.
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EROĞLu GİYİM

AKSARAY KAdIN 
PLATFORMU’NdAN 
EROĞLu GİYİM’E 
ZİYARET 

AkSARAY 

“GİRİŞİMCİ GENçLİk 

buLuŞMALARI-2 

kARİYER 

ZİRVESİ”NDEYDİk

Aksaray Valisi Şeref Ataklı’nın eşi Adile Ataklı öncülüğünde kurulan Aksaray Kadın Platformu Aksaray Organize Sanayi 
Bölgesinde faaliyet gösteren  Eroğlu Giyim Aksaray fabrikamızı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Aksaray Üniversitesi Bilim Teknik Topluluğu ve Aksaray Genç Girişimciler Kurulu tarafından 
düzenlenen “Girişimci Gençlik Buluşmaları-2 Kariyer Zirvesi” kapsamında Eroğlu Giyim olarak  
Aksaray İnsan kaynakları öğrencilerle buluştuk. 23 Aralık 2014 tarihinde Aksaray Üniversitesi Bilim 
Teknik Topluluğu ve Aksaray Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen Kariyer günlerine 
katıldık. Kariyer günlerinde öğrencilere bir de sunum yapan Eroğlu Giyim Aksaray Fabrikası İnsan 
Kaynakları Müdürümüz Rasime SAZAK öğrencilere Eroğlu Giyim Aksaray Fabrikamızda yapılan üretim 
ve insan kaynakları süreçleri hakkında bilgilendirdi.

Aksaray Üniversitesi Bilim Teknik Topluluğu ve Aksaray Genç 
Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen “Girişimci Gençlik 
Buluşmaları-2 Kariyer Zirvesi” etkinliğine katıldık.

Adile Ataklı beraberinde Kadın Platformu üyeleri 14 Mayıs 2015 tarihinde 
Eroğlu Giyim Aksaray fabrikamızı ziyaret etti. 1000 kişinin istihdam edil-
diği fabrikamızın üretim bantlarını gezen Aksaray Kadın Platformu üyeleri 
fabrikada çalışanların yüzde 70’nin kadınlardan oluşmasının da sevindirici 
olduğunu belir ttiler.

Üretim hakkında Eroğlu Giyim Aksaray İnsan Kaynakları Müdürümüz Rasime 
Sazak’tan bilgi alan Adile Ataklı yaptığı açıklamada firmanın kadın istihda-
mına büyük önem verdiğini bunun kadınlar açısından sevindirici olduğunu 
söyledi.

Eroğlu Holding’in 1000 kişinin çalıştığı fabrikaya ek yatırım yaptığı bil-

gisinin de kendilerine verildiğini 500 kişinin daha istihdam edileceğinin 
planlandığını ifade eden Ataklı,  ‘Aksaray Kadın Platformu üyeleri olarak 
OSB’deki fabrikalarımızı ziyaret ettik. Çalışmak isteyen kadınlar iş sahaları 
yönlendirebilir miyiz, onların çalışabilecek ortamlar var mı diye bu ziyaret-
leri gerçekleştirdik. Çok verimli bir inceleme gezisi yaptık. Özellikle Eroğlu 
Holding’in yapacağı ek yatırımla bin kişiye ilave 500 kişinin daha istihdam 
edilmesi çok önemli. İş arayan, evine ekonomik olarak katkı sağlamak 
isteyen bayanlarımız bu noktada Aksaray OSB’de çok rahat çalışıyorlar 
bunu burada görmüş olduk. Aksaray Kadın Platformu olarak bizlerden iş 
isteyenleri bu fabrikalara çok rahat yönlendirebiliriz. Bu çalışmak isteyen 
bayanlarımız açısından çok olumlu bir gelişme” dedi.
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EROĞLu GİYİM OLARAk,  
MARkS & SPENCER’DAN  

“ECO LAUNdRY” SERTİFİKASI ALdIK
Eroğlu Giyim olarak, “ECO LAUNDRY” (Ekolojik Yıkama Ünitesi) sertifikası ile Dünya üzerindeki  

standartları belirleyen  ilk  üretici firma olduk.

 
Türkiye’nin en büyük tekstil üreticilerinden Eroğlu Giyim 

olarak, dünyaca ünlü markaların üreticisi olarak gösterdiğimiz 
üstün başarılara bir yenisini daha ekledik. Eroğlu Giyim Çorlu 

fabrikamızı ziyaret eden Marks&Spencer yetkilileri fabrika-
mızın yıkama bölümünü incelediler. Eroğlu Giyim İcra Kurulu 

Başkanımız Ümmet Eroğlu ve Pazarlama Müdürümüz Elif 
Özkalkanlı’nın katıldığı incelemelerde, tebrik ve teşekkürlerini 

ileten Marks&Spencer yöneticileri, yapılan incelemelerin 
sonucunda Çorlu fabrikamızın yıkama ünitesi için “Eco Laund-

ry” sertifikası verdiler.  İşbirliklerinin artarak devam edeceğini 
belirten Marks&Spencer yöneticileri, çalışmaları için ekibimi-

ze teşekkür ettiler ve başarılarının devamını dilediler. 

Dünyaca ünlü İngiliz giyim markası Marks&Spencer’ın verdiği “Eco 
Laundry” Ekolojik Yıkama Ünitesi sertifikasını alan ilk firma olan Eroğlu 
Giyim, dünya üzerindeki standartları belirleyen ilk üretici firma oldu. 

Emeği geçen Eroğlu Giyim yöneticilerimiz, uzun zamandır yürüttükleri 
çalışmalarının karşılığını başarı ile taçlandırarak almış oldular.
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EROĞLu GİYİM AkSARAY 
SPOR kOMPLEkSİMİZDE HALI 
SAHA TuRNuVALARI  
TÜM hIZIYLA DEVAM EDİYOR

10 Nisan 2015 tarihinde başlama vuruşu yapılan ve şampiyonun 7 Ağustos 2015’te belli  
olacağı Eroğlu Giyim Aksaray Halı Saha Turnuvalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 

Eroğlu Giyim Aksaray Spor Kompleksi’nde düzenlenen ve şirket çalışanlarımız arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları oluşturulması amaç-
lanan turnuvaya 2 grup halinde 14 takım katılıyor. Lig usulüne göre maçların yapıldığı gruplarda, gruptan ilk çıkan 4 takım Çeyrek final, yarı final, 
üçüncülük ve final maçları oynayacak.  Final maçı sonrasında turnuva şampiyonu takıma ve 2. ve 3. olan takımlara kupası verilecek. Şampiyon 
olan takım oyuncularına 100 TL, İkinciye 75 TL ve Üçüncüye 50 TL’lik Colin’s mağazalarımızda kullanılmak üzere hediye çeki verilecek turnavada son 
durum ise şu şekilde;

EROĞLu HALISAHA TuRNuVA  
PuAN DuRuMu

A GRUBU PUAN DURUM
O G B M A Y AV P

Karakartallar 3 2 0 1 29 10 19 6

Spartalılar 3 2 0 1 24 8 16 6

Temizler 2 2 0 0 19 4 15 6

Ayyıldız 3 2 0 1 13 12 1 6

Organize İşler 3 1 0 2 8 13 -5 3

Ares 3 0 0 3 1 21 -20 0

Poyraz 3 0 0 3 2 28 -26 0

B GRUBU PUAN DURUM
O G B M A Y AV P

Akrepler 4 4 0 0 35 12 23 12
Dangerous 
Game 4 3 0 1 39 24 15 9

Huriyet United 3 2 0 1 19 8 11 6

Siyah İnci 3 2 0 1 15 14 1 6

Terziler 3 1 0 2 16 33 -17 3

Yıpratanlar 4 0 0 4 13 32 -19 0

Kartallar 3 0 0 3 15 29 -14 0
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2014 yılında Eroğlu Giyim Mısır fabrika çalışanlarının 
sağlığı ve güvenliği konusunda gösterdiği özen ve 
dikkatten dolayı idari işler departmanı Mısır Çalışma 
Bakanlığı tarafından ödüllendirildi. Mısır fabrikasının 
çalışma alanlarının çalışanlar ve görevliler tarafından 
kullanımında işçi sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan 
her türlü önlemin alındığının saptanmasıyla verilen 
ödülü  Mısır İdari İşler Yöneticisi Sinan Kaya aldı.

Mısır Çalışma Bakanlığı tarafından bulunduğu bölge de 
İşçi Sağlığını ve Güvenliğini gözeten en iyi fabrika ve en 
iyi İdari İşler Departmanına sahip olarak resmi belgeyle 
onurlandırılan Eroğlu Giyim Mısır fabrikası adına yapı-

lan ödül töreninde başta idari işler yöneticisi Sinan kaya 
olmak üzere İdari işler çalışanları da hazır bulundu.

Bu ödülün yanında fabrikamız, Mısır Çalışma Bakanlığı 
tarafından İskenderiye Üniversitesi’nde 23 Nisan 2015 
tarihinde düzenlenen törenle kutlanan “Uluslararası İş 
Güvenliği ve Sağlığı Günü”ne davet edilerek onurlandı-
rıldı. İskenderiye Valisi ve Çalışma Bakanı’nın da bizzat 
katıldığı törende şirketimiz, Mısır İdari İşler Yöneticisi 
Sinan Kaya ve İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Ahmed 
Yahia tarafından  temsil edildi. Törende şirketimizie bu 
alanda gösterdiği başarılardan ötürü bir sertifika takdim 
edildi. 

08 Mayıs 2015 Cuma günü düzenlenen ödül töreninde 
Türkiye ekonomisine net ihracatları ile katma değer 
sağlayan hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörlerindeki 
başarılı firmalar, İTKİB’in düzenlediği “İhracatın Yıldızları” 
gecesinde ödüllerini aldı.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İTKİB, 
08 Mayıs Cuma akşamı düzenlediği “İhracatın Yıldızları” 
ödül töreninde 2014 yılında gerçekleştirdikleri ihracat ile 
başarılı olmuş bünyesindeki hazır giyim, tekstil, deri ve 
halı sektörlerindeki firmaları ödüllendirdi. Türkiye eko-
nomisine net ihracatlarıyla katma değer sağlayan hazır 
giyim, tekstil, deri ve halı sektöründeki 12 bin firmanın 
değerlendirildiği ödül gecesinde 132 platin, 270 altın, 
420 gümüş ödül ile 1153 bronz sertifika ve 1586 başarı 
sertifikası verildi. 2014 yılı için Eroğlu Holding şirketlerin-

den Erpa 9. Sırada yer alırken, bir diğer şirketimiz Eroğlu 
Giyim 12. Sırada yer alarak başka bir başarıya daha imza 
attı.  Büyük bir organizasyonla hazırlanan ödül töreninde 
Eroğlu Giyim’i temsilen başarı ödülleri, Eroğlu Giyim İcra 
Kurulu Başkanı Ümmet Eroğlu tarafından alındı. 

ARAŞTIRMA VE TANITIM HAKKINDA

T.C Ekonomi Bakanlığı liderliğinde, Türkiye ihracatının çatı 
örgütü olan Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2002 yılından bu 
yana her yıl ihracatçı sektörleri, üretim ve yatırım kapa-
sitelerini, İlk 500 ve ikinci 500 İhracatçı firmanın sektör 
ve ülke bazlı ihracatı, sermaye dağılımları, kârlılık, insan 
kaynağı, enerji ve kapasite kullanımı gibi bir çok önemli 
konuda performans araştırmasını yaparak ihracat hak-
kında bir ana kaynak üretmektedir. TİM’e kayıtlı 61.000 

ihracatçı arasında ilk 1000 firma toplam ihracatın yaklaşık 
%60’ını gerçekleştirmektedir.  Yapılan bu kapsamlı 
araştırmanın amacı Türkiye kamuoyunu ihracatın bütünü 
ve ihracat performansları hakkında bilgi sahibi kılmak, 
yurtiçi ve yurtdışında Türkiye’yi, ihracatımızı ve ihracatçı-
mızı ön plana çıkartmaktır. 

Araştırma, bankalar ve fon yöneticileri için, yurtdışındaki 
kanaat önderleri, fonlar ve yatırımcılar için akredite bir 
kaynak niteliğindedir. 

5  ay süren kapsamlı araştırma, Türkiye’nin dış ticaret 
gücünün yurtiçi ve yurt dışında aktaran tek bilgilendirme 
faaliyetidir. 2023 500 MİLYAR DOLAR İHRACAT hedefinde 
Türkiye ihracatının tek kurumsal tanıtım materyali olarak 
önemi ve itibarı her geçen yıl artmaktadır.

EROĞLu GİYİM MISIR OLARAk  
İŞçİ sAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  
KONUsUNDA ÖDÜLLENDİRİLDİK

Mısır’ın İsmailiye kentinde bulunan Eroğlu Giyim Mısır fabrikasının İdari İşler 
departmanı sorumluluğu altındaki konular arasında yer alan İçsi Sağlığı ve 
güvenliği alanında Mısır Çalışma Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü.

İTkİb’DEN EROĞLu 
GİYİM’E ÖDüL

Her yıl düzenlenen, “İTKİB İhracatın Yıldızları Ödül Törenin” de  Türk 
ekonomisine katkı sağlayan, sanayici ve iş adamlarına verilen ödüller 

sahiplerini buldu.
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EROĞLu GİYİM AKsARAY 
FABRİKAsINA EK YATIRIM
Her geçen gün artan iş hacmimiz ile dünyanın önde gelen tekstil şirketleri arasındaki yerini sağlamlaştıran Eroğ-

lu Giyim olarak, Aksaray’da hayata geçirdiği yeni üretim tesisimize ek bir yatırım daha yapıyoruz.

Kesim, dikim, yıkama ve ütü paketleme gibi bölümleri içeren Eroğlu Giyim Aksaray 30.000 m² arsa içerisinde 15.000 m²’lik kapalı alana sahip yeni 
fabrikasına ek olarak 12.000 m2’lik ilave tesis inşaasına başladı. 24 Mart 2015 tarihinde yapılan temel atma töreniyle yapımına başlanan tesis bittiğinde 

kendi alanında bölgenin en büyük istihdam sağlayan üretim tesisi konumunda olacak.

Çalışan sayısını 1500 kişiye çıkarmayı hedefleyen Eroğlu Giyim Aksaray, pozitif ayrımcılık uygulayarak istihdamda kadınlara öncelik tanıyor ve kadınla-
rın sosyo-ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için fırsat sunuyor.
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EROĞLu GİYİM çALIŞANLARI OLARAk 
sAĞLIK EĞİTİMLERİ İLE BİLGİLENİYORUZ

 
03 Haziran Çarşamba Günü Eroğlu Giyim Çorlu fabrikasında 
Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya tarafından 
Yüksek sigorta primlerinin zamanında yatırılmasından ve 
çalışan haklarının korunmasından dolayı ilk 10 firma içine 
giren Eroğlu Giyim Teşekkür Belgesi ile  ödüllendirildi. Çorlu 
fabrika’da gerçekleşen törende Eroğlu Giyim adına ödülü 
Eroğlu Giyim İnsan Kaynakları Müdürü Cevat Duman aldı.

14  Mayıs 2015 tarihinde Etik Life  Tıp Merkezi  
Diyetisyeni Seren NAZ tarafından ve 25 Mart 
2015 tarihinde Özel Medicana İnternational 
İstanbul Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Uzmanı Dr Hülya Yonucu tarafından Eroğlu 
Giyim San.Tic.A.Ş. İstanbul çalışanlarına “Çalışan 
Bireyler İçin Sağlıklı Beslenmenin İş Hayatına 
Uygulanabilirliği”  ve  Ergonomik Sorunlar ve Kas 
İskelet Sistemi Hastalıklarından Korunma konulu 
sağlık bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirildi. 

EROĞLu 
GİYİM’E 
sGK’DAN 
TEŞEKKÜR
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Eroğlu Holding Yönetim kurulu üyesi

.

sITKI EROĞLU

Şimdi bacağımdaki rahatsızlıktan 
dolayı yapamıyor olsamda 
EsKİDEN BERİ 
sABAhLARI 4-5 KM 
KOŞMAYI çOK sEVERİM

Eski Türk filmlerini 
seyretmesini severim. 
Özellikle sELVİ 
BOYLUM AL 
YAZMALIM’I 
seyrettim ve tekrar 
seyredebilirim

GÜNLÜK GAZETELER 
yanımdan hiç eksik olmaz

BALKAN ÜLKELERİNİ mutlaka görmek istiyorum 
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Ailem ya da iş arkadaşlarım 
varsa O sOFRA BENİM İçİN 
ZİYAFETTİR 

size bir süper güç önerilse, 
seçiminiz ne olurdu ve bu güçle 
ne yapardınız?
Dünya’ya adalet ve denge getirmek isterdim.

sizce 100 yıl sonra dünya nasıl bir 
yer olacak?
İyi bir yer olacak özellikle ortadoğu ülkelerinin 
düzen ve refahı bulacağını düşünüyorum.

hayata bakışınızı etkileyen/ 
belirleyen söz hangisi?
Mücadeleyi bırakma, asla pes etme.

Aile ve torunlarımla yaptığım 
tatil en dinlendirici tatildir.

TV’DEKİ AçIK OTURUM VE TARTIŞMA 
PROGRAMLARINI İZLEYİNCE günün tüm 
yorgunluğunu unuturum

UçAK  tarihteki en önemli buluşlardan 
biridir

ZAMANDA BİR KEZ GERİ GİTME ŞANsINIZ OLsA, 
NEREYE VE NE ZAMANA GİTMEK İsTERDİNİZ?

Osmanlı İmparatorluğu dönemine gitmek isterdim.

İş hayatına bugün başlasaydım YİNE AYNI İŞİ YAPARDIM
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Evliyalar Ve Türbeleri
Ramazan’da ziyaret edebileceğiniz

Müslüman alemi için kutsal olan Ramazan ayı, oruç, huzur, ailelerin ve toplumun bir araya gelmesi gibi 
işlevlerinin yanı sıra, birçoğumuz için dini vecibelerimizin daha iyi yerine getirildiği bir aydır. Bu dini 
vecibeler arasında ruhumuzu en çok rahatlatanlardan birisi de dua etmektir. Duaların huzurlarında 
yapıldığında kabul olduğuna inanılan eviliyarın türbelerini inceledik. 

ORuç bAbA
İstanbul ve Ramazan denince akla ilk gelenlerdendir. Özellikle Ramazan’ın ilk 
günü Topkapı Şehremini’nde bulunan türbenin sokağını mahşeri bir kalabalık 
kaplar. Oruç Baba’nın yüzü suyu hürmetine Allah’tan ne dilerlerse bir yıl içinde 
gerçekleşeceğine inanan ve dileği olanlar, yedi ya da on bir kişiden zeytin, sirke 
veya şeker alarak burada ilk oruçlarını açarlar. 

Oruç Baba olarak anılan kişinin, eski zamanlarda yine aynı semtte yaşayan, çok 
fakir olduğu halde orucunu tutup, iftarını da bir parça kuru ekmek ve sirkeyle açan 
bir derviş olduğu rivayet edilir. Bir başka inanışa göre de Oruç Baba, 1453 yılında 
İstanbul kuşatmasında savaşan bir askerdir. Askerlere su ve yemek tedarik etmekle 
görevli olan Oruç Baba’nın, su kıtlığında bile askerlere su dağıtmayı sürdürdüğüne, 
“baba” lakabının da buradan geldiğine inanılıyor.

Ramazan ayının ilk iftarını Oruç Baba Türbesi’nde yapanların dileklerinin gerçekle-
şeceğine inanılıyor. 
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TELLİ bAbA
Üsküdar’da Aziz Mahmud Hüdâyi, Beykoz’da Yuşa Peygamber, Beşiktaş’ta 
Yahya Efendi ile birlikte boğazın dört bekçisinden biri olduğuna inanılır. Telli 
Baba, İstanbul’un bir ucunda Rumelikavağı’nda bulunan bir küçük türbedir. 
Tam olarak kime ait olduğu belli olmayıp, hakkında çeşitli rivayetler olan bu 
türbeyi daha çok evlenmek isteyen kişiler, duası kabul olup evlenen gelinler 
bir de dilekleri olanlar sıklıkla ziyaret eder…

Bir rivayete göre asıl adı İmam Abdullah Efendi olan Telli Baba, Fatih devrinde 
orduda tabur imamı iken şehit olur. Uzun yıllar önce hastalıklı bir genç kızın 
onu rüyasında görmesiyle birlikte mezarı keşfedilir. O günden sonra iyileşen 
genç kızın peşinden birçok insan da bu türbeyi ziyaret etmeye başlar.

YAHYA EFENDİ DERGAHI
Yahya Efendi Tekkesi, İstanbul’da Yahya Efendi tarafından kurulmuş 
tekkedir. Yahya Efendi, Beşiktaş ile Ortaköy arasında, günümüzde Yahya 
Efendi Tekkesi adıyla anılan türbede yatan şeyhülislamdır. Yahya Efendi, 
Trabzon Kadısı Ömer Efendi’nin oğludur. Kanuni Sultan Süleyman’ın 
da süt kardeşidir ve onun saltanatı boyunca danıştığı kişidir. Boğaz’ı 
koruyan dördüncü kutsal kişi olduğuna inanılır.

Beşiktaş’ta, Yıldız mahallesi, Yahya Efendi Çıkmazı’nda yer alır. Tekkenin 
çeşmesinin kitabesinden yola çıkarak kuruluş tarihinin 1538 olduğu 
tahmin edilir. 

AZİZ MAHMuT HüDâİ
Üsküdar’ın tepelerinden birinde olan türbesinde yazılı bir duası vardır Aziz 
Mahmut Hüdâyi hazretlerinin:

Sağlığımızda bizi, vefatımızdan sonra kabrimizi ziyaret edenler ve türbe-
mizin önünden geçtiğinde Fatiha okuyanlar bizimdir. Bizi sevenler denizde 
boğulmasın, ahir ömürlerinde fakirlik çekmesin, imanlarını kurtarmadıkça 
göçmesin.

Özellikle eskiden Boğaz’dan geçen gemilerin kaptanları bu dört türbenin 
önünden geçerken düdük çalar ve mürettebatını bu evliyaların ruhuna Fatiha 
okumaya davet ederlermiş.

YuŞA PEYGAMbER
Beykoz’un tepelerinde Boğaz’ın en görkemli yerinde bulunan türbede gö-
mülü olan zâtın Yuşâ Peygamber olduğuna inanılmaktadır. Yuşâ Peygamber 
bir rivayate göre Musa Peygamber ile birlikte Mecme-ul Bahreyn’e (Boğaziçi) 
gelmiş ve burda vefat ederek bu tepeye gömülmüştür. 

Çeşitli tefsirlerde Yuşâ’nın Musa’nın vefatından sonra peygamber olarak 
görevlendirildiği, Hıristiyanların ve Yahudilerin ona Yeşu dedikleri nakledilir. 
Burayı ziyarete giderseniz hem dualarınızı eder hem de yeşilliklerin arasından 
o eşsiz Boğaz manzarasını seyredersiniz.
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EYüP SuLTAN
Eyüp Sultan, İslam peygamberi Muhammed’i Mekke’den Medine’ye göç 
ettiği zaman evinde ilk misafir eden sahabidir. Bu sebeple kendisine bu 
olaydan sonra mihmandar-ı nebevî de dendiği olmuştur. Daha sonra 90’lı 
yaşlarında İstanbul kuşatması sırasında şehit olmuştur. Vasiyeti üzerine 
İstanbul surlarının dibine gömüldüğüne dair bir rivayet vardır. Anlatıya göre 
daha sonra Akşemsettin manevi keşif yoluyla mezarını bulur. Şu anda onun 
adına bir türbe, kendi adı ile anılan Eyüp semtinde ve kendi adı verilen Eyüp 
Sultan Camii’sinde bulunmaktadır.

Türbe özellikle Cuma, Kandil ve bayram günleri ziyaretçilerle dolup taşar. İşleri 
ters gidenler, kısmetini açtırmak isteyen kızlar, yeni evlenenler, sünnet olanlar 
ve çeşitli dilekleri olanlar türbenin önünde dua ederler. Duaları kabul olanlar 
türbeyi tekrar ziyaret ettiklerinde şeker ve benzeri şeyler dağıtırlar ziyaretçile-
re. Belki de İstanbul’un en kalabalık türbesidir Eyüp Sultan türbesi.

SüMbüL EFENDİ
Sümbül Efendi, rüyasını yorumlatmak için bir gün Koca Mustafa Paşa 
Dergahı’nın şeyhi Çelebi Halife’ye gider. İkisi uzun uzun konuşurlar. 
Sümbül Efendi, o konuşmadan sonra kapıdan ‘derviş hırkası’ giyerek 
çıkar. Çelebi’nin vasiyeti üzerine, öldükten sonra yerine Sümbül Efendi 
getirilir. O devrin padişahı Yavuz Sultan Selim’dir. Selim, Cem Sultan’ın 
ölümüne adı karışan Koca Mustafa Paşa’nın adını taşıyan bir cami 
istemediğini söyleyerek, camiyi yıkması için bir adam gönderir. Fakat 
adamın elleri birdenbire tutmaz olur. Bu durumu bizzat halletmek için 
camiye giden Yavuz Sultan Selim ise Sümbül Efendi’yi görünce, “Sizi zi-
yarete gelmiştik” der ve sırtındaki samur kürkü onun omuzlarına koyarak 
camiyi yıkmadan ayrılır. Fatih’teki Koca Mustafa Camii’nin avlusunda 
bulunan Sümbül Efendi Türbesi, 1529 yılında yaptırılmıştır.

MERkEZ EFENDİ
Merkez Efendi, 1463 (Hicri 868) yılında Denizli’de doğmuştur. Asıl adı Musa 
Muslihuddin olan Merkez Efendi, ilk öğrenimini Manisa’da tamamlamış, daha 
sonra İstanbul’a gelerek Hızır Velüyiddin Efendi ve Mevlana Ahmet Paşa’dan 
dersler almıştır. Sonrasında Etyemez Tekkesine devam eden Merkez Efendi, 
“Sümbül Efendi” lâkaplı Şeyh Yusuf Sinaeddin Efendi’nin öğrencisi olmuş, 
döneminin ileri gelen sûfîlerinden ve hekimlerinden olmuştur. Mesir macunu 
Merkez Efendi’nin icadıdır.

Topkapı’dan Sahil Yolu’na doğru giderken yolun sağ tarafında, Mevlana-
kapı’nın arka sokaklarından birindedir Merkez Efendi’nin türbesi. Türbe, 
çilehanesi ve yanındaki dilek kuyusu ile eskiden olduğu gibi günümüzde de 
dilekte bulunmak için halkın en çok ziyaret ettiği kutsal yerlerden birdir. 

1514 yılında Merkez Efendi, mensubu olduğu tarikatın (halvetilik) halvet 
geleneğine uygun olarak bir tekke kurmak için Merkezefendi Mahalllesine 
(Osmanlı dönemindeki adıyla “Mevlevihane Yenikapısı”) Mevlanakapı surları 
dışındaki bu tenha yere yerleşmiştir.

ZuHuRAT bAbA
Bakırköy’de yaşayanların çok iyi bildikleri aynı zamanda bu güzel semtte bir 
mahalleye de adını vermiş Zuhurat Baba Türbesi, İstanbul’un meşhur türbele-
rindendir. Türbeyi, İncirli Caddesi’nden Bakırköy Meydanı’na inerken, Bakırköy 
Kaymakamlığı’na gelmeden sağdaki ilk caddeye girdiğinizde yolun sonuna 
doğru görürsünüz ki girdiğiniz bu caddenin adı da Zuhurat Baba Caddesi’dir. 

Fetih sırasında Bizans’ın zehirlediği su kuyularının susuzluğa sebep olduğu bir 
anda sırtında su kırbası, elinde su tasları ile ak sakallı, nur yüzlü bir kişi olarak 
ortaya çıktığı ve bitmeyen bir suyu dağıttığı rivayet edilir.
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Mide ile yemek borusu arasında  bulunan  fonksiyonel kapağın tam kapanmama-
sı sonucu  mide  içinde bulunan asidin yemek borusuna geçerek tahriş etmesiy-
le reflü hastalığı oluşur. Hastalığın şiddeti yemek borusunun aside maruz kalma 

süresi ile doğrudan ilişkilidir.

Reflü toplumda sık görülen bir hastalık olmasına rağmen yeme alışkanlığındaki basit 
değişikliklerle ve antiasitlerle sağladıkları geçici düzelmeler nedeni ile hekime sık baş-
vurulmaz.

REFLÜYE NEDEN OLAN GIDALAR
•	Sigara,

•	Alkol(özellikle mayalı içkiler),

•	Çok sıcak içecekler, 

•	Yüksek oranda tuz ve baharat,acı içeren gıdalar,

•	Bazı antibiyotikler,

•	Çay,

•	Kahve,

•	Mayalı yiyecekler,

•	Yağlı yiyecekler,

•	Kızartma,

•	Çikolata ve çikolatalı gıdalar

•	Reflü Belirtileri;

•	Reflü de belirtiler uzun süreden beri var olup genellikle aralıklı seyreder. 

•	Tipik belirtiler;

•	Genellikle yemek sonrasında görülen ve öne eğilmekle veya sırtüstü yatmakla artan 
antiasit alımı ile şiddeti azalan mide bölgesinde görülen yanma hissi (heartburn);

•	Midede sindirilmiş gıdalar ve mide asidinden oluşan acı-ekşi tadın ağızda hissedil-
mesi (regürjitasyon)

•	Atipik Belirtiler;

•	Göğüs kafesi arkasında ağrı,

•	Bulantı,

•	Yutma güçlüğü,

•	Horlama,

•	Boğaz ağrısı,

•	Kronik öksürük,

•	Astım,

•	Seste kısılma,

•	Ses tellerinde polip,

•	Uyku bozuklukları

REFLÜ DE TANI;
Hastadan alınan iyi bir öykü ile tipik belirtileri olan tanı kolaylıkla konulabilir. Hastanın 
reflü belirtilerine yönelik bir tedavi ile kısa sürede düzelmesi de tanı koydurur. Bu tür 
hastalarda genellikle ilave tetkik yapılmasına gerek yoktur. Atipik belirtileri olan veya 
tedaviye yanıt vermeyen hastalara ilave testlerin seçilerek yapılması gerekir.

Endeskopi  yemek borusunun direkt görülmesine  ve gerektiğinde parça alınmasına 
olanak vermesi nedeni ile en sık kullanılan tanı yöntemidir. Öykü ile tanı konulabilen 
hastalara endoskopi yapılmasına gerek yoktur. Ancak  5 yıldır belirtileri olan,40 yaşın 
üstünde, ailesinde mide veya özefagus kanseri olan veya kilo kaybı, yutma güçlüğü, 
kansızlık gibi belirtileri olanlara bir kez endoskopi yapılmalıdır.

TEDAVİ;
•	Hastalığın seyri farklı olabileceğinden her hastada farklı bir yaklaşım gerekir. Hastalık 

iyileşme ve yinelemelerle seyrettiğinden ilaç tedavisi ile beraber yaşam tarzlarındaki 
değişiklikler konusunda da bilgilendirilmelidir. 

•	Yatak başının 15-17cm yükseltilmesi veya reflü yastığı kullanılması,

•	Reflü yapan yiyeceklerden sakınılması(özellikle sabahları poğaça, açma, börek gibi 
yiyecekler, çikolata, kahve, acı vb),

•	Yatmadan önce yemek yenmemesi,

•	Aşırı kiloların verilmesi,

•	Beli sıkan dar giysiler giyilmemesi,

•	Alkol,sigara tüketilmemesi

•	Antiasitler hızlı düzelme sağlar ancak sık aralıklarla kullanmak gerekir. Tek başlarına 
ve diğer ilaçlara yardımcı olarak kullanılabilir. Aljinik asitte midede tabaka oluşturur 
ve mide içeriğinin yemek borusuna geçişine engel olduğundan reflü tedavisinde 
sıklıkla kullanılır.

•	H2 reseptör blokerleri  12 saatte bir kullanılabilir.

•	En sık kullanılan grup proton pompa inhibitörleridir. Tedaviye başladıktan 2-3 gün 
sonra etkilerini en iyi gösterirler. Tedavi 8-12 hafta sürmelidir. Tedavi ani kesilmeme-
lidir.Tedaviyi kestikten sonra yaşam tarzı değişiklikleri yapılmadıysa hastalık daha sık 
tekrarlamaktadır.

•	Tedaviye yanıt vermeyen hastalarda ise ileri tetkikler yapılmalıdır.

REFLü Hülya Yoleri
Eroğlu Holding İşyeri Hekimi
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CİhAN ÖZMERİç
Eroğlu holding Muhasebe Uzmanı

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bedenin yeme-içme, uyku gibi temel ihtiyaçları ol-
duğu gibi spora da ihtiyacı vardır. Kick boks tüm vücudu çalıştıran ender sporlardan sadece 
biridir. Kendinizi savunmayı öğrenirken aynı zamanda vücudunuzu güçlendirerek şekil-
lendiriyorsunuz. Kick boksa herkes heves edip başlayabilir fakat sadece sabırlı ve özverili 
olanlar devam edebilir. 

K
ick boks sporu, farklı tekniklerin içinde yer aldığı bir savunma 
sporudur. Kick boks’un çok eskilere dayanan bir tarihi yoktur. 
Tamamen iki farklı spor olan Karete ve Muay Thai’nin bir araya 
gelmesi sonucunda oluşturulmuş, güce ve teknik bilgiye 

dayanan bir dövüş sporudur. En önemlisi aşırı derece sert ve zor bir 
spor olmasıdır.  Rakibinizi yada saldırganı yenmek için yüksek güç ve 
efor gerektiren bu spor, diğer birçok spordan daha fazla enerji ve güç 
harcamanızı sağlar. 

Kick Box, en sert sporlar arasında yer alır. Güce dayalı olan bu sporda 
tekniği ne kadar iyi öğrenir ve gücünüzü o teknik üzerinde yoğunlaş-
tırırsanız o kadar başarı sağlamanız mümkün olacaktır. Tekniği beyine 
ve vücuda oturtmak için ilk 1 - 1,5 ay ayna karşısında vuruş teknikleri 
çalışması ve kondisyon yüklemesi yapılarak geçer. Bunun amacı 
tekniklerin nizami ve kusursuz bir şekilde öğrenilmesi ve gerekli 
kondisyon seviyesine ulaşılmasıdır. 

Direkt kum torbası ile başlamak kesinlikle yanlış bir başlangıçtır. 
Tekniği bilinmeyen bir vuruş elde, bilekte, ayakta hatta omurga-
da  ciddi sakatlıklar doğurabilmektedir. Kick boks, tekme ve yumruk 
kullanmayı içeren bir spor dalı olduğu için muhakkak eldiven, kask 
ve dişlik gibi malzemeler kullanılarak antreman esnasında sakatlıklar 
minizmize edilmelidir. Gerekli önlemler alındıktan sonra dışarıdan 
görüldüğü gibi korkulacak bir spor değildir.  Korkulacak bir spor dalı 

KİCK BOKs 
sPORU

değil ancak aşırı zor ve yorucu bir spor dalıdır. 1,5 saatlik bir kick 
boks antremanında yaklaşık olarak 750-850 kalori yakılır.  Tüm 
uzakdoğu sporlarının temel amacı öncelikle savunmadır. Her 
canlının doğasında kendisini koruma iç güdüsü mutlaka vardır. 
Dövüş sporlarında öncelik saldırıya karşı kendimizi korumaktır. 
Ayrıca yanlış bilinen, dışarıdan görüldüğü gibi bu sporla uğraşan-
lar saldırgan değillerdir. Aksine daha sakin ve kontrollü davranış 
sergilerler. Çünkü bir tartışma esnasında karşısındakine neler 
yapabileceğini bildiği için sakin ve kontrollü yaklaşımda bulunur. 
Aksi durumlarda karşısındakine can sıkıcı olaylar yaşatabilirler. 

Antremanlar gerçekten çok yorucu geçmektedir. Her bir hareket  
raund sistemiyle (3 dk)  tekrarlayarak yapılır. Bu tekrarlar vuruş 
tekniğinin oturtulması, vücudun sıkılaştırılması ve serilik kazan-
dırmak için yapılır. İlk başladığımda odundan farkım yoktu. Ancak 
disiplinli çalışma ile vücudum sıkı, esnek ve daha şekilli bir hal 
aldı. Kick boks sabırlı olmak demektir. 

İlk başladığında direkt olarak kum torbasına geçeyim diye sabırsız-
lanırsın, kum torbasına geçtikten sonra ise rakiple eşleşeyim diye 
sabırsızlanırsın. Bunların hepsi bir süreçtir. Bu süreçler zamanla ve 
sabırla geçilir. Bir tekniği doğru şekilde öğrenmeden ve uygula-
madan bir sonraki seviyeye asla geçemezsiniz. Çünkü doğru çı-
kartamadığınız vuruşun size hiç bir faydası olmayacağı gibi aksine 
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CİhAN ÖZMERİç
Eroğlu holding Muhasebe Uzmanı

NEdEN  
KİCKBOKS?
Kickboks yapan kişi ruhsal ve bedensel açıdan olumlu duygular kazanır ve 
sorumluluk altına girer, kickboks yapan kişi sürekli idmanlıdır tembellik 
alışkanlığı kazanmaz, refleksleri gelişir, elastik bir yapıya sahiptir ve çeviktir, 
antremanlar ve müsabakalar sayesinde sabır ve disiplini öğrenir günlük 
hayata aktarır, dirençlidir hızlı düşünmeyi öğrenir, sporda daha`da sağlam-
laşırsa ilerde kendine karşı saldıran 5-6 sporcuyu bile devirebilir.

Bunlardan da önemlisi kişisel özsaygısı arttığı için hayatında daha başarılı 
olur. İnsanın herzaman dövüşlere girme ihtimali yoktur, fakat hayatta başa-
rılı olmak için demir gibi sağlam bir bünye gereklidir.

NEDEN İŞE YARAR: Sıkıcı bir egzersiz döngüsüne girmektense, Kickbox gibi 
kareografik egzersizler yoluyla özel hareketler öğrenmek, sizi odaklanmaya 
zorlar. Sonuçta, antrenmanınız bittikten sonra bile, dikkatinizi daha uzun 
süreyle daha çok şey üzerinde toplayabilirsiniz.

Kickbox ile 1,5 saate 750-850 kalori yakmanın yanı sıra, kollarınız, bacak-
larınız ve kalçanız şekle girer. Tüm vücut kaslarını çalıştırır. Aerobik özelliği 
yüksektir ve kalori harcatır. Koordinasyonu geliştirir. Özellikle el, göz, ayak 
koordinasyonunu ve uyumunu geliştirir. Stres attırır. Günün stresinden 
kurtulmak için birebir özeliğe sahiptir. Hızlı düşünme kapasitesini geliştirir. 
Refleksler çok fazla hızlanır ve gelişir. Efor sarfederken, kalp atım hızını yük-
seltir, vücuda hem daha fazla oksijen girer hem de yüksek oranda terleme 
meydana gelir. Bununla birlikte vücuttan toksinlerin atılması daha fazla olur. 
Endorfin hormonunun salgılanmasına yardımcı olur. 

Bu nedenle kişi efor sarfederken mutlu olur. Tüm bu yazıyı tek bir cümle ile 
özeltlemem gerekirse bana göre:

 “GELİŞİM İçİN DEĞİŞİM ŞART, DEĞİŞİM İçİN KİCKBOKS ŞART”

zararı olacaktır. 4 aydır bu sporla uğraşıyorum ve daha önce başlamadığım için çok 
pişmanım. Şu anda hedefim iyi bir şekilde kick boksu öğrenip lisanslı bir şekilde 
amatör ligde müsabakalara katılmak. Kick boksu öğrendim demek için en az 6-7 ay 
aralıksız ve disiplinli bir antreman yapmanız gerekmektedir. Kick boks koordinasyon, 
kareografi ve kondisyonun bir arada yapıldığı bir spor olduğundan dolayı rakibe 
hangi kombine vuruşları yapacağınızı düşünüp hızlı ve doğru karar almanızı sağlar. 

Kombine vuruşlar,rakibin gardına göre yapılmalıdır. Gard kendimizi rakipten gelecek 
vuruşlara karşı kendimizi en iyi şekilde korumaktır. Sağlam alınan gard bizi kroşe, 
direkt ve aparkat gibi vuruşlara ve tekmelere karşı bizi koruyacaktır. Gardımızı alırken 
yumruk ve kollarımızı sıkı ve sert bir şekilde tutmalıyız ki gelecek saldırıya karşı 
darbeyi savurşturup, rakibin vuruştan dolayı açık verdiği gardından faydalanıp karşı 
vuruşa geçebilelim. Yumruk ve kolumuzu sıkı ve sert  tutmamızın amacı hem darbe-
yi emmek hem de vuruş anında daha sert etki yapmaktır.
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BLOOMBERG BuSINESSWEEK DÜNYA

EKONOMİST
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EKOVİTRİN

EKOVİTRİN

EKOVİTRİN
PLuS HABER

RETAIL TÜRKİYE
HABERTÜRK

FETHİYE GERÇEK

TAKVİM

YENİ ASYA
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DNM MISIR YÖNETİCİLERİ 
“LİDER YÖNETİCİ EĞİTİMİ”NE 

kATILDILAR  

DNM Mısır’da görev yapan yöneticilerimize COLIN`S Eğitim ve Gelişim Müdürü Sn. 
Ayhan Fişekçi tarafından Lider Yönetici eğitimi verdik. DNM İnsan Kaynakları ve 
İdari İşler Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen organizasyon, iki grup seklinde 

gerçekleşti ve her grup birer gün eğitim aldı. Eğitimde, Eroğlu Grubu`nun kurumsal 
bakış açısı, yöneticilerin dikkat etmesi gereken liderlik esasları, yöneticiliğin önemi, 
kendini tanıma, zaman yönetimi ve iletişim gibi konulara yer verilirken, çeşitli örnek 
olay ya da uygulamalarla da eğitim etkin bir hale getirildi. Eğitim, katılımcıların ve Sn. 
Ayhan Fişekçi’nin pozitif temennileri ile sona ererken, DNM pastası alkışlarla kesildi ve 
eğitimlerin artarak devam etmesi gerektiği üzerinde önemli konuşmalar yapıldı. Gruba 
bağlı şirketlerin birbirine verdiği desteğin de önemli bir göstergesi olan bu eğitimin 
en önemli özelliklerinden birisi, DNM Mısır bünyesinde işletme dışında düzenlenen ilk 
eğitim etkinliği olması. 

DNM Tekstil bünyesinde uygulamaya alınacak olan eğitim ve gelişim programlarının, 
eğitim ihtiyaç analizlerinin ve eğitim planlarının yapılmasından sonra şirketin Mısır ve 
Türkiye losyonlarında görev yapan tüm çalışanlarını kapsayacak şekilde başlatılmasını 
planlıyoruz. 

DNM Mısır`da görev yapan yöneticilerimize COLIN`S Eğitim 
ve Gelişim Müdürü Sn. Ayhan Fişekçi tarafından Lider 
Yönetici eğitimi verildi.
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DNM OLARAk 
DENIM PREMIER VISION

FuARI’NDAYDIk
 

DNM – Denim Premier Vision 27-28 Mayıs’da İspanya’nın Barselona şehrinde 
düzenlendi. Sektörün en önemli buluşma noktası olarak kabul edilen fuar bu 
sezon da oldukça hareketliydi. Fuarda DNM Sonbahar Kış 2016/17 koleksiyonla-
rının sergilendi. DNM standına ilginin yoğun olduğu fuarda DNM standını 200’ü 
aşkın firmadan 500’ün üzerinde tekil ziyaretçi ziyaret etti. 

Fuar çerçevesinde yürütülen çalışmalarda DNM – Premium Cotton Collection 
koleksiyonu tanıtıldı. Beş  kumaştan oluşan bu koleksiyonun en önemli özelliği, 
Mısır’da yetişen özel Giza bölgesi pamuğu kullanılarak üretilmiş olması olarak 
ön plana çıkıyor. 

Yoğun bir ilginin olduğu fuar standımız ziyaretçilerden çok olumlu tepkiler aldı. 

DNM  standı, fuarın en çok ziyaret edilen standları arasında yer alarak bu sene 
de kendini belli etti. Gerek stand tasarımı, gerekse DNM misafirperverliği tüm 
ziyaretçilerden tam not aldı.
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HER YÖREDEN 
bİR TATLIRamazan Tatlıları

GÜLLAç
Güllaç, Ramazan deyince akla gelen ilk tatlılardan biridir. 15. yüzyıl orta-
larına kadar Osmanlı’da halk mısır nişastasından yufka açıp stoklar ve ha-
vayla temas halinde olduğu için kuruyan bu yufkaları süt ve şekerle ıslatıp 
yerdi. Zamanla içine gülsuyunun da eklenmesiyle ortaya “güllü aş” ismi 
verilen tatlı çıktı ve ismi “güllaç” oldu. Güllaç, sütlü olduğundan iftardan 
sonra rahatlıkla yenebilecek, hazmı kolay ve hafif bir tatlıdır. Günümüzde 
arzuya göre koyulan gülsuyu, Osmanlı Mutfağı’nda ferahlatıcı etkisi oldu-
ğu gerekçesiyle o dönemde mutlaka eklenirdi.

MALZEMELER
10 yaprak güllaç
1,5 litre süt
2 su bardağı şeker
çekilmiş ceviz
2 yemek kaşığı gül 
suyu (isteğe göre)

ÜZERİ İçİN
File Fıstık
Ceviz
Nar tanesi

Ramazan denince akla hiç kuşkusuz o eşsiz iftar sofraları gelir. Onca çeşitin sunulduğu bu renkli 
sofraların olmazsa olmazı ise, yemeğin üstüne keyifle servis edilen ve tadılan tatlıların ayrı bir 

yeri vardır. Her yöremiz, kendi kültürü ile harmanlayarak çeşitli farklı tatlar sunar Ramazan 
sofralarında. O farklı tatların birkaçını sizler için derledik.  

HAZIRLANIŞI 
Süt, şeker tencereye alarak ısıtın, şekerler tamamen erisin. Süt oda sıcaklığında 
ılınmaya bırakılır. Süt kaynar olursa tatlınız hamur olur o nedenle el yakmayacak 
şekilde olmalıdır. Tatlıyı tepsiye döşeyin. Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek 
şekilde derince bir tepsiye koyuyoruz. Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe 
süt dökün. Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayın ve 5. katı da ıslattıktan sonra 
bu kata ceviz serpin. Üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serin. Kalan 
şekerli sütten bir su bardağı kadar alıp içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının 
üzerine gezdirin. En az 2-3 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre 
süsleyerek servis edebilirsiniz.
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SAçARASI
Konya mutfağına özgü bir tatlıdır. Özellikle Ramazan’da if-
tar sofralarında mutlaka saçarası olur. Eskiden, hazırlanan 
tatlı tepsisi sacın üzerine konur, ocağa oturtulurdu. Üzerine 
ikinci bir saç kapatılır ve o sacın üzerine ocaktan alınan meşe 
odununun korları döşenirdi. Böylece tatlı tepsisi iki saç ara-
sında pişerdi.

HAZIRLANIŞI 
Tepsi yağlanır. Bir kapta yumurta, tereyağı, su, tuz ve ala-
bildiği kadar unla kulak memesi yumuşaklığında bir hamur 
yoğrulur. Yumurta büyüklüğünde bezeler yapılır, yaş bez 
örtülür, 30 dakika dinlendirilir. Çok ince açılır, eritilmiş yağ-
dan bir kaşık serperek yağlanır, ikiye katlanır. Orta kısmına 
kaymak koyularak çubuk şeklinde sarılır. Tepsinin dışından 
başlayarak içe doğru döşenir. Yufkalar bitince kalan yağ kız-
dırılır, üzerine serperek gezdirilir. Fırında pembeleşinceye 
kadar pişirilir. Yüzüne pudra şekeri serpilir veya soğuk tatlı 
şurubu gezdirilir.

MALZEMELER

HAMURU İçİN
2 yumurta
1 yemek kaşığı tereyağı
½ su bardağı su
1 tatlı kaşığı tuz
5 su bardağı un
1 su bardağı un 
(açma payı)
250 gr tereyağı (eritilmiş)
250 gr kaymak
1 su bardağı pudra şeker 
veya 1 ölçü baklava şurubu

TEPSİYİ
YAĞLAMAK İçİN
2 yemek kaşığı tereyağı

MALZEMELER

çÖVEN KREMASI İçİN
2 adet çöven otu
5 su bardağı pudra şekeri

KURABİYE İçİN
1 cay bardağı sıvıyağ
100 gr. erimiş ılık margarin
1 cay bardağı pudra şekeri
2 yumurta
Yarım cay bardağı irmik 
(opsiyonel)
Yeteri kadar un

İç MALZEME 
Ezilmiş antep fıstığı 

KEREBİç
Mersin yöresine ait Ramazan ayıyla özdeşleşmiş bir tatlıdır. Bu yüzden Rama-
zan ayında yoğun olarak yapılır ve tüketilir. Beyaz bir köpüğün içinde yatan 
irmikle yapılmış, içi fıstık veya ceviz dolu, içli köfte şeklinde oldukça şekerli 
bir lezzettir.

HAZIRLANIŞI 
Çöven otunu yıkayıp tencereye alın. 4 bardak su ilave edin. Bir gece suda 
bekletin. Sabah çöven otunu 2 saat kaynatın suyu azalırsa kaynarken 1,5 su 
bardağı su ilave edin. Kaynayan çöven otunu süzün. Sıcakken şekerini ekleyin, 
karıştırarak eritin. Biraz ılıtın. Mikser ile köpük olana kadar çırpın, kıvamı ko-
yulaşınca olmuş damaktır. ( 1 saat çırpın mikseri arada dinlendirin). Kurabiye 
için, yumurta, seker ve yağı iyice karıştırın. İrmik ilave edin. Aldığı kadar un 
ile yumuşak hamur yapın. Hamuru cevizden büyük parçalara alın, içli köfte 
gibi elle çukur yapın. İçine antep fıstığını doldurun ve kapatın tepsiye dizin. 
Önceden ısınmış 185 derece fırında pişirin. Servis tabağına alın, üzerine çö-
ven sosunu dökün tarçın serperek servis edin.

PEPEçURA
Pepeçura, ülkemizin Doğu Karadeniz bölgesine özgü nefis bir muhallebi-
dir. Gerçek Pepeçura, sadece Doğu Karadenize özgü siyah ve hoş kokulu, 
kalın kabuklu üzümlerden yapılanlardır. Karadeniz’in çoğu tatlıları gibi 
bu tatlı da oldukça lezzetlidir.

HAZIRLANIŞI 
Siyah üzümü iyice yıkayın. Tanelerine ayırın. Geniş bir kaba alıp üzerine 1 
bardak şeker ekleyin ve bir kaşık yardımıyla bastırarak ezin. Sonra 4 bar-
dak su ekleyip karıştırın tencereye alıp kaynatın.

Ateşten aldıktan sonra üzüm suyunu süzgeçten geçirin. Süzülmüş üzüm 
suyunu 1 bardak suda erittiğiniz nişastayla birlikte pürüzsüz bir kıvam 
alana kadar karıştırın.

Nişastalı üzüm suyunu tencereye geri boşaltın ve tekrar ocağa alın. Sürekli 
karıştırarak yoğunlaşana kadar pişirin. Porsiyonluk veya bütün bir kaba 
henüz sıcakken boşaltın. Buzdolabında iyice soğutarak katılaşmasını sağ-
layın. Üzüm ve nane yapraklarıyla servis edebilirsiniz.

MALZEMELER

1 kg. siyah üzüm
5-6 bardak su
1 bardak toz şeker
3-4 yemek kaşığı mısır 
nişastası
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DOĞu’YA DOkuNAN kİTAP
Türkiye’nin iki usta fotoğrafçısı Kamil Fırat ve Ercan 
Arslan’ın objektifinden yansıyan olağanüstü kareler, 
“Doğu’ya Dokunmak” isimli kitapta bir araya geldi. Akfa 
Holding’in “Yaşayan Mirasımızın Korunması, Yayılması ve 
Gelecek Nesillere Aktarımı Projesi” kapsamında sponsor 
olduğu “Doğu’ya Dokunmak”, okuyucularıyla buluşmak 
üzere raflardaki yerini aldı. Kitabın çıkmasından bir yıl 
sonra elde edilecek tüm gelir, doğuda kurulacak olan 
Otizm Eğitim Merkezi’nde kullanılmak üzere Otizm Güçlü 
Aile Derneği (OGAD)’ne teslim edilecek.

ENRIqUE IgLESIAS, ŞEHRİ 
SALLAMAYA GELİYOR
Albümleri dünya çapında 100 milyondan fazla kopya satan ve 
onlarca Grammy ödülünün sahibi Enrique Iglesias, Sex&Love 
turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor. Göz alıcı sahne şovları 
ve olağanüstü performansı ile tanınan şarkıcı, 19 Ağustos 
akşamı KüçükÇiftlik Park’ta 2015 yazının unutulmaz gecele-
rinden birini yaşatacak.

TEMMuZ’DA ŞEHİR CAZ 
IŞIKLARIYLA PARLAYACAK
22. İstanbul Caz Festivali, 15’i aşkın farklı mekânda 250’den fazla yerli ve yabancı sanatçı ile 
35’in üzerinde konser sunduğu programıyla bu yaz da İstanbul’u caz ışıklarıyla aydınlatacak. 
Festival Joan Baez, Jools Holland, Marcus Miller, Melody Gardot ve Tigran Hamasyan gibi 
folk, blues ve cazın farklı seslerini ağırlayacak.

KAYBOLMAYAN YILLARINIZI 
SEYRE DAVETLİSİNİZ
Sezen Aksu, kırk yıldır hayatımızın fon müziğiydi desek yanlış olmaz. 
Farklı isimlerin hazırladığı “Sezenli Yıllar” gösterisinde Minik Serçe’nin 
arkasında sadece başarılı bir orkestra değil ilginç fikirler, modern dans 
koreografileri, sosyal medyanın kullanıldığı, interaktif, izleyicilerin de 
katılacağı görsel ve müzikal sürprizlerle dolu bir şovu ortaya çıkartan 
dev bir ekip olacak. “Sezenli Yıllar”, unutulmaz bestelerin hikayelerini 
canlandırırken hem hüzünlendirip, hem eğlendirecek, tıpkı Sezen 
Aksu gibi. Gösteriyi, 14 Temmuz’da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava 
Tiyatrosu’nda izleyebilirsiniz.
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GÖRüNMEZ 
KAhRAMANLAR
HOLDİNGİMİZE EMEĞİ GEçEN VE büGüNLERE GELMEMİZE kATkIDA 
buLuNAN TÜM çAYCILARIMIZI SİZLER İçİN TANITIYORuZ.

COLIN’S
HEDİYE KAYA 
06.04.1984 Pınarbaşı doğumlu olan Hediye 
Hanım 01.03.2010 tarihinde işe başlamıştır. Evli 
olan Hediye Hanım’ın iki çocuğu bulunmaktadır.

MÜZEYYEN GÜNDOĞDU
28.09.1972 KÖLN doğumlu olan Müzey-
yen  Hanım 08.05.2013 tarihinde işe başlamıştır. 
Evli olan Müzeyyen  Hanım’ın iki çocuğu 
bulunmaktadır.

BİLGİHAN ARİ
15.11.1976 TOKAT doğumlu olan Bilgihan 
Hanım 16.01.2006 tarihinde işe başlamıştır. Evli 
olan Bilgihan Hanım’ın iki çocuğu bulunmak-
tadır.

DNM

EROĞLu GAYRİMENKuL

EROĞLu GİYİM

ERS ÖRME

FATMA ERSOY
10.03.1973  tarihinde Gerze doğumlu olan Fatma Hanım, 13.04.2011 ta-
rihinde işe başlamıştır. Evli olan Fatma Hanım’ın iki çocuğu bulunmaktadır.

ESLAM EL LAwENDY
15.11.1987 tarihinde Mit aboghalib doğumlu olan Eslam Bey, 
25.06.2012 tarihinde işe başlamıştır. 

KARACA BİLİR
18.11.1974 İstanbul doğumlu olan Karaca Hanım 19.03.2012 tarihinde 
işe başlamıştır. Evli olan Karaca Hanım’ın iki çocuğu bulunmaktadır.

GÜLÜSTAN BEKTAŞ
19.05.1970  Amasya  doğumlu olan Gülüstan Hanım 01.05.2000 tarihin-
de işe başlamıştır. Evli olan Gülüstan Hanım’ın üc çocuğu bulunmaktadır.

SABRI ABULGLIL
09.11.1984 Elrhamna doğumlu olan Sabri Bey,  17.04.2012 tarihinde 
işe başlamıştır. 

MOHAMMED KHAMİS
02.04.1974 Farskour doğumlu olan Mohammed Bey,  29.08.2012 
tarihinde işe başlamıştır. 

NEDİYE CANBOLAT
16.10.1970 Amasya doğumlu olan Nediye Hanım 28.05.2007 tarihinde 
işe başlamıştır. Evli olan Nediye Hanım’ın iki çocuğu bulunmaktadır.

MUSA BATUN
18.11.1974 Reyhanlı doğumlu olan Musa Bey 17/03/2014 tarihinde işe 
başlamıştır. 

NERİMA PELTEK
17.08.1981 Alaçam / Samsun doğumlu olan Nerima Hanım 15.09.2014 
tarihinde işe başlamıştır. Evli olan Nerima Hanım’ın iki çocuğu bulunmak-
tadır.

ERSOY YÜCEL  
18.07.1986 İstanbul doğumlu olan Ersoy Bey 25.03.2014  tarihinde işe 
başlamıştır. Evli olan Ersoy Bey’in 3 çocuğu bulunmaktadır.

NALAN ALKAN 
04.09.1970  Aksaray doğumlu olan Nalan Hanım 18.06.2008 tarihinde 
işe başlamıştır. Evli olan Nalan Hanım’ın iki çocuğu bulunmaktadır.

MOKHTAR ALI MOHAMED ABDU
1979 doğumlu olan Mokhtar Bey evli ve iki çocuğu bulunmaktadır.

 EZZ ELDEEN ALI ABDULRAHMAN ALI
1978 doğumlu olan Ezz Eldeen Bey evli ve iki çocuğu bulunmaktadır.

MERYEM KÜçÜK 
11.05.1979 Ovacık / Tunceli  doğumlu olan Meryem Hanım 14.08.2012 
tarihinde işe başlamıştır. Evli olan Meryem Hanım’ın iki çocuğu bulun-
maktadır.

SADİYE ADIGÜZEL
14.04.1984 Tokat doğumlu olan Sadiye Hanım 26.01.2011 tarihinde işe 
başlamıştır. Evli olan Sadiye Hanım’ın iki çocuğu bulunmaktadır.

AHMET KARAGÖZ
02.02.1977 Ordu doğumlu olanAhmet Bey 20.09.2001 tarihinde işe 
başlamıştır. Evli olan Ahmet Bey’in üç çocuğu bulunmaktadır.

ELSAYED MOHAMED ELSAYED ABDULAAL
1983 doğumlu olan Elsayed Bey evli ve üç çocuğu bulunmaktadır.
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MURAT YILDIZ Dokuma teknisyeni olrak çalışan Murat Yıldız ve eşi Gülcan  Yıldız’ın kız çocukları olmuştur. 

FATOŞ KÖKSAL Kalite Güvence Şefi olarak çalışan Fatoş Köksal’ın ve eşi Hasan Köksal’ın oğlu dünyaya gelmiştir. 
YUSUF  SARAK Yıkama Müdürü olarak çalışan Yusuf  Sarak’ın ve eşi Handan Aarak’ın oğlu dünyaya gelmiştir. 
ÖZGE SEMİZ ASAADİ Müşteri Temsilcisi olarak çalışan Özge Semiz Asaadi ve eşi Shahram Asaadi’nin oğlu dünyaya gelmiştir. 
EMİNE İLKNUR Aslandoğan Muhasebe Şefi olarak çalışan Emine İlknur Aslandoğan ve eşi Hünkar Aslandoğan’ın kızı dünyaya gelmiştir.
HÜSEYİN ŞAHİN Üretim Direktörü olarak çalışan Hüseyin Şahin ve eşi Sevda Şahin’in oğlu dünyaya gelmiştir. 
ORHAN  YAYLACI Güvenlik Görevlisi olarak çalışan Orhan  Yaylacı ve Meral Yaylacı’nın kızı dünyaya gelmiştir.

MERT SABUNCUOĞLU  Makam şoförü olarak çalışan Mert Sabuncuoğlu ile Nagehan Sabuncuoğlu’nun erkek çocuğu olmuştur.

JALE KARABULUT ORHAN  İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak çalışan Jale Karabulut Orhan ve eşi  Onur Orhan’ın kız çocukları olmuştur. 

LEYLA CEYLAN Finans Uzmanı olarak çalışan Leyla Ceylan ile  eşi Ali Haydar Ceylan’ın kız çocukları olmuştur.

DNM

EROĞLu GİYİM

MEHMET CAN IŞIK Adana Çakmak Mağaza Yöneticisi olarak çalışan Mehmet Can Işık’ın ve eşi Aysun Işık’ın kızı dünyaya gelmiştir. 
SERHAT ULUDOĞAN Çankırı Yunus AVM Mağaza Yönetici Yardımcısı olarak çalışan Serhat Uludoğan’ın ve eşi Çiğdem Uludoğan’ın oğlu dünyaya gelmiştir. 
HÜLYA GÖKAY Türkiye İnsan Kaynakları Grup Müdürü olarak çalışan Hülya Gökay ve eşi Atilla Gökay’ın kızı dünyaya gelmiştir. 
VAROL KÖSEM İzmir Karşıyaka Mağaza Yöneticisi olarak çalışan Varol Kösem ve eşi Nur Kösem’in kızı dünyaya gelmiştir.
SERKAN ÖZPINAR Antalya Şarampol Mağaza Yöneticisi olarak çalışan Serkan Özpınar ve eşi Medine Özpınar’ın kızı dünyaya gelmiştir. 

COLIN’S

EROĞLu HOLDİNG

ERS ÖRME

EROĞLu GAYRİMENKuL

KAT ASİSTANI BANU CANBAZ

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ ŞEYDA DENİZER 

DİKİMHANE ÇALIŞANI HASAN GÜNOFAN

EROĞLu GAYRİMENKuL

EROĞLu GİYİM

ERS ÖRME

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.

YENİ EVLENENLER

çOCuĞu OLANLAR
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DNM

EROĞLu GAYRİMENKuL

LOFT

EROĞLu HOLDİNG

ERS ÖRME

COLIN’S
GÜL DİREK MuHASEBE uZMANI MuHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

CEYHUN ÖZKARA ERKEK GRuBu TASARIMCI ERKEK TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
MEHDİ ESEN İŞKuR ÇALIŞANI İŞKuR ÇALIŞANLARI
FATİH İNCE FİNANS PERSONELİ FİNANS MÜDÜRLÜĞÜ
NAİF AĞRA SERİSONu SEVKİYAT DEPO PERSONELİ SERİSONu SEVKİYAT DEPO ŞEFLİĞİ

YASİN BALCI FİNANSAL PLANLAMA VE ANALİZ uZMANI BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ
ECEVİT GÖKAY ÜRÜN İNCELEME PERSONELİ ÜRÜN İNCELEME BİRİM YÖNETİCİLİĞİ

AYŞENUR ARDALI TÜRKİYE PERAKENDE PLANLAMA PERSONELİ TÜRKİYE PERAKENDE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
SEYİDENUR ÖZBAKIR PERFORMANS YÖNETİMİ uZMANI EĞİTİM VE GELİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ

EZGİ AY TÜRKİYE ERKEK ALOKASYON PERSONELİ TÜRKİYE ALOKASYON MÜDÜRLÜĞÜ
ZAFER GÜNEŞ TÜRKİYE ERKEK PERAKENDE PLANLAMA uZMANI TÜRKİYE PERAKENDE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

AZAD İRİZ ERKEK PERAKENDE PLANLAMA uZMANI RuSYA PERAKENDE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
ALPER DELİBALTA TÜRKİYE ERKEK ALOKASYON uZMANI TÜRKİYE ALOKASYON MÜDÜRLÜĞÜ

ELİF CUMUR TÜRKİYE BAYAN ALOKASYON uZMANI TÜRKİYE ALOKASYON MÜDÜRLÜĞÜ
SELMA YILDIRICI EVRAK KAYIT PERSONELİ DEPOLAR GRuP MÜDÜRLÜĞÜ

SİMGE BEYAZ LOJİSTİK uZMANI LOJİSTİK VE İTHALAT & İHRACAT GRuP MÜDÜRLÜĞÜ
EGEMEN BAYSEL BEYAZ RuSYA ALOKASYON uZMANI BEYAZ RuSYA VE ROMANYA ALOKASYON VE PERAKENDE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

KADRİYE KARAçAY BAYAN ÜRÜN SATINALMA uZMANI BAYAN KATEGORİLERİ GRuP MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZLEM YILDIZ TUZDENGİ TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

ALPARSLAN VAROL ROMANYA ALAN YÖNETİCİSİ uLuSLARARASI SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
SELDA BİHTER çALIŞKAN ÖZLÜK İŞLERİ KIDEMLİ uZMANI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

DUDU ALDEMİR RuSYA PERAKENDE PLANLAMA PERSONELİ RuSYA PERAKENDE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
DUYGU ÜNAL AKSESuAR SATINALMA uZMANI AKSESuAR KATEGORİ MÜDÜRLÜĞÜ

MEHMET DAĞKIRAN ANTREPO PERSONELİ ANTREPO ŞEFLİĞİ
ŞEYMA KILIç İŞYERİ HEMŞİRESİ GLOBAL İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ÜSTÜNAY ATAM İŞKuR ÇALIŞANI İŞKuR ÇALIŞANLARI
MERVE KELEŞ İŞ GELİŞTİRME uZMANI TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
VOLKAN KAYA ANTREPO PERSONELI ANTREPO ŞEFLIĞI

OSMAN ALIŞKIN ANTREPO PERSONELI ANTREPO ŞEFLIĞI
TURGAY YILMAZ ENDÜSTRI MÜHENDISI DEPOLAR GRuP MÜDÜRLÜĞÜ

BİLAL SEZEK MuHASEBE uZMANI MuHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
UĞUR ÜSTÜN İDARI İŞLER ŞÖFÖRÜ İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

KAZIM KORAY YAŞAR uLuSLARARASI SATIŞ ALAN YÖNETICISI uLuSLARARASI SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
EMEL NURAY çAPKIN RuSYA PERAKENDE PLANLAMA uZMANI RuSYA PERAKENDE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

SEMENT SÜRGÜN GÜVENLIK GÖREVLISI İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
AZİZ ASLAN FORKLIFT OPERATÖRÜ DEPO MAL KABuL ŞEFLIĞI
SALİH UMUS ANTREPO PERSONELI ANTREPO ŞEFLIĞI

BİRGÜL BARDAKçI EVRAK KAYIT PERSONELI ANTREPO ŞEFLIĞI
AYHAN ÖZTOPçU DEPO MAL KABuL PERSONELI DEPO MAL KABuL ŞEFLIĞI

YAŞAR GÖK ANTREPO PERSONELI ANTREPO ŞEFLIĞI
ERSAN GÜNDOĞDU YAZILIM GELIŞTIRME MÜHENDISI BILGI TEKNOLOJILERI GRuP MÜDÜRLÜĞÜ
ENES TAHA DUMAN MAĞAZACILIK DEPO PERSONELI MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLIĞI

GÖKHAN çAKIR YAZILIM GELIŞTIRME MÜHENDISI BILGI TEKNOLOJILERI GRuP MÜDÜRLÜĞÜ
MELİH DURU MAĞAZACILIK DEPO PERSONELI MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLIĞI

OZAN ÖZTÜRK KuMAŞ TEKNIKERI KuMAŞ VE AKSESuAR TEDARIK MÜDÜRLÜĞÜ
MAHMUT BAHATTİN BAKTIR ÖZEL KALEM YÖNETICISI YÖNETIM KATI HIZMET

METİN YIKILĞAN SISTEM PROJE YÖNETICISI BILGI TEKNOLOJILERI ALTYAPI VE NETWORK MÜDÜRLÜĞÜ
MECBURE MELTEM ŞAHİN MuHASEBE uZMANI MuHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

AYSU YAVUZ ERKEK GRuBu TASARIMCI ERKEK TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
HAKAN ERGİN İDARI İŞLER PERSONELI İDARI İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

ŞENAY YILDIRIM SERISONu İADE DEPO PERSONELI SERISONu İADE DEPO ŞEFLIĞI
EBRU BİĞİ SORTER ÜRÜN DESTEKLEYICI MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLIĞI

GÜLSÜM BAYIK İŞKuR ÇALIŞANI İŞKuR ÇALIŞANLARI
ZAHİDE BİRHAN BİRDAL ERKEK ÜRÜN SATINALMA uZMANI ERKEK KATEGORILERI GRuP MÜDÜRLÜĞÜ

CEM ALP MAĞAZACILIK DEPO PERSONELI MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLIĞI
EROL ÖZEN ANTREPO PERSONELI ANTREPO ŞEFLIĞI

EMİNE UYGUN SERISONu İADE DEPO PERSONELI SERISONu İADE DEPO ŞEFLIĞI
AYŞE KARA SERISONu İADE DEPO PERSONELI SERISONu İADE DEPO ŞEFLIĞI
EBRU YARİŞ SERISONu İADE DEPO PERSONELI SERISONu İADE DEPO ŞEFLIĞI

REYHANİYE VATANSEVER İŞKuR ÇALIŞANI İŞKuR ÇALIŞANLARI
YAKUP çALI ERKEK ÜRÜN SATINALMA uZMANI ERKEK KATEGORILERI GRuP MÜDÜRLÜĞÜ

ÜMÜ KESUM KIRMAZ SORTER ÜRÜN DESTEKLEYICI MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLIĞI
SEVİNç FATMA GENç YAZILIM GELIŞTIRME MÜHENDISI BILGI TEKNOLOJILERI GRuP MÜDÜRLÜĞÜ

ALİ İHSAN ÖZBEK RuSYA PERAKENDE PLANLAMA VE ALOKASYON KIDEMLI MÜDÜRÜ ÜLKELER PERAKENDE PLANLAMA VE ALOKASYON GRuP MÜDÜRLÜĞÜ

YUSUF COŞKUN YAZILIM GELIŞTIRME MÜHENDISI BILGI TEKNOLOJILERI GRuP MÜDÜRLÜĞÜ
YAKUP çALI ERKEK ÜRÜN SATINALMA uZMANI ERKEK KATEGORILERI GRuP MÜDÜRLÜĞÜ
ÜMİT ŞAHİN ANTREPO PERSONELI ANTREPO ŞEFLIĞI

YILDIZ ÖZCAN SERISONu İADE DEPO PERSONELI SERISONu İADE DEPO ŞEFLIĞI
ALEV YEGÜN SORTER ÜRÜN DESTEKLEYICI MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLIĞI

TUĞçE AKYÜZ SORTER ÜRÜN BESLEYICI MAĞAZACILIK DEPO ŞEFLIĞI
DOĞA ERDİK YAZILIM GELIŞTIRME MÜHENDISI BILGI TEKNOLOJILERI GRuP MÜDÜRLÜĞÜ

SETENAY EREN MuHASEBE PERSONELI MuHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
AZİZ ONUR MUTLU BAYAN ÜRÜN KATEGORI MÜDÜRÜ (ALT-ÜST) BAYAN KATEGORILERI GRuP MÜDÜRLÜĞÜ

ÖNDER BULUT SHAREPOINT GELIŞTIRME MÜHENDISISI BILGI TEKNOLOJILERI GRuP MÜDÜRLÜĞÜ
CANER YILDIRIM SATINALMA PERSONELI SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
ALİCAN TUNçEL YAZILIM GELIŞTIRME MÜHENDISI BILGI TEKNOLOJILERI GRuP MÜDÜRLÜĞÜ

AYHAN ALEV ERP SISTEM ANALISTI BILGI TEKNOLOJILERI GRuP MÜDÜRLÜĞÜ
İBRAHİM KAYA ANTREPO PERSONELI ANTREPO ŞEFLIĞI
EMRE GÖKçAY ANTREPO PERSONELI ANTREPO ŞEFLIĞI
ENGİN ERDAĞ ANTREPO PERSONELI ANTREPO ŞEFLIĞI

NURHAYAT ŞİMŞEK SERISONu İADE DEPO PERSONELI SERISONu İADE DEPO ŞEFLIĞI
KADİR ARSLAN ANTREPO PERSONELI ANTREPO ŞEFLIĞI

MEHMET ŞERİF YILMAZ SERISONu SEVKIYAT DEPO PERSONELI SERISONu SEVKIYAT DEPO ŞEFLIĞI
ÖMER KORKMAZ SHOWROOM PERSONELI BAYAN KATEGORILERI GRuP MÜDÜRLÜĞÜ

AKİF ALTUNTAŞ FASON İMALAT FASON TAKİP UZMANI
ALİ KURT MODELHANE MODEL MAKİNACI

ATEFEH PAZİRA PAZARLAMA VE PLANLAMA TASARIMCI
AYŞE BAKIR PAZARLAMA VE PLANLAMA MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
BEYSAFA ER DİKİMHANE MAKİNECİ

CEMİL GÜLTEKİN DİKİMHANE MAKİNECİ
CEREN KARAAĞAç PAZARLAMA VE PLANLAMA MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ

CÜNEYT IĞDIR DİKİMHANE MAKİNECİ
DENİZ IRMAK DİKİMHANE ARACI

DİLBER AKGÜL DİKİMHANE OVERLOK
DİLEK UZUN DİKİMHANE ARACI

EBRU KOç DİKİMHANE OVERLOK
ENGİN çALI MODELHANE MODEL MAKİNACI

EZGİ VARDAR PAZARLAMA VE PLANLAMA MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ
FATMA ERYILMAZ MODELHANE MODELHANE SORUMLUSU

GÜL AYDIN DİKİMHANE MAKİNECİ
HATUN AYDIN DİKİMHANE MAKİNECİ

HÜLYA YILMAZ İNSAN KAYNAKLARI
İNSAN KAYNAKLARI 

YÖNETİCİSİ
LERZAN KÖPÜKLÜ PAZARLAMA VE PLANLAMA MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ

MEMDUH TECİK PAKETLEME ÜTÜCÜ
MUAZZES MACARCIKOĞLU DİKİMHANE OVERLOK

NEŞE KAYA DİKİMHANE MAKİNECİ
ORHAN ARSLAN İDARİ İŞLER ŞOFÖR
SELMA DEMİR PAKETLEME PAKETLEME ELEMANI

SEVİNç KEKEç PAZARLAMA VE PLANLAMA
SATIŞ VE PAZARLAMA 

MÜDÜRÜ
ŞABAN DEMİRTAŞ MODELHANE MODEL MAKİNACI

ŞÜKRİYE ALLI DİKİMHANE MAKİNECİ
TANJU EKİCİ DİKİMHANE MAKİNECİ
ÜNAL BIYIK KESİMHANE MAKASTAR

ZÜBEYDE ALGÜL PAZARLAMA VE PLANLAMA KALİTE GÜVENCE UZMANI

EROĞLu GİYİM

MELİKE ÖZCAN KAT ASİSTANI
AHMET LEVENT YANIK SÖZLEŞME SORuMLuSu

İLKNUR çELİK AVM KİRALAMA uZMANI
UFUK SİPAHİOĞLU MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ

BAŞAT DEVRİM CEM AVM KİRALAMA MÜDÜRÜ
ALPARSLAN ÖRNEK FİNANS uZMANI
TOGAN YAZICIOĞLU SATIŞ PAZARLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ

ERKAL YILDIRIM FİNANS uZMANI
VOLKAN AVŞAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SİSTEM DESTEK uZMANI

NİLAY OTRU TEKNİK OFİS YÖNETİCİSİ

ERSİN MAVİŞ DEPO PERSONELİ
BÜLENT ERDEM YÜKLEME OPERATÖRÜ

KUBİLAY YAŞAR ÖZLÜ LOJİSTİK PERSONELİ
ALİ YILDIRIM PLANLAMA UZMANI

MERVE ÖZELSEL FİNANS UZMANI
AYLİN YAVUZ SATIŞ YÖNETİM ASİSTANI

NECATİ GÖKçE ELEKTRİK TEKNİSYENİ
KADİR AKKAYÜZ KLİMA TEKNİSYENİ
HASAN BOZACI DENETLEME

FATİH ORAL IT MÜDÜRÜ
RAGIP GÜROL DUMAN İK MÜDÜRÜ

SULTAN FİLİZ MEŞECİ LOFT ÜRÜN TEKNİKERİ
FETHULLAH ERDEM ÖZEKİN LOFT MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ

MUTLU KOCA BAYAN ÖRME & TRİKO BUYER
GÖKHAN AKKOYUN LOFT MUHASEBE UZMANI

ÜLKÜ YILMAZ LOFT ERKEK TASARIMCI
MUSTAFA ER LOFT BAYİ SATIŞ ASİSTANI

AKŞİT ÖMER OCAKOĞLU LOFT YURTDIŞI SATIŞ MÜDÜRÜ
DİDEM YALçINKAYA ALKOR LOFT PERAKENDE MÜDÜRÜ

KÜBRA TÜTÜNCÜ LOFT ÜRÜN TEKNİKERİ

SALİH ZEKİ UCUN    YIKAMA MÜDÜRÜ   
JALE YAZICI SORUCU MODELİST YARDIMCISI
NURCAN AYBOĞAN TASARIM ASİSTANI
YİĞİT EZGİ POŞLUK KUMAŞ SATINALMA UZMANI

TARIK CAN KAHRİMAN MODELİST
GİZEM MUNAR TASARIM ASİSTANI
MURAT ÖNAL UZMAN MODELİST

EKREM KARAKAŞ İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ
MEHMET HAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI

MURAT ER KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ
SEHER NILGÜN ARIKAN SOSYAL UYGUNLUK YÖNETİCİSİ

SİNEM ACAR  BİLETLEME PERSONELİ
ASİYE MEMİŞ  İŞ YERİ HEMŞİRESİ
BEKİR AKçA  İDARİ İŞLER PERSONELİ

MEHMET REŞAT LÜLE  DENETİM DİREKTÖRÜ
FATMA PINAR BAY FİNANS PERSONELİ

HATİCE ÖZTÜRK    İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ

ARAMIZA 
KATILANLAR
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ANAHTAR kELİME

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

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