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LOFT IZMIR FASHION 
WEEK’IN YINE YILDIZIYDI

HARMONY TOWERS 
HEMEN TESLIM MUTLULUK!

EROĞLU HOLDİNG’TE 
HR MARKETING BIRIMI 
KURULDU

COLIN’S’TE JEAN STAR 
YETENEK YÖNETIMI PROGRAMI

EROĞLU GİYİM’E 
TEŞEKKÜR BELGESI

DNM MUNICH FABRIC 
START FUARI’NDAYDI

ALÂEDDIN CAMII’NIN 
IHTIŞAMI
GELENEKSEL FAST FOOD 

SIMIT

ERS ÖRME YENI YILA 
KUTLAMAYLA GIRDI



33 yıldır her sabaha bu düşünceyle uyanıyoruz. 
 Memleketimize hep en iyisini vermek için çalıştık.

Şimdi yeni bir hedefimiz var: Cumhuriyetimizin 100. yılında 
ülke olarak dünyanın parmakla gösterdiği ekonomi devlerinden biri olmak. 

Biz bu uğurda modern Türkiye’nin gençlerine geleceğin en iyisini vermek için tüm 
gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz.

Bugün, yarın ve daima... 

Bu memleket en iyisini hak ediyor.

www.erogluholding.com
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Değerli çalışma
arkadaşlarım,

Nurettin Eroğlu
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKAN’DAN

lke olarak heyecanla ve yepyeni umutlarla girdiğimiz 2016 
yılının ilk çeyreğini çok yakında geride bırakacağız. 

Geçtiğimiz yıl, ülke olarak çeşitli zorlayıcı süreçlerden geçtik. 
Gerek siyasi belirsizlikler, gerekse mali piyasalardaki değiş-

kenlik iş dünyasını ve genel anlamda tüm sektörleri olumsuz olarak etkiledi. 
Ancak Eroğlu Holding olarak, 2015 yılının başarımızı koruduğumuz ve yatırım-
larımıza devam ettiğimiz verimli bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz 
yıl şirket olarak, doğru öngörülerde bulunarak, sağlam adımlar attık. Sizlerin 
de özverili çalışmaları sayesinde birçok önemli başarının altına imza koyduk.

2016 yılında holdingimizi ileriye taşıma hedefimiz kapsamında önceliklerimiz 
arasına global bir marka olmayı koyduk.  Global bir marka olmanın temel  ko-
şulları arasında piyasanın ve ekonominin değişen koşullarını öngörebilmek, 
bunların şekillenme sürecini etkileyebilmek ve nihayetinde değişen koşullara 
uyum sağlamak yer alıyor. Bunların yanısıra iyi bir dünya vatandaşı olabilmek 
adına tüm iş süreçlerimizde sürdürülebilirliği de hesaba katmanın globalleş-
me iddiaları olan bir markanın sorumluluklarından biri olduğunun farkındayız. 
2016’daki faaliyetlerimize yön verecek önemli etkenlerden biri de bu olacak. 

Eroğlu Holding olarak uzun vadeli, stratejik düşünen ve geleceğe yönelik sahip 
olduğu vizyonla sadece ülkemizde değil global arenada da pazarı yönlendiren 
bir oyuncu haline  geldiğimizi her geçen gün biraz daha fazla gözlemliyoruz

Sizlerin de bildiği üzere tekstil sektörü son yıllarda hazır giyim ve konfeksiyon 
alanında gücünü daha da fazla hissettirmeye başladı. Biz de bu sektörde Türki-
ye’nin ihracat yapan en büyük firmalarından biriyiz.  

Dünyanın önde gelen moda markalarından Mexx’i satın alarak da, hem ülke-
miz hem de uluslararası moda perakendeciliği alanında Eroğlu’nun iddiasını 
artırmak için çok önemli bir adım attık.

Eroğlu şu anda dünya tekstil pazarında dikkat çekici oranda payı olan başarı-

lı bir şirket. Dünyanın en büyük Türk hazır giyim markası konumuna gelmeyi 
misyonumuz olarak benimsedik. Bu bağlamda Türkiye adına dünya pazarındaki 
payımızın her geçen gün arttığını söyleyebiliriz. Bu hem markamız hem mille-
timiz için büyük bir gururdur.

Global bir markanın iyi vatandaş olma sorumluluğu kapsamında sürdürülebilir 
olma ve çevreye saygı ise hassasiyet gösterdiğimiz ve her geçen zaman daha 
fazla üzerinde durduğumuz diğer bir konu. 

Eroğlu Gayrimenkul tüm projelerinde çevrenin en az oranda etkilenmesi ve 
kirlenmenin asgari oranda tutulmasını sağlamak amacıyla doğal kaynakları 
optimum seviyede kullanmaya özen gösteriyor. Çevreye verdiğimiz değerle 
doğayla iç içe yeşili koruyan ve çevreye uyumlu projelerimizle öne çıkıyoruz. 

Tekstilde ise uluslararası standartlara dayalı bir sistem anlayışı ve son teknoloji 
makinalar ile doğal kaynakları en verimli şekilde kullanıyoruz. Eroğlu Giyim 
faaliyetlerinde yürüttüğü ölçme, izleme ve iyileştirme çalışmalarıyla elde et-
tiği başarılı sonuçların neticesinde dünyaca ünlü İngiliz giyim markası Marks 
&Spencer tarafından Eroğlu Giyim’in Çorlu fabrikasındaki yıkama ünitesine 
“Eco Laundry” sertifikası verildi. Eroğlu Giyim, dünya üzerindeki standartları 
belirleyen ilk üretici firma olma başarısını gösterdi

Tüm bu başarılarımızın devamı için dünyanın ve insanlığın büyük bir değişim 
içinde olduğunu ve bu değişimin sürekli hızlanarak ivme kazandığını göz ardı 
etmememiz gerekiyor.

2016 yılının hem şirketimiz, hem de ülkemiz için bir önceki yıldan çok daha 
güzel, verimli ve başarılarla dolu bir yıl olmasını dilerim.
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EROĞLU HOLDİNG
Zafer Mahallesi Çınar Sokak No:2 34194 Yenibosna, İSTANBUL

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

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

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

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

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

MEXX
Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No: 95 İş İstanbul 34 Binası, Güneşli, İSTANBUL

Tel: (212) 708 08 08 
www.mexx.com | info@mexx.com

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

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

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

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

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

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

Eroğlu Holding A.Ş. adına
İmtiyaz Sahibi

Nurettin EROĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
ve Genel Yayın Yönetmeni

Tuğba Saygıoğlu

İçerik Yönetmeni
Onur GÜLKÖK

Genel Koordinatör
Can ERÇAKICA

Yayın Koordinatörü
Nida Özer

Görsel Koordinatör
Fatih MUTLU

Katkıda Bulunanlar
Aytaç Dalyan 
Erdal Güvenç 

Gökhan Çilingir 
Aysun Ünsal 
Hakan Sözeri 

Şehnaz Erdem 
Dilara Acar 

Zeynep Gacar 
Hülya Yılmaz 
Gökhan Ergüt 
Nesibe Bozlak 

Senem Ataç 
Selin Yalçın 

Betül Taşel Aktemur 
Ece Yamaç 
Eda Güney 
Melike Şen

Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın

Yönetim ve Yazışma Adresi
Eroğlu Holding A.Ş.

Zafer Mahallesi Çınar Sokak No:2
34194 Yenibosna . İSTANBUL

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

Yapım

www.freebirdsyayin.com

Basım
Şan Ofset Matbaacılık

Hamidiye Mh. Anadolu Cd.  
No:50 Kağıthane/İstanbul

Tel: 0212 289 24 24 Pbx

EROĞLU GİYİM
ÇORLU FABRİKA

Yulaflı Köyü Tavşantepe 
Mevkii Çorlu, TEKİRDAĞ

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

EROĞLU GİYİM
AKSARAY FABRİKA

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

Faks: +90 (382) 266 20 58

EROĞLU GİYİM
MISIR FABRİKA

Serbest Bölge
İsmailiye, MISIR

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

ERS ÖRME
Firuzköy Mahallesi Kazım 

Karabekir Cad. 2/1
Avcılar-İSTANBUL

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

info@ersorme.com 
www.ersorme.com

ERS ÖRME 
GÖLYAKA DÜZCE FABRİKA

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

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

info@ersorme.com
www.ersorme.com

DNM
MISIR FABRİKA

Serbest Bölge Dimyat
MISIR

Tel:+2 (057) 229 23 30
Faks:+2 (057) 229 

23 31

ILETIŞIM

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

Paltform Merter, Güngören-İSTANBUL
Tel: +90 (212) 465 80 99

Faks: +90 (212) 465 82 32
www.dnmtextile.com | info@dnmtextile.com
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Değerli Eroğlu Dostları,

İ lkbahar neşesini üzerimizde hissettiğimiz bu günlerle birlikte, biz de yeni bir sayımızla karşınıza çıktık. İlkbahar 
hepimize bir canlılık getirir kuşkusuz... Biz de bu sayımızı hazırlarken öyle bir canlılık hissettik ve yine her 
zaman olduğu gibi sizi Eroğlu Holding bünyesindeki şirketlerin faaliyetlerinden haberdar etmeye ve farklı 
konuları sizlerle buluşturmaya çalıştık. . 

Dergimizde Anadolu medeniyetlerini tanıtmaya özen gösteriyoruz. Büyük Türk uluslarından Selçukluların da sizlerin 
ilgisini en az bizler kadar çektiğinden hareketle, bu sayımızda Konya’nın en eski Selçuklu eserini tanıtıyoruz. 1220 
yılında Konya’da Anadolu Selçuklu Devleti sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından inşa ettirilmiş olan Alâeddin 
Camii’nin ihtişamı sizleri etkileyecek. 

Bazı zenginliklerimiz geçmişte kaldı, bazılarının ise çok şükür ki hala tadını çıkarabiliyoruz. Dünyanın en zengin 
mutfaklarından olan Türk Mutfağı’nın mütevazı ama bir o kadar da lezzetli ve meşhur üyesi bu ayki sayfalarımıza 
konuk oldu. Simitten bahsediyoruz.. Basit görünse de günlük yaşamımızın çay ile birlikte ayrılmaz bir parçası olan 
simitin hikayesini sayfalarımızda sizlerle buluşturduk.. 

Markalarımıza gelince; o kadar çok faaliyet var ki sayfalarımıza sığdırmakta zorlanıyoruz. Colin’s markamız birbiri 
ardına mağaza açmayı sürdürürken, Colin’s Jeans Fest ile araba dağıtmaya devam etti. Jean Star Yetenek Programı 
da devam ediyor. Bunun yanında şirketimizi ve markamızı geliştirmek için çalıştaylar, eğitimler ve kampanyalara 
hız kesmeden devam ediyoruz. 

Eroğlu Gayrimenkul ise giyim markalarımız kadar yoğundu. Bildiğiniz gibi Erasta AVM’lerimizde sürekli olarak 
faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bayramların kutlanması, kültürel etkinlikler, sanatçılar ve çocuklar için oyunlar... Hepsi 
Erasta Fethiye ve Erasta Antalya’da sizleri bekliyor. Projelerimizden Harmony Towers ise Bursa’nın simgesi haline 
geldi ve bize gurur verdi.

Loft markamız İzmir Fashion Week’in yine yıldızıydı. Sürekli eğitimlerin bunda vazgeçilmez bir payı olduğu bir 
gerçek... 

Eroğlu Holding, yeni bir birim ile karşımıza çıkıyor: HR Marketing. Bunun yanı sıra çalıştaylarımız da devam ediyor. 
Yeni misyon ve vizyonumuzu Sn. Yasemin Serhatlı’nın köşesinde okuyabilirsiniz.. 

Eroğlu Giyim’de ise 2015 yılı son çeyreğinde tüm insan kaynakları süreçlerimizi geliştirmek amacıyla dışarıdan 
danışmanlık hizmeti almaya başladık. Yine bu firmamız ile Aksaray’da Teşekkür Belgesi aldık. 

DNM markamız Almanya, Münih’te 2-4 Şubat’ta düzenlenen Munich Fabric Start Fuarında DNM inovatif ürün ve 
core vintage yıkamaları ile ilgi odağı oldu.  

Tabii tüm markalarımızın mağazacılar gününü ve yeni yılın gelişini coşkulu bir şekilde kutladığını söylememize 
gerek yok.. 

Keyifle okumanız dileği ile..

EDİTÖRDEN
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G
ünümüzde giderek daha yüksek sesle dile getirilmeye 

başlanan yapay, maddi değerlere dayalı, taraflı kimi 

küresel söylemler, evrensel doğrulara arkasından da ortak 

bir küresel ahlak anlayışına dönüştürülüyor diye endişe 

ediyoruz. Bu söylemler, kişisel ve toplumsal yaşamın bir parçası gibi 

tekrar edile edile,  ortak bir değer haline getirilmeye çalışılıyor. 

Temel insan ilişkilerinin hemen her alanında bu yönlendirmeleri 

görmek mümkün. Evliliğe giderek soğuk bakmamız, çocuklarımızdan 

uzaklaşmamız, gençleri “kendi hayatlarıdır” diye ortalığa bırakmamız, 

yaşlılara tahammülsüzlüğümüz, sonuçta aile değerlerinin yıpranması 

söz konusu. Diğer yandan iş ilişkilerinin edepten uzaklaşmasının 

adeta körüklenmesi, nerede maddi değerler varsa oraya doğru ak-

mamız, belki de en önemlisi iyilik, dürüstlük, başkalarını düşünme gibi 

erdemlerin, nostaljik değerler hanesine hapis olması kısacası alışa 

geldiğimiz, davranış ve alışkanlıklarımızdan hızla uzaklaşmamız bu 

yönlendirmelerin sonuçlarından bir kaçıdır. Daha da vahimi, genler-

imize nakşolan rafine alışkanlıklarımızdan uzaklaştıkça küresel ahlaka 

yakınlaştığımız varsayılıyor. Yani kendimizden uzaklaşma düzeyimiz 

adeta küreselleşme düzeyimizi de belirler oldu. Bundan dolayıdır ki 

bir insan olarak kendimizi algılama biçimi ve kendimizden beklentil-

erden aile içi yaşama, iş ortamına ve toplumsal hayata kadar yüzlerce 

davranış kalıbımız hızla eriyor, değişiyor, anlamsızlaşıyor. 

Doğal yapımıza uzak, yapay ve salt maddi değerlere dayalı bir ahlak 

oluşturmamız için bunca çaba varken küresel ahlaka giden yolda 

iç dünyamızı ihmal etmemiz, içimizdeki sese kulak vermemiz, insan 

olduğumuzu yeniden ve yeniden hatırlamamız giderek zorlaşıyor. 

Çünkü günümüz insanının yaşam alanı adeta kuşatılmış durumda. 

Kendi öz yaşam alanını onun elinden alan, üstelik de bunu “küresel 

bir ahlak oluşturmak” üzere yapan güçler giderek çoğalıyor. Daha 

egemen olmak isteyen devletler, yer altı ve yerüstü kaynaklarını ele 

geçirmek isteyen uluslararası şirketler, kitlelerin gündemini belirlemek, 

yönlendirmek isteyen medya ve yaşamı hızlandıran tüm gelişmeler, 

bizi kendimizden biraz daha uzaklaştırıyor. Kendisi gibi olamayan 

insanlık, özde insani değerleri temel alan bir küresel ahlak yerine, 

egemen güçlerin maddi isteklerine hizmet eden yapay ve zorlama 

küresel ahlakı, yaşam biçimi olarak benimsemeye başlıyor. Oysaki 

ortak evrensel değerler, zorlama ile oluşmaz, olsa olsa yapay bir 

küresel ahlak oluşur. Bin yılların zaman süzgecinden adeta süzülerek 

bütün fazlalıkları alınmış, insani değerleri yüceltmeye ve geliştirmeye 

odaklanmış, insanı biraz daha insan yapan ortak aklın ürünüdür ortak 

değerler. 

Şu halde insanlık, aslında kendi içinde bulması gereken ortak evrensel 

değerleri çok uzaklarda arıyor. Doğuştan getirdiğimiz ama yakın ve 

uzak çevrenin kimi zaman bilerek ya da bilmeyerek uzaklaşmamız için 

ne gerekiyorsa yaptığı o öz değerleri keşfettikçe, hayatımızın ayrılmaz 

bir parçası haline getirdikçe evrensel değerleri yakalamış oluruz. 

Kendi içimizde keşfettiğimiz evrensel değerleri günlük hayatımıza 

yansıttıkça küresel ahlakın temellerini kuvvetlendirmiş oluruz.

Edep ve adaptan uzak, vicdan nimetinden yoksun ve kaynağını sokak 

kültüründen alan bir ahlak, günümüz insanının sorunlarını çözmek bir 

yana daha da keskinleştiriyor. Bu durum, gelişmiş batılı toplumların 

çözmek için yoğun savaş verdikleri başlıca sorunlardan birisi olarak 

öne çıkmıştır.

Medeniyetler diyalogu, yitirilmeye başlanan değerlerdeki erimenin 

ortak işbirlikleri ile yavaşlatılması hatta durdurulmasını hedefliyor. 

Huntington’un bu alandaki ilk çıkışında bu anlayışın izlerini görmek 

herkesi sevindirdi. Ama medeniyetler diyalogu adına özellikle batıda 

estirilen yeni rüzgârların getirdiklerine bakıldığında endişeleniyoruz. 

Çünkü bu diyalog yaklaşımı, giderek doğulu düşünce yapısı ve bunu 

temsil eden İslam inancının (sözde) yol açtığı sıkıntıların giderilmesine 

odaklanıyor gibi. Öyle anlaşılıyor ki egemen güçler, giderek yıprattıkları 

insani değerlerin yerine yapay değerleri yerleştirmek için oldukça ma-

sum bir zemin olan medeniyetler diyaloguna da el atmaya başladılar.

İnsanın doğuştan getirdiği ve yakın çevresinin doğal yönlendirme-

leriyle şekillenen ortak insani değerlerin, küreselleşen dünyanın da 

değerleri haline getirilmesi gereklidir. Bu ise her kültürün temel değer-

lerinin en az diğerleri kadar önemli olduğu, tafrasız, yönlendirmesiz, 

maddi hedeflerin gölgesinden arınmış bir medeniyetler diyalogu ile 

mümkün olabilir.

Örneğin bir temel değer olarak iyiliği düşünün. Karşılık beklemeden, 

ön yargı ve araka yargıya aldırmadan, güzel bir şey yapmak, esasın-

da ortak bir değerin ilk harcıdır. Öyle ki bu küçük harç, tüm insanlığı 

kapsayacak, kucaklayacak doğurgan hallere dönüşür. Nitekim bir 

iyilik binlercesini tetikler, bir güzellik binlercesine davetiye çıkarır. Bu 

ise insanın doğasında zaten vardır. Yeter ki bu saf duygunun yönünü 

değiştirmeyelim, yapay davranışlarla şişirmeyelim. 

KÜRESEL AHLAKIN 
YAPAYLIĞI

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

ifindikci@degerdanismanlik.com.tr

İNSANİ DERİNLİK

Dilimizden düşüremediğimiz küreselleşme kavramı, son zamanlarda yeni yeni sorular getiriyor akla. Acaba küreselleşme süreci ahlakı 
da küreselleştiriyor mu? Küreselleşmeye paralel olarak giderek kendinden uzaklaşan insanın, doğal ahlaki duruşu önce esneyip sonra 
yumuşayıp, keskin köşelerini törpüleyerek küresel bir hüviyete mi kavuşuyor? Bu durumda küresel ahlakın temelleri, doğuştan getiri-
len saf insani değerlere mi yoksa egemen güçlerin gizli ve açık hedeflerine ve maddi değerlerine mi dayanacak?
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COLIN’S Global MT Sürecinin son adımını “Performansımızı artırmaya çalıştığımızda ya da bir 
işi sonuçlandırırken bireysel olarak çeşitli zorluklarla karşılaşırız. Bu zorlukları nasıl yorum-
ladığımız ve aşmak için nasıl strateji geliştirdiğimiz önemli bir liderlik göstergesidir. Kişinin 
işleri ve performansını yönetirken bir yandan da kendini yönetmesi önemlidir.“  konusuna 

ayırdık.  Programı başarıyla tamamlayan MT’lere bu amaçla Bireysel Liderlik Eğitimi, yöneti-
cilerine de Destekleyici Liderlik Eğitimi aldırdık. Program Boğaziçi Üniversitesi hocalarından 

İnanç Ayar tarafından yürütüldü. 

Personel ve eş kart indirimleri artık 
www.colins.com.tr online alışveriş 

sitemizde de geçerli. 

COLIN’S GLOBAL MT 
SÜRECINDE SON ADIM

COLIN’S Romanya Mağaza Yöneticilerimizin katılım gösterdiği “Mağazada 
Lider Yönetici” eğitim programı 28-29 Ekim 2015 tarihinde Bükreş’te 

gerçekleşti. Eğitim programını Eğitim ve Gelişim Müdürü Ayhan Fişekçi 
yönetti.

ROMANYA MAĞAZA 
YÖNETICILERIMIZ EĞİTİMDEYDİ

COLIN’S 
PERSONEL 

EŞ KART 
INDIRIMLERI 

ARTIK 
ONLINE’DA 
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Etkinlikte 800 kişiye “75 TL alışverişe 10 TL indirim çekinin 
dağıttık. Bunun yanında, Free Hugs Müzik Grubunun ener-
jik ve neşeli müziği ile özel ikramlar da müşterilerimize 
sunuldu.

#HerseyBizeUyar hashtag’i ile fotoğraf çekip Instagram’a yük-
leyen 150 müşterimize ise günün hatırası olarak fotoğrafları 
mağaza içerisindeki ayaklı panoya asılarak hediye ettik.

İzmir mavi bahçe açılışımızı duyurmak için facebook ve ins-
tagramda sponsorlu reklamlar gerçekleştirdik.

Facebookta 1.1 Milyon kişi reklamımızı gördü ve 15.000 kişi 
reklamımıza tıklayıp www.colins.com.tr’ye gitti.

İnstagramda ise 160.000 kişi reklamımızı gördü ve 1.144 kişi 
reklamımıza tıklayıp www.colins.com.tr’yi ziyaret etti.

Bu şekilde hem mağazamızın bilinirliğini arttırdık, hem de 
online alışveriş mağazamıza ek müşteri girişi sağladık.

24 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdi-
ğimiz COLIN’S JEANS FEST kampanyasında, büyük ödül 
olan BMW 118i otomobili Mardin’den katılım yapan 
şanslı talihli Mehmet Sait Aldemir teslim aldı. Anahtar 
teslim töreni 22 Aralık Salı Günü Merkez mağazada 
gerçekleştirildi. 

JEAN FEST KAMPANYAMIZ sonucunda; 1 kişi BMW 118i 

otomobil, 5 kişi Play Station oyun konsolu, 5 kişi iPhone 
6 Plus cep telefonu, 5 kişi GoPro 4 kamera, 5 kişi Beats 
kulaklık ve 500 kişi Colin’s Jean pantolon kazandı.

Milli Piyango İdaresi kuralları gereği 23 Eylül tarihli 
Takvim gazetesinde açıklanan talihliler www.colinsje-
ansfest.com web sitesinde ve Facebook sayfamızda da 
duyuruldu. 

YENİ BİR COLIN’S
MAĞAZAMIZ DAHA AÇILDI

14 Kasım Cumartesi günü İzmir Mavibahçe mağazamız etkinlerle açıldı ve yaklaşık 
2.000 kişiyi ağırladı.

COLIN’S JEANS FEST ÖDÜLLERI 
SAHİPLERİNİ BULDU

www.erogluholding.com10 11



12 Aralık Cumartesi günü Dünya 
Mağazacılar Gününü kutlamak 

adına; Colin’s’in tüm Türkiye’deki 
198 mağazasında, çalışanlarımız 
için özel etkinlikler gerçekleştirdik. 

İcra Kurulu Başkanımız Sayın Yavuz 
Eroğlu’nun mağaza çalışanlarımızı 

tebrik ettiği bir video hazırladık 
ve Birleşmiş Markalar Derneği’nin 
Facebook sayfasından, intranet ve 
youtube linkinden çalışanlarımızla 

paylaştık.   

Colin’s İnsan Kaynakları Departmanı olarak, İstanbul’daki yaklaşık 40  mağazamıza birer kutu çikolata ikramımızla ça-
lışanlarımızın Mağazacılar Günü’nü kutlamaya gittik. Ziyaret edemediğimiz mağazalarımıza da tatlı sürprizimizi tebrik 

kartlarıyla birlikte kargo yoluyla ulaştırmayı ihmal etmedik.  

12 ARALIK DÜNYA 
MAĞAZACILAR GÜNÜNÜ KUTLADIK!

Ayrıca ‘Mağazacılar Günü’ için Instagram’da sadece Colin’s mağaza çalışanlarının 
katılabileceği bir yarışma düzenledik. Colin’s’te çalışmanın kendisi için anlamı-

nı anlatan ve #colinsteçalışmakbizeuyar etiketiyle Instagram’da video paylaşan 
3 çalışanımız ise sürpriz  hediyelerin sahibi oldular.

Mağaza ziyaretlerimizde tüm değerli ekip arkadaşlarımızla aynı mutluluğu, sinerjiyi yaşadık. Büyük bir aile olmanın 
gururuyla bu özel günü hep birlikte kutladık. Global ölçekte faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerde de Dünya Mağazacılık 

Gününün kutlanmasına öncülük ettik.
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Bu program, çalışanların iş ve üretim süreçlerini bizzat gö-
rerek öğrenmelerini amaçlayan, bir işi işbaşında öğrenme 
programıdır. Colin’s olarak 2015 Temmuz ayında başladı-
ğımız İşbaşı Eğitim programı kapsamında İstanbul’da 99 
kursiyeri bünyemizde çalıştırdık. 3 aylık periyot halinde 
sürdürdüğümüz kurs programı bitimde de kursiyerlerimizin 
yarısını Colin’s te istihdam etmeyi başardık. 

2015 YILI SONUNDA İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI 
BAŞARIYLA TAMAMLADIK..
31 Aralık 2015 itibariyle kurs programını başarıyla tamam-
ladık ve Colin’s kadrosuna 49 tane  Satış Danışmanı,  Depo 
Personeli dahil ettik. Colin’s’in bu projede diğer firmalardan 
ayırt edici özelliği; İŞKUR personelini Colin’s personelinden 

hiçbir zaman ayrı tutmaması oldu. Colin’s personelleri gibi 
eşit sosyal haklara sahip oldular. 

2016 yılı içerisinde ise, kursu başarıyla tamamla-
yanlara sertifika töreni düzenleyeceğiz. Bu sertifika 
sayesinde kursiyerler MEB tarafından onaylı Satış 
Danışmanı ve Mağaza Depo Personeli belgesine 
sahip olacaklar. Colin’s olarak İşbaşı Eğitim progra-
mındaki başarımız ise; yürütmesi zor olan bir prog-
ramı İnsan Kaynakları olarak kendi iç kadromuzla 
yürütmüş olmamızdır. 2016 itibariyle İşbaşı Eğitim 
Programını Türkiye genelinde Adana, Ankara, İzmir, 
Bursa, Antalya ve Diyarbakır bölgelerinde gerçekleş-
tirmeyi planlanıyoruz. 

 COLIN’S’TE JEAN STAR YETENEK YÖNETİMİ 
PROGRAMIMIZ DEVAM EDIYOR…

COLIN’S İÇİN İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMINA BAŞLADIK!

Colin’s “Jean Star” Yetenek 
Yönetimi Programı nedir?

Colin’s’te kariyer yapmak isteyen 
yetenekleri ortaya çıkaran, 

kişilerin kendi farkındalıklarını 
arttırarak ve motivasyonlarını 
yükselterek, bir üst pozisyona 
hazırlanmalarını sağlayan bir 

programdır.

 Neler Yaptık?
Colin’s Jean Star Yetenek Yönetimi Programını ilk olarak 
Mağaza Yöneticisi aday havuzu oluşturmak için gerçek-
leştirdik ve bu program kapsamında 20 Mağaza Yönetici 
Yardımcımız “Jean Star” olmaya hak kazandı. Aynı za-
manda tüm Jean Starlarımız terfi sınavından başarıyla 
geçti. Bir çoğu Mağaza Yöneticisi olarak mağazalarına 
atandı, diğer “Jean Star”larımız da ilk fırsatta yeni ma-
ğazalarımıza atanacaklar. 

Şimdi ise yine Yetenek Yönetimi Programı kapsamında, 
“Alan Yöneticisi Adayı” havuzu oluşturmak adına yeni bir 
program düzenledik. Yayınlamış olduğumuz iç ilana baş-
vuran ve belirlemiş olduğumuz (eğitim, deneyim, seyahat 
vb.) kriterlere uygun olan Mağaza Yöneticilerimizi DISC 

kişilik envanteri ve TREA Yetenek Envanteri uygulamalarına 
tabi tuttuk. Bu aşamaları da başarıyla tamamlayan 6 Ma-
ğaza Yöneticimizi  Değerlendirme Merkezi uygulamasına 
aldık. Yapılan tüm değerlendirmeler sonucunda da 2 Ma-
ğaza Yöneticimizin Alan Yöneticisi Adayı olarak atamalarını 
gerçekleştirdik. Alan Yöneticisi Adaylarımızın gerekli or-
yantasyon süreçlerini tamamladıktan sonra da atamalarını 
gerçekleştiriyor olacağımızı belirtmekten de memnuniyet 
duyarız. 

Ayrıca Mağaza Yöneticisi aday havuzu oluşturmak için Jean 
Star Yetenek Yönetimi Programının ikincisini de başlattık. 
Adaylar programın tüm süreçlerini tamamladılar. Ve 9 tane 
Jean Star’ımız belli oldu. Jean Starlarımız terfi sınavına gir-
dikten sonra, başarılı oldukları taktirde atamaları yapılacak. 
Tüm Jean Starlarımızı tebrik ederiz. 
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PERAKENDE AKSİYON ÇALIŞTAYI YAPILDI

Türkiye perakende satış operasyonundan  32 Mağaza 
Yöneticisi ile 8-9 Aralık tarihlerinde Hilton Garden Inn 
Airport Otel’de 2 gün süreyle “ Perakende Aksiyon Ça-
lıştayı ” gerçekleştirildi. 

Çalıştayın sloganı “ Birlikte Koşmak Bize Uyar!” oldu. 

Mağaza Yöneticilerimizle birlikte inovatif fikirler üret-
tik. Ekip sinerjisiyle kendi aksiyon planımızı kurgulayıp, 
2016 yılına yüksek performanslı bir başlangıç yapmayı 
amaçladık.

Tüm bu süreçte moderatörümüz İnanç Ayar oldu.

Alınan aksiyonların sonuçlarını heyecanla bekliyoruz!

BIRLIKTE KOŞMAK BİZE UYAR!

Ekim ayında Eroğlu Holding olarak hepimiz için öğren-
mede yepyeni bir dönem başladı. Holding önderliğinde 
çıktığımız bu yolda internete ulaşabildiğimiz her yerde 
artık dört akademimiz mevcut!

• www.eroğluacademy.com

• www.loftjeansacademy.com

• www.mexxacademy.com

• www.colinsacademy.com

Başlangıç olarak mobile de uyumlu dört eğitimle faali-
yete geçen akademilerimizde eğitim tüm hızıyla devam 

ediyor. Bilginin paylaşılması, herkese yayılması konu-
sunda kolaylık sağlaması açısından şimdiden alışkanlık 
yaratan e-öğrenme akademilerimiz, sosyal platformuyla 
da ilgi görüyor.

Akademizlerimizde  eğitimlerin cep telefonlarından da 
alınabilir olması eğitim tamamlama yüzdelerine oldukça 
büyük katkı sağlıyor. Tüm eğitimlerimiz istenirse cep 
telefonlarına e.mobil aplikasyonu olarak da indirilebilir.  
Bunun yanı sıra, eğitimleri dilediğiniz kadar tekrarlaya-
bilme seçeneği, öğrenme sürecine büyük katkı sağlayan 
bir özellik.

Yepyeni eğitimlerle görüşebilmek üzere! 

e-ÖĞRENME: “BIZE HER YER AKADEMI!” 
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e-Öğrenme platformunun çalışanın bilgi kalitesini 
arttırmaya yönelik katkıları (hangi eğitimlerin tamam-
landığı, eğitim tekrarları, eğitim tamamlama süreleri 
vs.) performans değerlendirme sistemine de yansıyor. 
Bunlar, SPYS’nin öğrenme ve gelişim hedeflerinde yeni 

kriterler olarak yer buluyor. Eylül 2015 itibariyle başlayan 
eğitimlerimiz İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sam-
sun’da tamamlandı. Mağaza Yöneticilerimize performans 
sisteminin, hedef belirleme adımlarının, hedef ağırlık-
larının ve değerlendirme yönteminin anlatıldığı eğitimi 

Performans Yönetim Uzmanı Seyidenur Özbakır gerçek-
leştiriyor. Eğitimde Mağaza Yöneticilerimizin SPYS’yi daha 
iyi kavramaları amaçlanırken, performans değerlendirme 
sisteminde yapılması düşünülen yenilikler ile ilgili fikir alış-
verişlerinde de bulunuldu.

MAĞAZA YÖNETICILERIMIZ SPYS 
EĞİTİMİNİ ALMAYA DEVAM EDİYOR

BURSA COLIN’S MAĞAZALARI
KADINLAR GÜNÜ’NDE ŞENLENDİ

COLIN’S Mağaza Yöneticilerimiz alan toplantılarında yapılan e-Öğrenme lansman toplantılarının ardından Stratejik Performans 
Yönetim Sistemi (SPYS) eğitimini almaya devam ediyor.

Cross marketing çalışmalarımızı artırma 
kapsamında Bursa Colin’s mağazalarımızda 
Kadınlar Günü için Eroğlu Gayrimenkul’e özel 

bir kampanya düzenledik. 
Colin’s mağazalarından alışveriş yapan kadınlara 8 Mart 
gününde Eroğlu Gayrimenkul’ün Bursa projesi Harmony 
Towers’tan indirim alabilecekleri ve üzerinde Tohum Kart 
olan broşürler dağıttık. Harmony Towers’ın kat bahçeli bir 
proje olması nedeni ile Tohum Kart dağıtımını çevrenin ko-
runmasına vurgu yapmak için düşünen Eroğlu Gayrimen-
kul, Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmasıyla müşterileri-
mizle duygusal bir bağ kurmamıza vesile oldu. 

Bunun yanında 8 Mart’ta sadece kadınlara özel bir 
kampanya yaparak, kadınlarımıza verdiğimiz değerin 
de altını çizmiş olduk. Müşterilerimiz kampanyamıza 
oldukça olumlu dönüşler vererek, satış yetkililerimize 
teşekkürlerini sundular. 
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ÜNİVERSİTELİ RUHUNUN EN DOĞAL HALİ COLIN’S 
CAMPUS KOLEKSİYONUMUZDA 
Kahverengi, safran sarısı, lacivert ve mavi gibi sezon 
renklerinin yanı sıra yaza hitap eden yeşil, bej ve turuncu 
renkleriyle öne çıkan temamız yüksek enerjisiyle gençleri 
karşılayacak. Renkli ekose gömleklerin yanında %100 
keten ve kısa kollu alternatifleriyle çiçekli gömleklerimiz bu 
yaz erkeklerin favorisi olacak. Yaza uygun incelikte V yaka 
ve bisiklet yakalarımız, kapüşonlu ve şal yakalı hırkalarımız 
ile “colour block” örme sweatshirtler, hayvan ve Kızılderili 
temalı tişörtlerle kombinlenerek bahara hareket katacak.

ŞEHİRLİ ERKEKLERLE ŞIK KOLEKSİYON: CİTY SMART 
Hızlı şehir hayatına uyum sağlayan kendine güvenen genç 
Colin’s erkeği, bu koleksiyonumuzda aradığını bulacak. City 
Smart koleksiyonumuz özel günlerde ve bayramlarda tercih 
edilebilecek ürünleriyle öne çıkıyor. Siyah, beyaz, kırmızı ve 
saks gibi ana renklerin hakim olduğu koleksiyonumuzda; örme 
yüzey dokulu ceketlerle kombinlenebilen tişörtler, Oxford ve 
mini armür kumaşlı gömlekler, bordo, siyah ve gri antrasit 
pantolonlarla mükemmel uyumu yakalıyor.

RUHU DENİZİ ÖZLEYENLERE COLIN’S’TEN 
NEW PORT KOLEKSİYONU
Marin temamızın sezon trendleri ile yeniden yorumlan-
mış hali erkekleri ferah okyanus atmosferine taşıyacak. 
Eğlenceli baskılara sahip örme tişörtler rahat ve esnek 
kumaşlı “jogger” pantolonlarla buluşuyor. Deniz mavisi ile 
kırmızıları gingham desende buluşturan gömlekler, beş 
cepli capcanlı renklere sahip pantolonlar, deniz renklerinde 
nopeler, çizgiler ve iplik oyunlarıyla hareketlenmiş trikolar 
raflarımızda yerini alıyor.

ASİ BİR DURUŞ SERGİLEMEK İSTEYEN ERKEKLER 
COLIN’S’TE BULUŞUYOR
Urban temasıyla asi müzik ruhunu yansıtan markamız 
Colin’s, özel yıkamalar, kumaş ve iplik oyunları, devore 
çıkartma baskı, parça boya gibi trendlerle güçlü ve kendine 
güvenen erkeklere sesleniyor. Haki, antrasit, gri, bordo ve 
navy gibi doygun renk paletine sahip koleksiyon, nope 
ve melanj kullanımlı tişörtler, baskılı ve yıkamalı trikolar, 
patch ve garni tasarım detaylarına sahip sedef düğmeli 
gömleklerle ve chino modelleri ile kendinden emin, cool 
erkeğin vazgeçilmezi olacak.

HOLİDAY SHOP İLE BU YAZ HEYECANLI GEÇECEK 
Sarılardan neon tonlarına, turunculardan mint yeşillerine kadar 
sezonun en renkli ve heyecanlı koleksiyonu olan Colin’s Holiday Shop 
ile incecik kumaşlar ve keten ürünler raflarda yerini alıyor. Palmiye 
desenleri, doğa ve plaj görünümleri ile grafik hikayelerin ana trend 
öğeleri olduğu temamız keten chino siluetli ve ince pamuklu kargo 
şort modelleri ile sıcak havalarda erkeklere rahat bir nefes aldıracak.

MODAYI TAKİP EDEN ERKEKLERİN ARADIĞI 
AKSESUAR COLIN’S’TE 
Colin’s sırt çantalarımızla yükünüz hafiflesin
Jean ve kanvas kumaştan yapılan sırt çantalarımız ile 
erkekler 2016 trendlerini yakalayacak. Siyah, antrasit ve 
kamuflaj desenli çantalar hem günlük hem spor giyimde 
büyük beğeni toplayacak.

Deri cüzdanlarımız ile şıklık çok kolay 
Colin’s deri cüzdanlarımız koyu kahve, siyah renkleri ve 
cool görünümleri ile erkeklerin şıklığını tamamlayacak. 
Gençlere hitap eden baskılı, cırtlı polyester cüzdanlar 
da hareketi sevenlere sesleniyor.

Modası geçmeyen kemerler Colin’s’te
Siyah, lacivert, kahve ve taba renklerinde, çift pinli, klişeli 
marka yazılı tokalara sahip sade kemerler iş kombinlerini 
yakalarken, mat ve eskitilmiş deri yüzeye sahip kemerler 
Colin’s jeanlerle en güzel uyumu yakalayacak.

Bahar rüzgarlarına Colin’s’ten şal 
Modası geçmeyen ekose ve çizgili modellerde lacivert, 
antrasit, gri ve siyah şallar Colin’s erkeğini rüzgarlara 
hazırlarken tarzına renk katacak.

Colin’s’ten şık ve spor alternatifli erkek saatleri 
Lacivert renkli kayış ve kadran ile büyük kasaların 
popülerliğini koruduğu sezonda bordo, siyah ve taba 
renkleri göze çarpıyor. Chrono modeller her zamanki 
gibi erkeklerin ilgi odağı olurken, bu sezon silikon 
ve metal kayışların birlikte kullanıldığı modeller de 
oldukça ilgi çekecek.

Erkeklerin plaj trendi flip flop
Canlı renklerin kullanıldığı Colin’s flip flop terlikleri-
mizde en çok tercih edilen hawai desenlerin yanında 
kamuflaj ve grafitti baskıları da bir görünüm sunuyor.

Retrodan klasiğe her tarz gözlük Colin’s’te
Damla modelinin erkekler arasında popülerliğini 
koruduğu gözlük koleksiyonumuzda, metal çerçeveli 
dikdörtgen modeller ve lacivert renk hakim. Kemik 
çerçeveli klasik modellerimiz ise siyah başta olmak 
üzere lacivert ve bordo renk seçenekleri ile erkeklere 
modern bir hava katacak.

COLIN’S ERKEĞI BAHARI 
ENERJİYLE KARŞILAYACAK

Colin’s 2016 İlkbahar – Yaz 
koleksiyonumuzun Campus temamız 
üniversiteli Colin’s erkeğine en rahat 
alternatifleri sağlayacak. City Smart 

koleksiyonumuz, çalışan şehirli 
erkeklere şık bir duruş yaratırken, Urban 
koleksiyonumuz daha asi ruhlara hitap 
ediyor. Denizin enerjisini yansıtan New 

Port koleksiyonumuz erkekleri lacivertle 
buluştururken, Holiday Shop’un renkli 

ürünleri plaja davet çıkaracak. 
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Chino pantolon ve gömlek grubunda her türlü 
ortamda rahatlıkla giyilebilecek renk alternatif-
leri erkekleri bekliyor. Ofise yakışır navy tonları-
nın yanı sıra siyah, bordo ve yeni indigo renkleri 
ile toprak tonlarını barındıran camel, açık haki 
ve bej tonları kullanışlı pantolon koleksiyonunu 
oluşturuyor. Basic gömlek koleksiyonu ise açık 
pembe, mavi ve turuncu gibi uçuk tonlarla yaza 
renk katıyor. 

Örme basic atlet koleksiyonunda ince ve kon-
forlu likralı kumaşların yanında, terlemeye karşı 
duyarlı %100 pamuklu kumaşlar da kullanıla-
rak erkeklerin sıcak havalarda rahatlığı ön plana 
alınıyor. 

Sıcak renklerin ve deniz tonlarının hakim oldu-
ğu polo yaka tişörtlerle ise erkekler hem şehirli 
tarzlarını yansıtacak, hem de deniz kenarının 
vazgeçilmez sportif şıklığını üzerinde taşıyacak

COLIN’S ERKEK BASICS 
KOLEKSIYONUMUZ ILE BAHARA 

RENKLİ BİR MERHABA

Colin’s İlkbahar – Yaz 2016 Basics erkek koleksiyonumuz geniş renk yelpazesiyle sıcak 
havaların erken müjdecisi oluyor. Siyah, beyaz ve grinin dışına taşan koleksiyonu-
muz, navy, bordo, haki gibi renklerin beraberinde trendin favorisi olan yeşiller, turun-
cu tonları, somonlar, pembeler ve kırmızı ailesi ile oldukça canlı bir yaz getirecek.
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Yılın en sevilen trendi olan yukarıdan aşağı daralan paça tapered fitler 4 farklı yıkama çeşidiyle Colin’s 
mağazalarımızda yerini alıyor. Bilekte biten ve hafif daralan paça yapısıyla hem şık hem spor kombinlene-
bilen jeanlerimiz, sokak tarzını konuşturmak isteyen erkeklerin favorisi olacak.

Yaz sıcaklarında bile rahatça giyebileceğiniz ince jeanlerimiz ise konforuna düşkün erkeklerin tercihi olacak.

COLİN’S JEAN CEKETLERİMİZ JEAN ŞORTLAR TAMAMLAYACAK
Jean koleksiyonumuzun indigo gömlekleri ve ceketleri tişört üstü kombinlenerek bahar ve yaz mevsimine 
tarz katmaya devam ediyor.

Sıcak yaz günlerini hem şehirde hem tatilde ferah geçirmek isteyen Colin’s erkeği ise farklı renk ve do-
kulardaki şortlarımızı çok beğenecek. Özellikle örme jean şortlar formuyla rahatlık arayanların favorisi 
olurken, farklı jean renklerindeki şortlar sokaklarda tarz yaratacak.

ERKEKLER 
COLIN’S JEAN’LERLE 
SOKAĞA TARZ KATACAK

Colin’s İlkbahar – Yaz 2016 Basics erkek koleksiyonumuz geniş renk 
yelpazesiyle sıcak havaların erken müjdecisi oluyor. Siyah, beyaz ve 
grinin dışına taşan koleksiyonumuz, navy, bordo, haki gibi renklerin 
beraberinde trendin favorisi olan yeşiller, turuncu tonları, somonlar, 
pembeler ve kırmızı ailesi ile oldukça canlı bir yaz getirecek.
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2016 da kadınların gözdesi olmaya devam edecek olan dar siluetli 757 Sally Skinny Leg, yüksek belli 
758 Sally High Rise ve vazgeçilmez klasik 791 Regular Bootcut fitleri koleksiyondaki yerini koruyor. Retro 
trendinin ve 70’ler ruhunun modaya geri kazandırdığı bol paça denimler ise 794 Flare Leg ve Wide Leg 
fitlerle Colin’s mağazalarında bohem ruhu arayan kadınları bekliyor.

İndigonun her tonuna uzanan vintage ve basic yıkamalar koleksiyona çeşitlilik katarken bu sezon da over 
dye kumaşlar ön plana çıkıyor. Siyah denimlerde yüksek belli Skinny Denim ve Bootcut Denim bu yazın 
gözdesi olacak.

DENİM PARÇALARLA RETRO BİR YAZ, KADINLARI BEKLİYOR
Vintage gömleklerin büyük beğeni toplayacağı bahar mevsimine yumuşak dokulu, dökümlü tensel bluz-
lar eşlik edecek. Çeşit çeşit renklerde ve kesimlerde denim ceketler ise hafif rüzgarlara en cool görünümlü 
korumayı sağlayacak. Colin’s bahar sezonundaki dökümlü kesime sahip yumuşak tuşeli tensel elbiseler 
denim ceketlerle kombinlemek için ideal.

Yeni koleksiyonun Boyfriend ve Loose Fit denim şortları ise vintage yıkamaları ve farklı renk seçenekleriyle 
yazın rahatlık arayanların beğenisini toplayacak. 

KADINLARIN 
RUHUNA HİTAP EDEN 
JEAN’LER COLIN’S’TE  
Colin’s İlkbahar – Yaz denim koleksiyonu farklı renkler ve yeni fitlerle kadın-
ları istediği görüntüye kavuşturacak. Popülerliğini koruyan rahat kesim 893 
Boyfriend ve üstü dar paçası boru inen 893 Cigarette Leg fitlerine rahat ama 
feminen, Girlfriend; dikişleri dönerek inen, Skinny Tapered;  geniş kesim ve 
dikişleri arkaya dönen Relaxed Tapered ve tamamen geniş bir fite sahip olan 
Relaxed Straight fitleri, yani “TRIAL” ailesi eklenecek.
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Colin’s İlkbahar – Yaz 2016 sezonunun basic ürünleri günlük giyimde kadınların kurtarıcısı ol-
maya devam ediyor. Gardırobun olmazsa olmazı basic parçalar yeni trendi takip eden kumaş 

ve küçük detayları ile kadınlara özgün kombinler yaratma şansı tanıyacak.

Farklı renklerde baskılı atletler, gömlekler, tişörtler ve fermuarlı skinny pantolonlar pastel tonlarıyla bahar ve yazın müjdeleyicisi olacak. 

Sıcak yaz mevsiminin popüler renkleri somon, su yeşili, pembe, mercan, turkuaz, haki ve yanık turuncu ile cool klasikler lacivert, kırmı-
zı, siyah ve beyaz paletine boyanmış Colin’s basic ürünler 2016’da kadınların dolabından eksik olmayacak.

ŞIKLIĞA ULAŞMAK COLIN’S KADIN BASIC 
KOLEKSIYONUMUZLA ÇOK KOLAY!
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Sezonun göze çarpan teması Little Lady, son dönemlerin popüler trendi oversize 
üstler ve skinny pantolonlarla 2016’nın tarz kadınını sahipleniyor. Prepsters tema-

sı, yırtık jeanler ve eğlenceli desenleriyle dikkat çekerken, Campus Life teması ise 
üniversite modasına hava katacak sweatshirtler ve kolej renkleriyle gençleri cezbe-

decek. Retro Soft temasıyla 70’lere romantik bir dönüş yapan Colin’s kadını, Deep 
Marin teması ile deniz ferahlığını üzerinde taşıyacak.

COLIN’S KADIN ILKBAHAR – YAZ SEZONUNDA 

HER TARZDA 
ŞIKLIK MÜMKÜN
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MODERN YAŞAMIN KENDİNE GÜVENEN KADINI 
“LİTTLE LADY”
Tribal desenler ve sezonun trendi monokromatik renklerin 
birlikteliğini sofistike detaylarda buluşturan Little Lady 
teması ile gözler üzerinizde olacak. Temada skinny panto-
lonlarla kombinlenebilen baskılı tişört ve biker ceketlere 
oversize formlar eşlik ediyor. Slogan baskılı tişörtler, etnik 
baskılı ve nakışlı bluzlar, varak ışıltılar ve asimetrik kesimler 
ise kombinlere  “giy-çık” rahatlığında şıklık katıyor. Şarap 
kırmızısı ve vizon tonları altın-gümüş dokunuşlarla birle-
şerek siyah ve beyazı hareketlendiriyor.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE COLİN’S RÜZGÂRI 
Gündelik giyimde aktif spor tarzını benimseyen Campus 
Life teması cool duruşunu bozmayan Colin’s kızlarına base-
ball ceketler, varsity baskılı tişörtler ve onları tamamlayan 
eşofman altlarıyla aradıklarını sunuyor. Temanın vazge-
çilmezi ekose gömlekler de yeni renkleriyle şenlik ruhunu 
uyandırıyor. Klasik kolej renkleri olan bordo, lacivert ve 
yeşilin yanı sıra neon pembeler, turuncular ve turkuazlar 
ile koleksiyona damga vuran parçalar neşeli ve dışa dönük 
Colin’s kızlarını bir bakışta kendine çekecek.

GEÇMİŞE ÖZLEM DUYANLARA RETRO SOFT BİR 
DOKUNUŞ
70’leri andıran havası ve taşıdığı bohem ruh ile bu tema 
kadınları romantik bir dokunuşla baştan yaratacak. Boncuk 
işlemeler, etnik nakışlar, püskül ve dantel detaylar temanın 
modellerini süsleyecek. Desenli elbise ve tulumlar, harem 
pantolonlar, bol form sweatshirt ve hırkalar, heyecan veren 
natürel ton narçiçeği pembeler ve indigolar ile buluşarak 
kadınlara özgün bir tarz yaratacak. 

DEEP MARİN İLE COLİN’S KADINI DENİZE AÇILIYOR
Denizci temasını feminen detaylarla buluşturan Deep 
Marin, yazın kadınlara ferahlık katacak. Lacivert, indigo, 
kırmızı, narçiçeği ve beyaz renklerini harmanlayan marin 
stili, denizci temalı grafikler, puantiyeler ve çizgileri rahat 
kesimli modellerle birleştiriyor. Temanın göze çarpan 

ürünleri ise yeni formlardaki gömlekler, harem pantolon-
lar, mini-maxi etekler ve elbiseler. Capcanlı desenler ve 
aydınlık renklerden oluşan beach şortlar da temanın tatlı 
esintisini sahile taşıyacak.

GENÇLERİN BAYILDIĞI HİPSTER AKIMI COLİN’S 
PREPSTERS TEMASIYLA RAFLARDA YERİNİ ALIYOR
Son zamanların öne çıkan hipster akımı, bu kez preppy 
(okul) tarzı ile birleşiyor. Sosyal medyayı ve trendleri sıkı 
takip eden genç Colin’s kızı Prepsters temasıyla özgür ve 
alternatif kombinlerine kavuşacak. Festival ruhunu derinle-
mesine işleyen tema, palmiye desenli bluzlar, etnik baskılı 
atletler, deniz şortları, eğlenceli tişörtler, yırtık boyfriend 
pantolonlar ve çiçek baskılı gömleklerle yaz sıcaklarında 
genç kızların gözdesi olacak. Canlı mercan ve su yeşilini, 
haki ve indigo renkleriyle birlikte görebileceğimiz tema, 
hipsterlerin soluk pastelleriyle preppylerin canlı renklerini 
harmanlayarak yepyeni bir görünüm arayanların ruhuna 
hareket getirecek.

GİYİME ZEVK KATAN İNCE DETAYLARA COLİN’S 
KADIN AKSESUARLARLA KAVUŞABİLİRSİNİZ
Colin’s Jean sırt çantaları ile farkınızı gösterin
Colin’s 2016 baharına farklı yıkamalı Jean kumaşlardan 
yapılan sırt çantaları ile damga vuruyor. Esprili sloganlar 
taşıyan kanvas çantalar da sokak modasını takip edenle-
rin favorisi olmaya aday. Büyük boy hasır plaj çantaları, 
günlük kullanıma uygun marin çizgili kanvas çantalar ve 
püskül detaylar da koleksiyonda göze çarpıyor. Sezonun 
öne çıkan renkleri ise coral, lacivert, pudra tonları ve siyah.

Desenli cüzdan şıklığı Colin’s’te
Coral, lacivert, pudra tonları ve siyah gibi sezonun popüler 
renklerinin yanında etnik desenli, leopar baskılı ve kilim 
dokuma kumaş cüzdanlar uyuma önem veren kadınların 
dikkatini çekecek.

Jean kombininize Colin’s kemerle şıklık katın
Geniş kesimli kemerlerin dönüş yaptığı sezonda Jean’lere 

şıklık katacak olan oval tokalı, yakma baskılı ve örgü 
kemerler kadınlara kolaylık sağlayacak. İnce kemerden 
vazgeçemeyenler ise farklı renklerde kemerlerden oluştu-
rulan üçlü setlere bayılacak. Kemerlerin renk paleti coral, 
taba, lacivert, kırmızı ve siyahtan oluşuyor. 

Çeşit çeşit Colin’s şallarla ruhunuzu renklendirin
Mint yeşili, sarı, lacivert, kiremit, siyah ve bej renklerinden 
oluşan paleti ve kır çiçeklerinden geometrik çizgilere, 
leopar baskıdan etnik desenlere kadar her çeşit baskının 
görülebileceği şallar sade kıyafetlerinizi canlandıracak. 
Püskül modasının devam ettiği 2016 sezonunda tüp şallar 
da kullanım kolaylığı ile kadınların favorisi olmaya devam 
ediyor.

Colin’s saatler bileklerinizi zarif kılacak
Gold, ekru, lacivert ve bordo renklerde sade ve zarif tasarı-
ma sahip saatler kadınlara şıklık katarken, narinliği elden 
bırakmayacak. Puantiyeli ve marin desenli kayışlara sahip 
modellerle yaz daha eğlenceli bir hale gelecek.

Renk renk bikinilerle yaza neşeli bir merhaba 
Colin’s bikiniler cesur modelleri ve renk alternatifleriyle 
kadınları tatile hazırlayacak. Bu sezon bikini koleksiyonun-
daki düşük belli modeller fırfır detayları, çiçek desenleri, 
etnik desenler ve marin teması ile buluşuyor. 

Plaj rahatlığı flip flop terliklerle Colin’s’te
Neon düz renkleri, püskül detayları ve rengarenk baskıla-
rıyla Colin’s flip flop terlikler plajda göz almak isteyenlerin 
favorisi olacak. Bikinilere uyumlu baskılara sahip modeller 
ise plaj kombininde bütünlük arayanlar için birebir.

Colin’s gözlüklerle 60’lı yıllara dönüş
Küçük yuvarlak camlar, renkli saplar ve yekpare kasalarla 
60’lı yıllara dönmenizi sağlayacak Colin’s gözlükler, retro 
tarzı ile bu yaza damgasını vuracak. Modern tarza sahip 
kadınlar için cesur ve sıra dışı modeller de yeni gözlük 
koleksiyonunda kadınlarla buluşacak. 
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22 Ekim – 01 Kasım tarihlerinde Erasta Fethiye AVM’de 
düzenlenen “Memleketten Geldik Yöresel Ürünler” etkinliği 
ile Trabzon, Kahramanmaraş, Sivas, Kayseri, Merzifon, To-
kat, Artvin, Rize, Gümüşhane gibi 14 farklı ilin yöresel 
lezzetleri Fethiyeliller ile buluştu. Alışveriş merkezi Ana 
giriş anfi alanında gerçekleşen etkinlik ziyaretçilerimizden 
yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında çocuklarla buluşan 
“Bay Muhteşem Kukla Gösterisi” ise keyifli anlara sahne 
oldu.

Haftasonu alışveriş keyfini eğlence ile buluşturmaya devam eden Erasta Fethiye 
AVM 12-13 ve 19-20 Aralık tarihlerinde “Puppets Show” etkinliğine ev sahipliği 
yaptı.  Yüz boyama, sosis balon ve çoraptan kukla atölyelerinin gerçekleştirildiği 

etkinlik kukla tiyatrosu ile son bulurken minik ziyaretçilerimiz keyifli anlar geçirdi. 

LEZZETIYLE KÜLTÜRÜYLE 
ERASTA FETHİYE ANADOLU’YU AĞIRLADI

ERASTA FETHIYE’DE
 KUKLA TİYATROSU 

COŞKUSU
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda alışveriş merkezi ana 
fuaye alanında gerçekleşen Bay Muhteşem Kukla Gösterisi 
çocuklardan tam not alırken hep bir ağızdan söylenen 
marşlarla günün anlam ve önemine vurgu yapıldı.

Çanakkale Zaferi’nin 100. Yıl etkinlikleri çerçevesinde Anadolu’yu gezerek Çanakkale ruhunu pekiştirmeyi, milli birlik ve 
beraberliğin temeli olan Çanakkale Zaferi’nin ruhunu yaşatarak yeni nesillere aktarmayı amaçlayan 1.000 parçalık gezici 
müze Fethiyelilerden büyük ilgi gördü. Çanakkale Savaşı’nda kullanılan mühimmatın, askeri teçhizatın, kişisel eşyaların, 
şehitlik replikasının ve belgelerin sergilendiği müzenin açılışı Ferhiye Kaymakamı Ekrem Çalık tarafından gerçekleştirildi. 
Ziyaretçilerimizin yoğun ilgisi ile karşılanan müzeyi Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortak koordinasyonunda toplam 
5.000 öğrenci ziyaret etti.

CUMHURİYET BAYRAMI ERASTA FETHIYE 
AVM’DE COŞKUYLA KUTLANDI

ÇANAKKALE RUHU ERASTA FETHIYE 
AVM’DE CANLANDI

“Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi” 06-15 Kasım tarihlerinde Erasta Fethiye AVM’de Atatürk’ü Anma Haftası’nda ziyaretçileriyle buluştu.
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Açık hava keyfi ile alışveriş keyfini bir arada yaşatan 
Antalya ilinin ilk yarı açık AVM’si Erasta Antalya’nın basın 
mensuplarını ve çocuklarını ağırladığı kahvaltı sonrasında, 
hafta sonu keyfi gazetecilere ve çocuklarına özel aktivite-
lerle devam etti.  

Gazetecilere aileleriyle birlikte güzel zaman geçirme fırsatı 
sunmayı hedefleyen etkinlikte Erasta Antalya’nın en gözde 

mekanlarından son versiyon görüntü ve ses sistemine 
sahip Aksin Sinema salonunda basın mensupları, Cem 
Yılmaz’ın Ali Baba ve Yedi Cüceler adlı filmini izlerken,  ço-
cukları da Playland oyun parkında eğlenceli vakit geçirdi.

Erasta Antalya’nın Aksin Sinema salonlarında bulunan 
Sony’nin son versiyon görüntü ve ses sisteminin, 4K model 
SRX-R510 dijital sinema projector ve NEC dijital makina-

ların sağladığı gerçeğe yakın görüntü, basın mensuplarına 
son teknolojiyle donatılmış bir salonda film izlemenin 
farkını yaşattı. Dolby dijital 7+1 ses sistemi ve İspanyol 
figüras koltuklar ise izleyenlerin film keyfini daha da 
artırdı. Çocuklar ise Playland oyun parkında Antalya’da ilk 
olan  Soft Play Area adı verilen mekanda  oyun gruplarıyla 
birlikte güven içerisinde oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Erasta Antalya AVM, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Ulu Önder’in farklı zamanlarda ve farklı kostümlerle çekilmiş bire 
bir orjinal fotoğraflarından oluşan bir fotoğraf sergisi ile ölümsüz lider Mustafa Kemal Atatürk’ü yad ederek bir nevi Ulu 

Önder’e tüm ziyaretçileri adına teşekkürlerini sundu.

Çok sayıda fotoğrafın yer aldığı sergide Mustafa Kemal Atatürk’ün özel yaşamından da bir çok fotğraf yer aldı. Erasta AVM 
bu sergisiyle  ziyaretçilerine Atatürk’ün hiç bilinmeyen yanlarıyla tanışma fırsatı sunmuş oldu.

ANTALYA BASINI ILE
ÖZEL HAFTASONU’NDA BULUŞTUK

ERASTA ANTALYA 
AVM’DE 10 KASIM

Antalya’nın ilk yarı açık alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya, düzenlediği hafta sonu etkinliğinde Antalyalı basın 
mensuplarını ve çocuklarını ağırladı. 
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Expo 2016’nın maskotları olan ve kısa zamanda çocukların 
sevgilisi haline gelen Ece ile Efe ilk Öğretmenler Günü’nü  
Erasta AVM’de minik ziyaretçilerle birlikte kutladı. 

Çocuklarla Öğretmenler Günü’nü kutlayan Ece ile Efe gün 
boyu çocuklarla şarkılar söylerek dans etti. Bir birinden 
ilginç eğlenceli figürlerle yüzleri boyanan minik ziyaretçi-
lerimiz Ece ve Efe ile tanışmanın mutluluğunu yaşayarak 
anne ve babalarıyla birlikte fotoğrafları çektirdiler. 

Ziyaretçilerine alışveriş merkezinde eğlenceli anlar yaşatmaya ve Fethiyeli-
lerin yaşamına farklı bir soluk getirmeye devam eden Erasta Fethiye AVM, 
27 Aralık Pazar günü Ana Fuaye alanında saat 15:00’de gerçekleştirilen 
etkinlikle ünlü astrolog, kişisel gelişim uzmanı ve yazar Nuray Sayarı’yı 
ağırladı. Ünlü astrolog Nuray Sayarı’nın gündeme, hayata ve 2016’da burç-
lara dair yorumlarıyla gerçekleşen etkinlik soru cevap ve fotoğraf çekiminin 
ardından son buldu.  

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE ECE ILE 
EFE ERASTA ANTALYA’DA

NURAY SAYARI BURÇ 
YORUMLARIYLA 2016’YA MERHABA

2016’nın maskotları Ece ile Efe İlk 
Öğretmenler gününü Erasta Antalya’da 
kutladı. 
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HARMONY TOWERS 
HEMEN TESLIM MUTLULUK!

Eroğlu Gayrimenkul’un 160 milyon TL’lik yatırım ile 42 bin 663 metrekarelik bir arazi üzerinde inşa etti-
ği Harmony Towers, Bursa’ya değer katacak.Sakinlerine bahçe keyfini yaşatan 6 katlı Teras Evleri, 23 ve 

28 katlı kuleleri, Alışveriş Caddesi ile Harmony Towers Bursa’nın yeni yaşam merkezi.
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Her biri bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarını gözeterek özgün 
ve öncü bir konseptle hayata geçirilen marka projeleriyle 
inşaat sektörüne yeni bir soluk getiren Eroğlu Gayrimen-
kul’un Bursa’nın hızla gelişen Nilüfer İlçesi’nde konumlan-
dırdığı, ferahlığı ve kalitesiyle her açıdan uyumlu bir yaşam 
sunan Harmony Towers’ta yaşam başladı. 

42 bin 663 metrekarelik bir arazi üzerinde 160 milyon TL 
yatırım bedeli ile hayata geçirilen Harmony Towers, her 
daireye bahçe keyfi yaşatan terasları; genişliği ve ferahlığı 
ile dikkat çeken kuleleri, yaklaşık 5500 m² büyüklüğündeki 
iç avlusu ile sahiplerine beş yıldızlı bir yaşam sunuyor.  
Harmony Towers projesinde kulelerin geniş ve ferah yapısı 
öne çıkıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konutlar yer aldığı 
proje, her türlü ihtiyaca cevap verebiliyor. 

HER YÖNÜYLE ÇEVREYE DUYARLI
Sosyal tesislerinden sakinlerin ücretsiz faydalanabileceği, 
bir adet açık yüzme havuzu ile çocuk havuzunun bulun-
duğu Harmony Towers’da, fitness salonu, çok amaçlı spor 
sahası Alışveriş Caddesi (AVC), 5 bin 500 metrekara bü-
yüklüğünde özel peyzaj alanı, çocuk kulübü ve çocuk oyun 
alanları yer alıyor. Projede ayrıca 1+1 ve 2+1 dairelere 1 
araçlık, 3+1 ve 4+1 dairelere ise 2 araçlık kapalı otopark 
imkânı sunuluyor.  Çevreye duyarlılığıyla da ön plana çıkan 
Harmony Towers’da, enerji tüketimini en aza indirmeye 
yönelik malzeme ve sistem çözümlerine gidilerek bölgeye 
uygun, su tüketimi fazla olmayan bitki ve yer örtücüler 
tercih ediliyor; otomatik sulama ve damlama sistemleri 
bulunuyor.

SOSYAL HAYATI YAKINA GETİREN “CADDE 
MAĞAZALARI”
Bursa’nın yeni ikonu Harmony Towers konutlara değer 
katacak ‘Cadde Mağazaları’nı da içinde barındırıyor. Proje 
sakinlerinin tüm günlük ihtiyaçlarını karşılamasının yanı 
sıra cadde mağazaları Bursa şehri için de ciddi bir değer 
olarak öne çıkıyor. Kafe ve restoranları,

mağazalarıyla Alışveriş Caddesi; sosyal yaşamın kalbinin 
attığı renkli bir ortam sunuyor. Harmony Towers’ta dairele-
rin tesliminin ardından Alışveriş Caddesi’ndeki mağaza ve 
dükkanların da satışı hızla devam ediyor.

3 BİN TL’DEN BAŞLAYAN METREKARE BİRİM 
FİYATLARI İLE HEMEN TESLİM
Heyecan verici tasarıma ve konforlu yaşam alanlarına sahip 
Harmony Towers projesi, hemen teslim ayrıcalığı sağlıyor. 
Proje, banka kredisiz 48 ay vade imkânı ve 3 bin TL’den 
başlayan metrekare birim fiyatlarıyla satışa sunuluyor. 109 
metrekareden başlayan 1+1 daireleriyle geniş ve konforlu 
yaşam alanları bulunan Harmony Towers, yatırımlara 
değer katma fırsatı da veriyor.

www.erogluholding.com30 31



EROĞLU HOLDİNG32 33

Antalya’nın ilk yarı açık alışveriş ve yaşam merkezi Erasta 
Antalya, 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü AVM içerisindeki 
mağaza çalışanlarına bir sürpriz yaparak kutladı.

Erasta Antalya, perakende sektöründe mağaza çalışanları-
nın onurlandırılmalarını amaçlayan 12 Aralık Mağazacılar 
Günü’nü bu sene mağaza çalışanlarına hoş bir sürprizle 
teşekkür ederek kutladı. Bir gece önceden çalışanların 
mağazalarına sürpriz kartlar bırakan Erasta Antalya yöne-
ticileri,  bu özel günde tüm mağazaları tek tek ziyaret edip 
çalışanlara yıl boyunca gerçekleştirdikleri başarılı ve özve-
rili çalışmaları için teşekkür etti. Erasta Antalya’daki Ma-
ğazacılar Günü kutlaması mağaza çalışanlarının yanı sıra 
müşteriler de ilgisini çekerek herkese keyifli anlar yaşattı. 

PERAKENDE SEKTÖRÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 
ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP
200 milyar doları aşkın cirosuyla toplam ticaretten yüzde 
13, toplam istihdamdan ise yüzde 17 pay alan perakende 
sektörü Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahip. 12 
Aralık Mağazacılar Günü’nü toplumda mağazacılık mesleği 
hakkında farkındalık yaratmanın yanı sıra; mağaza çalı-
şanlarının işine ve kurumlarına yönelik aidiyet duygularını 
artırmayı hedefliyor.  Perakende ve alışveriş sektörünün 
en önemli aktörlerini bir araya toplayan Türkiye Alışveriş 
Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) tara-
fından sahiplenilmesiyle kapsamı ve etkisi artan bu özel 
gün bu yıl Türkiye›de sayıları 2 milyonu geçen perakende 
sektörü çalışanları tarafından birbirinden renkli etkinlikler-
le kutlandı.

200 milyar doları aşkın cirosuy-
la toplam ticaretten yüzde 13, 
toplam istihdamdan ise yüzde 
17 pay alan perakende sektörü-
nün tüketiciye bire bir dokunan, 
müşteriyle en insani ilişkiyi kuran 
çalışanlarını onurlandırmak için 
düzenlenen Mağazacılar Günü 
her yıl 12 Aralık’ta kutlanıyor.

MAĞAZACILAR GÜNÜ ERASTA  
ANTALYA’DA COŞKUYLA KUTLANDI
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14 Şubat’ta yapılan çekilişlerle 
Erasta Antalya ve Fethiye’de 
1’er talihli Citroen marka araba 
kazandı. 

ERASTA’LAR CITROEN KAZANDIRDI!

ERASTA ANTALYA’DA AŞK KAZANDI

ERASTA FETHIYE
Fethiye’nin alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Fethiye’de 
Citroen C-Elysee 1.2I Attraction E6 talihlisi 14 Şubat’ta 
ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak bir eğlenceli bir 
etkinlikle belirlendi.

Açıldığı günden bu yana ziyaretçilerinin alışveriş ihtiyaç-
larını karşılarken sosyal, sanatsal ve kültürel alanda da 
zengin etkinlik programları sunan Erasta Fethiye’nin 2015 
model Citroen C-Elysee 1.2I Attraction E6 çekilişi, 14 Şubat 
2016 Pazar günü saat 16.00’da AVM etkinlik alanında, 
noter huzurunda halka açık olarak gerçekleştirildi. Çekiliş 
günü Erasta Fethiye ziyaretçilerini etkinlik alanında DJ 
performansı, latin dans gösterisi ve eğlenceli yarışmalar 
karşıladı.

Giyimden aksesuara, dekorasyondan ev elektroniğine pek 
çok sektördeki en sevilen markalara ev sahipliği yapan 
Erasta Antalya’nın 14 Şubat Sevgililer Günü programdaki 
DJ performansı ve latin dans gösterisi ziyaretçilere keyifli 
anlar yaşatırken, düzenlenen yarışmalar eğlenceli anlara 
sahne oldu.

Etkinlikler kapsamında AVM içinde konumlandırılan köp-
rüde “Erasta AVM Sevgililer Günü Hatırası” yazan dev kalp 
tagına büyük ilgi gösteren misafirler bol bol fotoğraf çekme 
şansına sahip oldu. Yoğun katılımın olduğu programda zi-
yaretçilere melek kostümlü görevliler gül dağıttı.

Programın diğer bir etkinliği olan latin dans yarışmasında 
çiftler keyifli ve romantik dakikalar geçirdi. Yarışmada 44 
yıllık evli bir çiftin galip gelmesi renkli ve duygusal anlar 
yaşatırken ziyaretçiler tarafından da ilgiyle karşılandı.   

Müşterilerine çekilişlerle hediyeler sunmayı gelenekselleş-
tiren Erasta AVM’lerde 26 Kasım-7 Şubat tarihleri arasında 
100 TL ve katları tutarında alışveriş yapan onbinlerce 
ziyaretçi, gıdadan giyime, eğlenceden dekorasyona tüm 
alışverişlerini fırsata çevirerek 2015 model otomobil 
kazanma şansı elde etti. Başladığı tarihten itibaren Antal-
yalıların yoğun ilgi gösterdiği kampanya mağazaları da 
oldukça memnun etti.

ERASTA ANTALYA
Antalya’nın ilk yarı açık alışveriş ve yaşam merkezi Erasta 
Antalya’da Citroen C-Elysee 1.2I Attraction E6 talihlisi 
aracını teslim aldı.                                                       

Giyimden aksesuara, dekorasyondan ev elektroniğine pek 
çok sektördeki en sevilen markalara ev sahipliği yapan 
Erasta Antalya’nın 100 TL ve katları tutarında alışveriş 
yapan ziyaretçilerine katılma şansı sunduğu kampanya-
sında Citroen C-Elysee 1.2I Attraction E6 otomobilin sahibi 
çekilişle belli oldu. 14 Şubat 2016 Pazar günü, noter hu-
zurunda halka açık olarak gerçekleştirilen büyük çekilişin 
talihlisi 12099 kupon numarası ile yarışmaya katılan 21 
yaşında bir üniversite öğrenci oldu. 

Citroen C-Elysee kazanan talihli, ailesiyle birlikte geldiği 
teslim töreninde çekiliş sonucunu duyduğunda büyük 
sürpriz yaşadığını ve araba sahibi olmaktan dolayı duy-
duğu mutluluğu ifade etti. Erasta Antalya AVM’ye teşek-
kürlerini sunan talihli, bundan sonra tek adresinin Erasta 
Antalya AVM olacağını belirtti. 

Antalya’nın ilk yarı açık alışveriş ve yaşam merkezi Erasta Antalya 14 Şubat günü ziyaret-
çilerine unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı. Özel günde düzenlenen dans yarışmasını 44 
yıllık evli bir çiftin kazanması ile ziyaretçilere renkli ve duygusal anlar yaşattı. 
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Ege Giyim Sanayi Derneği – Ege İhracatçılar Birliği ve Rönesans Ajans işbirliği ile düzenlenen İZMİR FASHION WEEK,  İzmir Arena’da gerçekleşti. 
Üç gün süren Fashion Week’in ikinci gününde yer alan,  kareografisini Arif Örük’ün yaptığı Loft Moda Show Kış Defilesi, izleyenler ve basın tara-

fından büyük takdir topladı. Konsepti kiş ve yenilen olan koleksiyon için aksesuar olarak kullanılan özel saç tasarımları tüm katılımcılar tarafından 
oldukça takdir topladı. Loft Moda Show, denim koleksiyonu ve black line olarak iki grup olarak hazırlandı.  40 modelin görev aldığı Loft Moda 

Show’da 180 parçalık ürün tanıtıldı .

İZMİR FASHION WEEK 2015 KIŞ 

Moda Show da Simge 
Tertemiz,  Ece Begüm 

Yücetan,  Ebru Öztürk,  Tuğçe 
Şak, Fırat Eti,  Ali Berk gibi 

modeller yer aldı. 

LOFT34 35
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Denim dünyası her geçen gün hızla gelişerek kendini yeni-
liyor. Her gün hızla değişen “moda” kavramının en önemli 
unsurlardan biri olan denim kumaşının detaylarının an-
latıldığı “ Denim Atölyesi” eğitimleri Ocak ayında İstanbul 
Bölgesindeki mağaza çalışanlarımıza verilmiş olup,  Şubat 
ayında da Ankara Bölgesi’nde verilmeye devam etmektedir. 
Sn. Tanju Öçalan ‘nın verdiği Denim Atölyesi eğitimlerinin 
amacı;  

Denim’in Hikâyesi,

• Denim kumaşın ne olduğu ve temel özellikleri,

• Denim’ lerde yapılan yıkama işlemlerinin ve özel iş-
lemlerin neler olduğu,

• Loft’ta uygulanan özel işlemleri,

• Denim ürünlerinin kullanımında dikkat edilmesi ge-
reken hususlar,

• Loft Denim kalıpları hakkında bilgi sahibi olmalarını 
sağlamaktır.

Denim’in tüm aşamalarını keşfetmek için hazırlanan bu 
eğitimle çalışanlarımızın  ürünlerimiz hakkında yeterli bil-
giye sahip olmalarını ve müşterilerimize daha butik hizmet 
sunmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

Tanju Öçalan, Zeynep Gümüş ve  Nurten Karakütük’ e ver-
dikleri destek için ayrıca teşekkürlerimizi sunarız.

DENİM ATÖLYESİ 
EĞITIMLERI

LOFT36 37
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ORHAN PAMUK’UN 
YENI ROMANI 
KIRMIZI SAÇLI 
KADIN
 
Orhan Pamuk, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan yeni ro-
manı Kırmızı Saçlı Kadın’da bizi otuz yıl önce İstanbul 
yakınlarındaki bir kasabada liseli bir gencin yaşadığı 
sarsıcı bir aşk hikâyesiyle, büyük bir insani suçun pe-
şinden sürüklüyor.

1980’lerin ortasında geleneksel usulle kuyu kazan 
Mahmut Usta ile çırağı “küçük bey” Cem zor bir arazide 
su ararlarken, kasabanın hemen dışındaki sarı çadırda 
esrarengiz bir tiyatrocu kadın her gece eski masal ve 
hikâyeleri yeniden anlatmaktadır. Roman, bir yandan 
genç kahramanın aşk, kıskançlık, sorumluluk ve öz-
gürlük duygularıyla derinden tanışmasını hikâye eder-
ken, diğer yandan medeniyetler üzerinden babalar ve 
oğullar; “otoriterlik” ve birey olma konularını tartışıyor.

Kırmızı Saçlı Kadın’da okur, Batı’nın ve Doğu’nun iki 
temel efsanesi Sophokles’in Kral Oidipus’u (babayı öl-
dürmek) ile Firdevsî’nin “Rüstem ve Sührab”ıyla (oğulu 
öldürmek) yeniden karşılaşacak ve kendine sıradan 
hayatlarımızın eski metinlerden ne kadar etkilendiği 
sorusunu soracak. 

Orhan Pamuk’un romanları 63 dile çevrildi ve  Tür-
kiye’de 2, dünyada toplam 13 milyon sattı. Pamuk, 
dünyada edebiyat ve roman sanatı konularında verilen 
önemli pek çok ödülü kazandı. Benim Adım Kırmızı 
ve Kar adlı romanları tarihte en çok çevrilen ve en çok 
okunan Türkçe kitaplar oldu.
Orhan Pamuk, 2005’de Prospect Dergisi tarafından 
dünyanın 100 entelektüeli arasında gösterildi ve 2006 
yılında Time Dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 
kişisinden biri seçildi. 2008’de aşk, evlilik, dostluk, 
mutluluk gibi konuları bireysel ve toplumsal boyutla-
rıyla işlediği Masumiyet Müzesi adlı romanını yayım-
ladı. 2012 yılında İstanbul’da açtığı Masumiyet Müzesi 
ise Avrupa’nın En İyi Müzesi ödülünü kazandı. 2015’te 
Ulusal Düşünce(Kanaat) Liderleri İndeksi’ne göre dün-
yanın en etkili düşünce önderleri arasında dördüncü 
sırada gösterilen Pamuk’un önceki romanı Kafamda 
Bir Tuhaflık, 42 dile çevrildi.

AKDENİZ’İN DİVASI 
ISTANBULDA!
Ortadoğu’nun en önemli seslerinden biri, Akdeniz’in divası İran 
doğumlu dünyaca ünlü şarkıcı Rita Türkiye’de ki ilk solo konseri 
için 12 Nisan’da İstanbul’a geliyor.

Müziğe İngilizce, Farsça ve İbranice söylediği şarkılarla başlayan, 
1990 yılında katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’nda söylediği 
“Şara Barhovot” isimli şarkıyla hayran kitlesi hızla büyüten sa-
natçı, 2009 yılında çıkardığı “Love has begun” şarkısı ile Ameri-
kan Müzik listelerinde önemli bir başardı.

25 yıllık başarılı kariyeri ile ülkesinde son 60 yılın en iyi kadın 
şarkıcısı seçilen sanatçı, 2011 yılında köklerine dönüş yaptığı 
ve Farsça şarkılar seslendirdiği “My Joy” albümünü yayınladı. 
Albüm yayınlandıktan 3 hafta sonra altın plakla ödüllendirildi.

Sahneye hâkimiyeti, karizması ve Fars kültürünün mistik tınıla-
rını batı ezgileriyle harmanlandığı şarkılarıyla Rita, 12 Nisan’da İş 
Sanat’ta Türk  dinleyicisi ile buluşacak.

Ozan Ünal; yeni sergisinde “aşk bir tahterevalli ise…” ile 
başlayan cümleler kuruyor. Bir üçgen , bir çubuk yardımıyla 

insana, aşka, ilişkilere ait kısa hikayeler anlattığı heykel-
lerinde Ünal; bu kez demir yerine bronz kullanmayı tercih 

etmiş. İçeriğin yer yer biçimin önüne geçtiği, hikayenin 
formun içine dekonstrüktif bir kaygıyla girdiği heykeller; 

disiplinlerin içiçe geçtiği yeni sanatta, plastik ve dramatik 
aforizmalarıyla; sizi görsel ve düşünsel bir yolculuğa çıka-
rıyor .Ozan Ünal’ın “Tahterevalli” sergisi  7 Nisan’da Galeri 

Selvin’de görülebilir. 

Ülkemizde kaliteli müziğin temsilcilerinden Candan Erçetin, 
8 Mayıs’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleri ile bulu-
şuyor. Yayınlamış olduğu albümlerle ilgili diğer sanatçılara 
oranla çok tanıtım kampanyası yapmayan  Erçetin, buna 
rağmen düzenli bir dinleyici kitlesine sahip. Özel hayatı 
konusunda basın mensuplarına çok malzeme vermemesi 
halk tarafından da sadece müziğiyle öne çıktığı için çok 
saygı ve sevgi gördü. 2000’li yıllara geldiğimizde artık daha 
da profesyonelleşen Candan Erçetin, bu yıl içerisinde dinle-
yenler tarafından çok sevilen ve alınan albümü “Elbette” ve 
“Gamsız Hayat” şarkısı eşliğinde piyasaya sürülen “Neden” 
albümünün ardından “Melek(2004)”,  2009 yılında ise “Kırık 
Kalpler Durağında” albümünü ve son olarak da 2013 yılında 
“Milyonlarca Kuştuk” albümlerini yayınlamıştır

OZAN ÜNAL
“TAHTEREVALLİ”
HEYKEL SERGISI 

CANDAN ERÇETIN 8 MAYIS’TA 
BOSTANCI GÖSTERİ MERKEZİ’NDE!
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COLIN’S STRATEJI 
ÇALIŞTAYI

Yasemin Serhatlı
Eroğlu Holding Strateji Ve Süreç Geliştirme Müdürü 

Colin’s üst yönetimi, markanın vizyonunu değerlendirmek ve bu vizyona ulaşmak için 
izlenecek stratejileri belirlemek üzere, İcra Kurulu Başkanımız Sayın Yavuz EROĞLU 
başkanlığında İstanbul’da toplandı. 19 - 21 Kasım 2015 tarihlerinde “Strateji Ça-

lıştayı” formatında gerçekleşen toplantının moderatörlüğünü Dr. Yılmaz Argüden ve ekibi 
üstlendi. 

Çalıştay öncesinde yoğun bir hazırlık dönemi geçirildi. Bu hazırlık kapsamında;

1. İş dünyasının yetkin isimlerinin konuşmacı olarak katıldıkları Colin’s Liderler Toplantısı’n-
daki sunumlar, tüm strateji ekibi ile paylaşıldı. Dünyada ve Türkiye’de perakende sektörünün 
trendleri, sürdürülebilir marka değerini inşaa etmek ve stratejik planlamanın önemi konu 
başlıklı bu sunumlar, ekip tarafından dış çevre analizi kapsamında incelendi.

2. Yine aynı toplantıda Colin’s üst yönetimi, kendi yönetim alanlarındaki son projeleri ve 
yeni gelişmeleri aktardılar. Bu sunumlar da mevcut durum analizi kapsamında tüm 
strateji ekibi ile paylaşıldı.

3. Dr. Yılmaz Argüden ve ekibi, Colin’s yöneticilerinden 40 kişi ile birebir görüşmeler yaparak 
strateji çalıştayında gündeme alınması gereken önemli konu başlıklarını belirlediler.

4. Arge Danışmanlık, Colin’s in ana başarı alanlarındaki beş yıllık verilerini farklı açılardan 
analiz ederek trend raporu hazırladı.

5. Online anket yöntemi ile 100 Colin’s yöneticisine SWOT Analizi soruları gönderildi. 

Tüm bu hazırlıklar sonrasında gerçekleştirilen strateji çalıştayında ilk olarak, SWOT analizi 

sonuçları ile mevcut durum raporu ışığında, grup çalışmaları yaptık;

Misyonumuzu ve vizyonumuzu gözden geçirdik. 

MİSYONUMUZ;

Jean odaklı trend ürünleriyle, gençlerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak.

Vizyonumuzu hayata geçirecek stratejileri belirledik. 

VİZYONUMUZ;

2020 yılına kadar, stratejik pazarlarda gençliğin hızına yetişen marka deneyimiyle,

en çok tercih edilen Jean odaklı moda markalarından biri olmak.

Müşteri boyutundan başlayarak süreçler, öğrenme ve finansal olmak üzere dört boyutlu 
strateji haritamızı oluşturduk. 

Vizyon ile bağlantılı 38 stratejik hedef, 117 KPI, 35 proje belirledik.

Çalıştayın ardından strateji haritasında belirlenen hedefler, üst yönetim ile birebir çalışıla-
rak, şirket ve üst yönetim karnelerine indirgendi, CEO onayı alınarak izlenmek üzere kayıt 
altına alındı. 

Eylül 2015 tarihinde “Kalplerimiz Bir, Hedefimiz Tek” sloganı ile başlattığımız çalış-
malar, Colin’s 2020 vizyonunu hayata geçirmek üzere tüm bölümleri, tek yürek olarak aynı 
hedefe odaklamayı başardı. Tüm bölümlerin vereceği destek ile Colin’s markamıza önemli 
ölçüde katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. 
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Aralık 2010 tarihinde kurulan Eroğlu Holding Sistem Geliştirme Departmanı beş 
yılını geride bıraktı. 5 yılda holdingimizin 5 şirketinin tüm süreçlerini, süreç sahipleri 
ile birlikte çalışarak dokümante ettik ve bu süreçlerin hayata geçirilmesi için çalı-
şanlara süreç eğitimleri verdik. Arkasından süreç performans göstergelerinin izlene-
bilmesi için başlatılan altyapı kurma çalışmalarını takip ettik. Süreç çalışmalarının 
paralelinde ve devamında şirketlerimize katma değer katan 15 kurumsal gelişim 
projesini yürüttük. 2011’den bu yana yürüttüğümüz çalışmalarımıza her yıl yeni bir 
şirketimizi ekleyerek devam ettik. 

HİZMET VERDİĞİMİZ ŞİRKETLER: 

• 2011’de Eroğlu Gayrimenkul 

• 2012’de Eroğlu Holding

• 2013’de Colin’s TR

• 2014’de LOFT TR

• 2015’de Eroğlu Giyim TR

 

Yeni yılda ise holdingimizin yeni markası Mexx için süreç yönetimi projesine başla-
dık. 

Bölümümüzün 2016 hedeflerini;

Kuruluşunun altıncı yılında hizmet verdiği şirket sayısını altıya çıkartmak,

Eroğlu Giyim firmamızın Mısır lokasyonuna süreçlerin yayılımını sağlamak, 

Colin’s firmamızın Rusya ve Ukrayna lokasyonlarına süreçlerin yayılımını sağlamak, 

olarak belirledik. 

Bu süreçte yoğun iş tempolarına rağmen bize zaman ayıran ve kurulan sisteme 
sahip çıkan yöneticilerimize, işlerini yaparken gösterdikleri titizlik ve sorumluluk 
duygusu için de tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.

SGM 5 YAŞINDA!

10 Yönetmelik

217 Süreç

281 Talimat

1298 Form 

4 Şirkette 6 Strateji Çalıştayı

5 Şirkette15 Proje

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ: 

• Strateji

• Süreç

• Proje
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Kurumun potansiyel çalışanlara yönelik imaj ve itibar 
çalışmalarını yönetmesi aynı zamanda mevcut çalışanların 
iletişimini ve motivasyonunu arttırmak amacıyla kurulan 
HR Marketing Birimi hem sosyal medya üzerinden hem 
de çeşitli etkinliklerle kurumun çalışanlara pazarlamasını 
gerçekleştiriyor

Holding ve bağlı grup şirketlerinde  çeşitli görevlerde 
bulunan kişilerle oluşturulan “branding grubu”nun ürettiği 
yaratıcı fikirlerle etkinliklerini planlayan HR Marketing 
birimi ilk etkinliğini 12 Şubat 2016 günü gerçekleştirdi. 
“Sevgi Paylaşıldıkça Çoğalır” sloganıyla 14 Şubat öncesinde 
çalışanların “Sevgi Gününü” kutlayan HR Marketing Birimi 
sevginin, arkadaşlığın ve dostluğun önemine vurgu yaptı.  

24 Şubatta ise ikinci etkinliğini “Tadın Tuzun Kaçmasın” 
konseptiyle  gerçekleştiren birim yaptığı etkinlikle tuzun 
zararları konusunda çalışanlarda farkındalık yaratılmaya 
çalıştı. 

Bundan sonra ki süreçte de her ay yeni etkinliklerle çalı-
şanlarla buluşmayı hedefleyen birim çalışanlardan gelecek 
öneri ve isteklerle etkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

5 gram=1 çay kaşığı

tadın tuzun kaçmasın

Günde en fazla 5 gram tuz tüket,sağlığını koru, tadın tuzun kaçmasın!

Dünya Tuza Dikkat Haftası

EROĞLU HOLDING’TE 
HR MARKETİNG BİRİMİ KURULDU

2016 Yılının Ocak ayından 
itibaren Eroğlu Holding İnsan 
Kaynakları Departmanı’na bağlı 
olarak ve Kurumsal İletişim 
departmanı ile entegre çalışacak 
HR Marketing birimi kuruldu.  
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31 Aralık Perşembe günü Eroğlu Holding merkez binada, 
Eroğlu Gayrimenkul, Colin’s, Loft ve Mexx çalışanlarımızın 
katılımıyla, kokteyl ve trio müziği eşliğinde başlayan tö-
rende, Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Nurettin 
Eroğlu, Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Loft İcra Kurulu Başkanımız Şahin Eroğlu, Eroğlu Hol-
ding Yönetim Kurulu Üyesi ve Colin’s İcra Kurulu Başkanı-
mız Yavuz Eroğlu çalışanlarımıza seslendiler. Konuşmaların 
ardından 10. ve 15. ve 20. yılını dolduran Eroğlu Holding 
çalışma arkadaşlarımıza kıdem plaketleri verildi. 

Eroğlu Holding bünyesinde 20. yılını dolduran Ali Gökde-
mir, Loft çalışanlarından Nurcan Akyüz, Colin’s çalışanla-
rından Hilmi Akyüz ve Ali Rıza Demir, 15. yılını dolduran 
Colın’s çalışanlarından Deniz Göl, İsmail Avşar, Hakan 
Taştan, Hülya Biltekin Eroğlu Gayrimenkul çalışanlarından 
Ender Fazlıoğlu, Eroğlu Holding çalışanlarından Mehmet 
Yüksel  10. Yılını dolduran Loft şirketimiz bünyesinde 
çalışan İskender Genç, Çağla Bilgin, Nurten Karakütük, 
Colın’s çalışanlarından 10. Yılını dolduran Çağatay Akakçe, 
Erhan Kılıç, Erhan Esen, Hakan Özel, Enise Nesil, Nurten 
Ari, Süheyla Güller, Serkan Özselçuk, Özlem Güçin, Yasin 
Bulut, Suat Bolat, Aydın Kaner, Cennet Kutlu, Hüseyin 
Öztürk, Yasin Gürer, Tuğrul Sağdıç, Ahmet Can Çimeli, 
İbrahim Üfler, Fırat Akgül, İlyas Enbiya Bayrak, Mesut 
Özgül, Emrah Karademir, Belkican Serinyel, Barış Sarıgöl, 
Eser Yıldız, Emine Ak, Meltem Ünal, Derya Sözen kıdem 
plaketlerini aldılar.

EROĞLU HOLDING’TE 
2016 YILINA YENİ YIL 
TÖRENİYLE GİRDİK

Eroğlu Holding, Eroğlu Gayrimenkul, Colin’s, Loft ve Mexx  çalışanlarımızın katılımıyla 
Eroğlu Holding merkez binasmızda düzenlenen yeni yıl töreniyle 2016 yılına girdik.
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Kurumsal Gelişim adını verdiğimiz bu proje ile Eroğlu Giyim’in 
organizasyonel yapısını güçlendirmeyi, süreçlerimizi ölçülebilir 
kılmayı, standartlaştırmayı, şirketimizin büyümesine ve geliş-
mesine katkıda bulunmayı, çalışanlarımızın memnuniyet ve 
bağlılığını artırmayı hedefliyoruz. 70 danışman/günde yaklaşık 
15 ayda tamamlamayı planladığımız projemizin tanıtımını ön-
celikle Avcılar Merkez’deki direktörler ve bölüm müdürlerimize 
yaptık. Çorlu ve Aksaray fabrikalarımızda ise fabrika müdürleri-
miz ve departman müdürlerimizin katılımı ile proje tanıtımımı-
zı gerçekleştirdik. Bu toplantılara katılan İcra Kurulu Başkanımız 
Ümmet Eroğlu yaptığı açılış konuşmalarında Kurumsal Gelişim 
Projesinin Eroğlu Giyim için ne denli gerekli ve önemli olduğunu 
vurgulamış ve projenin en önemli destekçilerinden birisi olaca-
ğını ifade etmiştir. 

İnsan Kaynakları Direktörümüz Cevat Duman ise yaptığı ko-
nuşmada şirketlerin sürdürülebilir başarıyı yakalayabilmesinin 
hedeflerini doğru belirleyebilmesine ve stratejik planlarını bu 
doğrultuda oluşturup geliştirmesine bağlı olduğunu belirtmiş-
tir. Kurumsal Gelişim projemizin ortaya çıkış hikâyesini ise şu 
sözlerle özetlemiştir:

“Bu konuda daha yolun başında olan şirketimiz öncelikle Direk-
törlük bazında hedef belirleme ve 3 aylık dönemler halinde de 
değerlendirme toplantıları yapmaya başlamıştır. Geçen Şubat 
ayında 2015 yılı hedeflerimizi belirlemiştik. Ekim 2015’te ilk 
hedef değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. 20 Şubat 
2016’da ise 2015 yılını değerlendireceğiz ve 2016 yılı hedef-
lerimizi belirleyeceğiz. Şirketimizin sürdürülebilir başarısı için 
ölçülebilir, izlenebilir ve hesap verebilir bir İK sistemini kurma 
zorunluluğu gün geçtikçe önemini daha da artırmaktadır. Bu 
düşünceden hareketle 2015 yılı Mayıs-Ağustos döneminde 

yaptığımız analiz çalışmaları ve görüşmeler sonucunda İcra Ku-
rulu Başkanımız Ümmet Eroğlu’nun gerek fikirsel ve gerekse de 
maddi desteğiyle NMT Yönetim Danışmanlık ile tahmini 15 ay 
süreli 70/danışman günü kapsayan bir projeyi başlatma kararı 
aldık. Bu proje kapsamında tüm İK süreçlerimizi yöneticilerimi-
zin ve çalışanlarımızın katılımı ve katkılarıyla sıfırdan tasarlayıp 
ideal ve uygulanabilir bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Öğ-
renen ve öğrendiklerini uygulayan bir organizasyona doğru 
yönümüzü çevirmek durumundayız.”

Söz konusu toplantılarda ayrıca 2016 yılı içerisinde İnsan Kay-
nakları olarak hayata geçirmeyi planladığımız diğer İK proje-
lerimizi de paylaştık. Bu projelerimiz arasında İnsan Kaynakları 
Komitesi (İKK) ve Sosyal Etkinlik Komitesi (SEK)’nin kurulması, 
Holding e-learning sistemine geçilmesi ve eğitimler yer aldı. 
Eğitim projelerimiz arasında Merkez Ofis ve fabrikalar or-
yantasyon sürecinin iyileştirilmesi, fabrikalardaki ilk kademe 
yöneticilerine yönelik yönetsel ve fonksiyonel konularda iç ve 
dış kaynaklarla gelişim programı düzenlenmesi ve mavi yaka 
çalışanları için ölçülebilir ve uygulanabilir işbaşı eğitim süreci 
tasarlamak yer almaktadır.

Toplam üç fazda tamamlamayı planladığımız Kurumsal Gelişim 
Projesi sonunda İnsan Kaynakları Planlama, Seçme ve Yerleştir-
me, Performans Yönetimi, Ücretlendirme ve Yan Haklar, Eğitim 
ve Gelişim, İç İletişim, Yetenek Yönetimi alanlarında iyileştirme-
ler ve kazanımlar elde ediyor olacağız. Ayrıca insan kaynakları 
departmanımızın yapısını da şirket hedefleri ve ihtiyaçları doğ-
rultusunda yeniden yapılandıracağız.

Projemizin sponsorluğunu İcra Kurulu Başkanımız Ümmet 
Eroğlu ve İnsan Kaynakları Direktörümüz Cevat Duman üstle-

nirken, Proje Danışmanı olarak NMT Danışmanlık Şirketi’nden 
Angela Teresi bilgi ve deneyimi ile katkıda bulunuyor. Proje ekibi 
ise Çorlu Fabrika İnsan Kaynakları Müdürü Özlem Durukan, Ak-
saray Fabrika İK Müdürü Sibel Tok, Çorlu İK Uzmanı Arzu Arslan, 
Merkez İK departmanından Eğitim ve Gelişim Yöneticisi Gök-
han Ergüt, Seçme ve Yerleştirme Uzmanı Neslihan Dilber Özel, 
Personel ve Özlük İşleri Uzmanı Sibel Yarluğolan ve Proje/Süreç 
Geliştirme Uzmanı İbrahim Tanrıbuyurdu’dan oluşmaktadır.

2015 yılı son çeyreğinde tüm insan kaynakları süreçlerimizi yeniden gözden geçirmek, 
süreçlerimizin katma değerini artırmak, insan kaynağını etkin ve verimli kullanmayı sağlayacak 

araçları/yöntemleri geliştirmek amacıyla dışarıdan danışmanlık hizmeti almaya başladık.

EROĞLU GIYIM OLARAK TÜM INSAN 
KAYNAKLARI SÜREÇLERIMIZI 

YENİDEN YAPILANDIRIYORUZ

Projemizde şimdiye kadar aşağıdaki 
konularda proje ekibi olarak çalışmalar 
gerçekleştirdik:

• Seçme ve yerleştirme kapsamında 
kullanılabilecek değerlendirme araçlarıyla 
ilgili uygulamalı eğitimler alındı ve Şubat 
ayı itibariyle uygulamaya geçildi.

• Şirket genelinde ihtiyaç duyulacak 
organizasyonel değişikliklerle ilgili taslak 
çalışmalar hazırlandı ve üst yönetimle 
paylaşıldı.

• Pozisyon ve unvan çalışması yapıldı
• Beyaz-gri-mavi yaka tanımlamaları 

yapıldı.
• İnsan Kaynakları Komitesi (İKK) yapısı 

ve işleyişi görüşüldü. İlk İKK toplantısı 
Ocak ayı içerisinde İKK üyeleri ile birlikte 
gerçekleştirildi.

• Şirket yetkinlik el kitabı hazırlandı
• Pozisyon bazlı yetkinlik eşleştirmeleri 

yapılıyor.
• Şirket genelinde iş analizi yapılıyor ve 

görev tanımları oluşturuluyor.
• İK organizasyon yapısı (merkez ve 

fabrikalar) şekillendiriliyor.
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Eroğlu Giyim olarak bulunduğumuz her şehirde ülkemiz ekonomisine ve istihdamına katkıda  
bulunmaya devam ediyoruz.

AKSARAY’DA EROĞLU GIYIM’E 
TEŞEKKÜR BELGESİ

29 Aralık 2015 tarihinde Aksaray Valiliği, Çalışma ve İş Kurumu 
Müdürlüğü tarafından 12. Sınıf öğrencilerinin ilgi ve yetenekle-
rini dikkate alarak yanlış meslek seçimlerini önlemek ve mesleği 
daha iyi tanımalarına yardımcı olmak amacıyla  Kariyer ve 
Meslek Tanıtım Günü düzenlendi. Bilim Sanat Merkezi Konferans 
Salonunda düzenlenen programa Aksaray Valisi, kamu kurum 
ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. 
Programda en çok istihdam sağlayan özel kuruluşlara teşekkür 
belgesi verildi. 2015 yılında Aksaray ilinde istihdama en çok 
katkı sağlayan firmalar arasında yer alan Eroğlu Giyim’e Teşekkür 

Belgesi Aksaray Valisi Sayın Şeref Ataklı tarafından takdim edildi. 
Ödülümüzü şirketimiz adına Aksaray Fabrika İnsan Kaynakları 
Müdürümüz Murat Arkaç aldı. 

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Aksaray İl Müdürü Saffet Çalış-
kan ve ekibi Aksaray fabrikamızı ziyaret ederek kayıt dışı eleman 
çalıştırmadığımız ve sigorta primlerini zamanında ödediğimiz 
ile ilgili olarak teşekkür belgesi takdim etti.

Bu başarılarda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, 
şirketimizin başarılarının artarak devam etmesini dileriz.
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2015 yılında ise 4 lokasyonumuzda toplam 101 çalışanı-
mız daha bu onuru yaşadı. Bu yıl şirketimiz genelinde 82 
çalışanımız 10. yılını, 13 çalışanımız 15. yılını, 6 çalışanı-
mız ise 20. yılını doldurmuştur. Aksaray fabrikamızda 17, 
Çorlu fabrikamızda 66, Mısır fabrikamızda 2, İstanbul’da ise 
16 çalışanımıza plaket ve ödülleri İcra Kurulu Başkanımız 
Ümmet Eroğlu tarafından verildi.  Ödül törenimiz aile fo-
toğrafının çekilmesi ile son buldu.

Düzenlenen törenlerde 2015 yılının genel değerlendirme-
si, 2016 yılı hedef ve beklentileri İcra Kurulu Başkanımız 
Ümmet Eroğlu tarafından çalışanlarımızla paylaşıldı. Ödül 
töreninden sonra çalışanlarımız müzik eşliğinde gönülle-
rince eğlendi.

Uzun yıllar göstermiş oldukları değerli hizmet ve katkıla-
rı için ödül alan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür eder, 
birlikteliğimizin daha nice yıllar sürmesini dileriz.  Ayrıca 
şirketimizin bugünlere ulaşmasında emeği geçen tüm ça-
lışanlarımıza da teşekkürü bir borç biliriz.

EROĞLU GIYIM AILESI YENI YILA 
MERHABA DEDİ!

Şirketimizin bugünlere gelmesinde büyük emeği geçen, onuncu, on beşinci ve yirminci yıllarını dolduran çalışanlarımıza 
uzun hizmet ödülleri Aksaray, Çorlu, Mısır fabrikalarımızda ve Merkez Ofis’imizde düzenlediğimiz törenlerle çalışanları-
mıza takdim edildi. Artık gelenekselleşen ve 2015 yılında beşincisini gerçekleştirdiğimiz kıdem ödül törenimizi tüm çalı-
şanlarımızın katılımı ile büyük bir coşku ile kutladık.  İlkini 2011 yılında yaptığımız uzun hizmet yılı ödüllerinde şimdiye 

kadar 357 çalışanımızı ödüllendirdik.  



www.erogluholding.com46 47

# Ad-Soyad Lokasyon Kıdem Yılı

1 SULTAN KATILMIŞ ISTANBUL 20 YIL

2 OGÜN KABAK ISTANBUL 20 YIL

3 BAYRAM DERE ISTANBUL 15 YIL

4 HATICE SEYHAN ISTANBUL 15 YIL

5 ÖZLEM ERYILMAZ ISTANBUL 15 YIL

6 İSMAIL HAKKI KALAYCI ISTANBUL 15 YIL

7 METİN KETENCİ ISTANBUL 15 YIL

8 ORHAN YAYLACI ISTANBUL 15 YIL

9 BURHANETTİN ÖLMEZ ISTANBUL 15 YIL

10 ADİL YAŞAR ISTANBUL 15 YIL

11 CEMİL YILDIRIM ISTANBUL 15 YIL

12 GÜLDANE TOPBAŞ ISTANBUL 10 YIL

13 SEVİLAY OKAN ISTANBUL 10 YIL

14 DERYA SARIYER ISTANBUL 10 YIL

15 ŞÜKRÜ KAYA ISTANBUL 10 YIL

16 İSA ÇÖL ISTANBUL 10  YIL

17 ÖZDEMİR BAYHAN ÇORLU 20 YIL

18 ŞAHİN ÇAPKAN ÇORLU 20 YIL

19 BÜLENT DEMİR ÇORLU 15 YIL

20 BÜLENT ASLAN ÇORLU 15 YIL

21 ÇELİK DEMİR ÇORLU 15 YIL

22 AYKUT GÜLŞEN ÇORLU 10 YIL

23 MUHİTTİN GÜLŞEN ÇORLU 10 YIL

24 OSMAN HACIHASANOĞLU ÇORLU 10 YIL

25 METİN DEMİREL ÇORLU 10 YIL

26 OLCAY ÇABUK ÇORLU 10 YIL

27 ERDİNÇ GÜDEN ÇORLU 10 YIL

28 BİLGEN BİLGİN ÇORLU 10 YIL

29 SERKAN ÖZDEMİR ÇORLU 10 YIL

30 SAVAŞ AKGÜL ÇORLU 10 YIL

31 ERKAN BAKAY ÇORLU 10 YIL

32 ÖZGÜR ARAÇ ÇORLU 10 YIL

33 ŞADAN AYTAŞ ÇORLU 10 YIL

34 ENGİN GÜLTEKİN ÇORLU 10 YIL

35 SELAMET CANİK ÇORLU 10 YIL

36 SALİHA GÜLŞEN ÇORLU 10 YIL

37 ÖMER SÜREN ÇORLU 10 YIL

38 FATİH GENÇ ÇORLU 10 YIL

39 HALİL ÇEVİK ÇORLU 10 YIL

40 SİNAN DİŞÇİ ÇORLU 10 YIL

41 ZÜHRE YENİLMEZ ÇORLU 10 YIL

42 AYDIN ÇAKMAK ÇORLU 10 YIL

43 AHMET KARAMAN ÇORLU 10 YIL

44 ENGİN GÜNDOĞAN ÇORLU 10 YIL

45 MUSTAFA GÖÇMEN ÇORLU 10 YIL

46 MÜRSEL ALTUNDAĞ ÇORLU 10 YIL

47 İSMAİL SAMUR ÇORLU 10 YIL

48 SEVİNÇ ALAGÖZ ÇORLU 10 YIL

49 ÇETİN CENGIZ ÇORLU 10 YIL

50 ÇETİN MEŞEKIRAN ÇORLU 10 YIL

# Ad-Soyad Lokasyon Kıdem Yılı

51 SAFİYE BILEN ÇORLU 10 YIL

52 ŞENGÜL KARACAGÜN ÇORLU 10 YIL

53 GÜLCAN İPEKER ÇORLU 10 YIL

54 FATMA KARACA ÇORLU 10 YIL

55 HASİNE METİN ÇORLU 10 YIL

56 SEZGİN AKSU ÇORLU 10 YIL

57 OLCAY ŞİMŞEK ÇORLU 10 YIL

58 RUKİYE ERGEN ÇORLU 10 YIL

59 ASİYE AŞAR ÇORLU 10 YIL

60 HAMİDE ZIVALIOĞLU ÇORLU 10 YIL

61 NURGÜL KURT ÇORLU 10 YIL

62 DİNÇER ERTÜRK ÇORLU 10 YIL

63 MEHMET ÇALUK ÇORLU 10 YIL

64 BAHAR GÜLER ÇORLU 10 YIL

65 KENAN DEMİRTÜRK ÇORLU 10 YIL

66 GÜLER HOŞGÖR ÇORLU 10 YIL

67 YURDANUR ÖZTEMUR ÇORLU 10 YIL

68 ŞERİFE KESKİNOĞLU ÇORLU 10 YIL

69 AYDAN GÜNDÜZ ÇORLU 10 YIL

70 YASEMİN ERDEM ÇORLU 10 YIL

71 YÜKSEL TEKİN ÇORLU 10 YIL

72 SERMİHA CAMCI ÇORLU 10 YIL

73 RUKİYE KALKAN ÇORLU 10 YIL

74 BİRSEN YILMAZ ÇORLU 10 YIL

75 ÇİĞDEM GÜRKAN ÇORLU 10 YIL

76 SEVGİ BALCI ÇORLU 10 YIL

77 TÜRKAN ERİKOĞLU ÇORLU 10 YIL

78 ÇETİN YÜCEL ÇORLU 10 YIL

79 RÜŞAN KAYA ÇORLU 10 YIL

80 GÜLSEN DEMIR ÇORLU 10 YIL

81 FERİDE KADI ÇORLU 10 YIL

82 HÜLYA ARIN ÇORLU 10 YIL

83 BAYRAM DEMİR AKSARAY 20 YIL

84 OKTAY ESMERAY AKSARAY 20 YIL

85 FATOŞ ER AKSARAY 10 YIL

86 FUNDA ŞENDAL AKSARAY 10 YIL

87 SERYA GENÇ AKSARAY 10 YIL

88 ÜMMET ER AKSARAY 10 YIL

89 AYŞE ÇALIŞKAN AKSARAY 10 YIL

90 ANAKIZ ARIBAŞ AKSARAY 10 YIL

91 HÜLYA BAĞCEÇİ AKSARAY 10 YIL

92 SEYHAN KÜRLEK AKSARAY 10 YIL

93 HACER GÖKTAŞ AKSARAY 10 YIL

94 ARZU AKÇA OFLAZ AKSARAY 10 YIL

95 EMİNE ŞAHAN AKSARAY 10 YIL

96 GÜLTEN BAŞER AKSARAY 10 YIL

97 SULTAN ÇOBAN AKSARAY 10 YIL

98 TUBA İLHAN AKSARAY 10 YIL

99 YASEMİN TAŞÇI AKSARAY 10 YIL

100 RAMAZAN EROĞLU MISIR 15 YIL

101 BAKİ ULU MISIR 10 YIL

ÖDÜL ALAN ÇALIŞANLARIMIZ
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DNM50 51

Almanya, Münih’te 2-4 Şubat’ta düzenlenen Munich Fabric Start Fuarında DNM inovatif ürün ve core vintage yıkamaları ile 
ilgi odağı oldu. Denim üreticilerinin tamamına yakını fuarda yer alırken, DNM ‘i Alman müşterilerin %90ına yakını (39 ana 

müşteri) ziyaret etti. 

Fuarda mevcut müşterilere yeni koleksiyonumuzun tanıtımı yapılırken yeni müşterileri de portföyüne dahil eden DNM; Her-
rlicher, Gunner Crew, New G.O.L, Elmo Fashion, Thomas Roth gibi önemli markalar ile tanışma ve ürünlerini tanıtma imkanı 

buldu.

Blue Zone’da her yıl yeni bir başarı adımı atan DNM yine fuarın en çok ziyaret edilen standlarından biri olarak, fuardaki diğer 
tedraikçilere göre alanında inovatif ürün gurubu, Giza Koleksiyonu ve yeni yıkama yüzü ile ön plana çıktı.

DNM , MUNICH FABRIC START 
FUARI’NDA ALMANYA PAZAR 

PORTFÖYÜNÜ GENİŞLETTİ



www.erogluholding.com50 51

Hazırlanan ikramlar ve müzik eşliğinde başlayan kutlama töreni ERS Örme İcra Kurulu Başkanı ve Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Sıtkı Eroğlu’nun konuşmasıyla devam etti, 2015 yılında gösterdikleri azimli ve özverili çalışmalar için tüm çalışanlara teşekkür eden Sıtkı 
Eroğlu, kurumların aidiyet duygusu yüksek çalışanlarıyla gelişip büyüdüklerinin altını çizdi. İcra Kurulu Başkanı konuşmasının ardından 
ERS Örme bünyesinde 20 yıldır çalışan İdari İşler Şefi Aytekin Demir ile, 15 yıldır çalışan Muhasebe Sorumlusu Nedime Reyhan Kaya’ya  

plaketlerini takdim etti.

ERS ÖRME YENI YILA GELENEKSEL 
KUTLAMA TÖRENİYLE GİRDİ

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ERS Örme yeni yıl kutlaması, bu yıl da 
tüm çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.

ERS ÖRME



MEXX ŞEHİRDE  
MEXX ILKBAHAR/YAZ 2016

52 53MEXX



Kentteki farklı yaşam tarzlarından esinlenen... Şehrin 
kendisi gibi sofistike, baştan çıkarıcı ve enerjik...

Mexx Spring Summer 2016 koleksiyonunda siluetlerimiz 
modern mimari ve şehir görünümlerinden ilham alıyor. 

Tasarımsal dekupeler dalgalar ve oranlar Tokyo ve Londra 
gibi yüksek enerjili şehirlerin esintilerini yansıtıyor.

Şehrin grileri ve siyahlarından oluşan renk paleti, indigo 
mavileri ile doğal tonlar ve dikkat çekici kırmızılar ile 
dengeleniyor...

MEXX ILE GERÇEK YAŞAMI UÇLARDA YAŞAYIN!
İşinize günün 24 saati ve haftanın 5 günü odaklandıktan 
sonra, hafta sonu için farklı şeylere ihtiyacınız var...

MEXX ILE HAYAT SAHİLDEYMİŞSİNİZ GİBİ...
Spor tarzı hafta sonu giyiminden etkilenen ağ örgüler, 
jersey ceketler ve baskılı t-shirtler, denim ile harmanlanarak 
Cuma’dan Pazar’a ruhunuzu rahatlatıyor...

MUTLU OLUN VE GÜLÜMSEYİN...
Kızlar için sevimli etekler ve t-shirtler ile erkekler için çizgili 
gömlekler baskılı pantolonlar.. 

Karıştır ve yakıştır işin anahtarı bu!

Her şey xx ile başladı..

Kentli çiftler için göz alıcı şehirli tasarım!
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TARİH54

ALÂEDDIN 
CAMII

1220 yılında Konya’da Anadolu Selçuklu Devleti sultanı I. Alaeddin Keykubad tarafından aynı adı 
taşıyan tepe üzerinde (Alâeddin Tepesi) inşa ettirilmiş olan Alâeddin Camii, Anadolu Selçuklu Devri 

Konya’nın en büyük ve en eski camiisidir.

KONYA’DAKİ EN ESKİ SELÇUKLU ESERİ

54 55
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Selçuklu Sultanı Rükneddin Mesud I’in son zamanla-
rında başlanılmış, Kılıçaslan II (1156-1192) devrinde 
inşaatına devam edilmiş, Sultan Alaeddin Keykubad I 

tarafından 1221 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.
Camii İslam mimarisi yapı tarzında inşa edilmiştir. Üzeri 
ağaç ve toprakla örtülmüştür. 

Cami en eski Selçuklu eserlerinden olup, Anadolu Selçuklu 
başkenti Konya’da bulunan yapı, Altunapa Vakfiyesine göre 
iç kalede kasrın ortasında Taht Mahallesinde yer alır.

İslam mimarisi yapı tarzında inşa edilen caminin genişliği 
86 metre, boyu ise 57 metredir. Binanın üzeri eski yapılar-
dan alınmış 62 sütun üzerinde duran düz çatı ile örtülüdür.

HER DEVİRDEN MALZEMELER
Konya’daki Alaaddin cami yapımında kullanılan malzeme-
lerin uzaklardan getirildiğini haber veren kaynaklar vardır. 
Hemen hemen kendisinden önceki her devri içine alan 
malzemenin kullanılmış olması göze çarpan bir özelliğidir. 
Camiinin içi Bizans ve klasik devirlere ait 41 taş mermer 
sütundan ibarettir.

KİTABELER
Konya Alaaddin Camii’nde; bani, mütevelli, 
usta ve onarım kitabeleri olmak üzere yapının 
farklı noktalarında farklı malzeme üzerine 
yazılmış toplam on üç kitabe bulunmaktadır. 
Bu kitabelerden minber giriş kapısı üzerinde 
tek satır halinde kufi hat ile yazılmış olanı, I. 
Mesud’a ait olması nedeniyle, diğer kitabelere 
kıyasla en erken tarihi veren kitabedir. 

Camiinin bir diğer ilginç tarafı ise minberidir. Minber 
abanoz ağacından birbirine geçmiş olup, Anadolu Selçuklu 
ahşap işlemeciliğinin en güzel örneklerinden biridir. Bbu 
minber, 1155 yılında Ahlat’lı Mengum Berti tarafından 
yapılmış bir şaheserdir. Çinilerle süsül mihrabın önünde 
çini süslü kubbesiyle örtülmüş bir saha mevcuttur. Mihrap 
ve kubbelerin çinileri kısmen sökülmüştür

Cami çeşitli devirlerde tamirler görmüştür. Arşiv kayıtların-
da on altıncı asırda yapılan tamirattan bahsedilmektedir. 
Yine bu tamirattan bir tanesinin, doğu tarafında bulunan 
kapının üstündeki kitabede 1889-1890 yıllarında Sultan 
İkinci Abdülhamid Hanın fermanıyla yapıldığı yazılmak-
tadır.

İstanbul Miniatürk’te Camiinin küçük 
bir maketi bulunmaktadır. 
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Enerji vitamini olarak da adlandırabileceğimiz B12, 
vücudumuzun birçok yaşamsal fonksiyon için ihtiyaç 

duyduğu bir vitamindir

B12 VİTAMİNİNİN YARARLARI

B12 vitamini sinir hücrelerini korur ve ileri yaşlarda dep-
resyon ve Alzheimer riskini düşürür. Folik asitle beraber 
alındığında hamilelikteki riskli durumları önler. B6 ve folik 
asitle birlikte alındığında ise damar tıkanıklığı ve kalp has-
talıklarını önleyici etkisi vardır.

B12 vitamini bunun yanı sıra doğurganlığı artırabilir, 
hücre oluşumuna katkı sağlar, sinir uçlarının gelişimini 
kolaylaştırır, hafızanın güçlenmesine ve öğrenmeye yar-
dımcı olur.

B12 vitamini;

• Mutlu bir ruh hali ve kişinin kendisini iyi hissetmesi için,

• Berrak bir zihin, konsantrasyon ve hafıza fonksiyonu 
için,

• Fiziksel, emosyonel ve mental enerjinin yükseltilmesi 
için,

• Sindirim işlemi, gıdaların emilimi, karbonhidrat ve yağ 
metabolizması ve demir kullanımı için, 

• Sinir dokusunun sağlığı için,

• Kırmızı kan hücresi (eritrosit) üretimi ve hücrelerimizde 
bulunan DNA’nın yapımı için, gerekli bir vitamindir.

Besinlerde bulunan B12 vitaminin bağırsaklardan iyi 
emilmesi, mide, pankreas ve bağırsakların iyi çalışması-
na bağlıdır. Günlük B12 vitamini ihtiyacı 2.4 mikrogram 
kadardır.

B12 vitamini, hayvansal kaynaklı besinler olan kırmızı et, 
tavuk, balık, karaciğer, deniz ürünleri, süt, yumurta, yo-
ğurt ve peynirde bulunur. Günlük diyet çoğunlukla bitkisel 
besinlerden oluştuğunda, alınan B12 vitamini miktarı da 
azalır. B12 özellikle vejetaryen beslenme tipi uygulayan-
ların çok dikkat etmesi gereken bir vitamindir. B12’yle 
zenginleştirilmiş yiyeceklerle takviye yapılabilir. Gerekirse, 

beslenmeye ek olarak B12 vitamini takviyesi alınabilir. 
Besinlere uygulanan yüksek sıcaklık, B12 vitamininin de 
kaybına yol açmaktadır.

Asit, alkali ve ısıya karşı dayanıksızdır. Kaynatma süresinin 
uzaması ve derecesinin yükselmesi, B12 vitamininin kay-
bını artırır. Karaciğerin suda haşlandıktan sonra suyunun 
dökülmesi, balık haşlandıktan sonra suyunun dökülmesi, 
yine B12 vitamini kaybını artıran sebepler arasındadır. Et-
ler ızgara yapılırken, sıcaklık ve damlayan suyla B12 vita-
mininin yüzde 30’u, nemli sıcaklıktaysa yüzde 10-20’sinin 
kaybolduğu bilinmektedir. UHT sütlerdeki kayıp yüzde 
7- 10 civarında iken, yüzde 30 kadarı da kaynamayla kay-
bolmaktadır.

B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİ YAPAN BAZI İLAÇLARA 
DİKKAT EDELİM: 

Mide ve on iki parmak bağırsağı (duodenum) ülseri veya 
gastrit hastalığının tedavisinde mide koruyucu olarak bi-
linen proton pompa türü ilaç alan hastalarda B12 vitamin 
eksikliği veya kan düzeylerinde azalma olabilir.

Kloramfenikol ve neomisin gibi antibiyotikler B12 vitami-
ni eksikliği yapabilir.

Gut hastalığı denen kanda ürik asit yüksekliği ile kendini 
gösteren hastalığın tedavisinde kullanılan Kolşisin ilacı 
B12 vitamini eksikliği yapabilir.

Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan metformin   (Glu-
cophage,  glifor, matofin vb.) ilacı B12 vitamini eksikliği 
yapabilir.

Ameliyat sırasındaki anestezide kullanılan nitröz oksit de 
B12 vitamin eksikliği yapabilir.

B12 VITAMIN 
EKSIKLIĞI

Hülya Yoleri
Eroğlu Holding İşyeri Hekimi

SAĞLIK

Tıbbi adı cobalamin olan B12 vitamini suda çözünen bir vitamindir.  Suda çözünen tüm vitaminler 
kısa bir süre içinde böbreklerden süzülerek idrarla vücuttan atılırlar. Bunun istisnası B12’dir. Suda 

çözünmesine rağmen B12 vitamini karaciğer, böbrek ve diğer dokularda depolanır.

B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ
B12 vitamini beynin sinir ağını oluşturan 
hücrelerin büyümesinde ve onarımında 
önemli rol oynar. Eksikliğinde geri dönüşsüz 
olan hatırlama güçlüğü, hafıza kaybı ve 
demans gibi ciddi sorunlar ortaya çıkar,
Sık görülen belirtiler: 
• Yorgunluk
• Halsizlik
• Bulantı
• Kabızlık
• Gaz
• İştah kaybı
• Kilo kaybı
• Kansızlık
• Yürümede zorluk ve denge bozukluğu
• Unutkanlık
• Uykusuzluk

B12 EKSİKLİĞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Kandaki B12 seviyesini yükseltmek için 
vitamin takviyesi alabilir veya hayvansal 
ürünlerin tüketimini artırabilirsiniz. Ancak 
kandaki seviyeniz göre en uygun destek 
dozunu hekimle görüşmekte fayda var.
Tedaviye günlük 1 mg intramuskuler B12 
enjeksiyonları ile başlayıp, sonraki haftalar-
da haftalık uygulama sonrası her ay veya 3 
ayda bir 1-5 mg uygulama yapılabilir.

B12 VİTAMİNİ ŞU KİŞİLERDE İLAVE 
OLARAK VERİLMELİDİR:
• Pernisiyöz anemi
• Midesi ameliyatla alınanlar
• Vejetaryenler
• Yaşlılar
• Gebe ve bebekler
• Bağırsak hastalığı olanlar 50 yaşın üzerin-

deki kişiler, vejetaryenler, gebe kalmayı 
planlayan kadınlar B12 vitaminini multi-
vitamin ilaç olarak, günde 6-30 mikrog-
ram almalıdırlar.

• Pernisiyöz anemi yoksa B12 vitamini 
ağızdan tablet şeklinde alınmalıdır. Per-
nisiyöz anemi durumunda ve mide ameli-
yatlılarda enjeksiyon şeklinde alınmalıdır.
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Tuzlanmış ve kurutulmuş et ve balıklarda, bakteri ve enzim et-
kisi durdurulur. Süt peynir haline geldikten sonra %16’lık tuzlu 
salamura ile saklanır. Yeşil biber, yeşil fasulye, yeşil domates, 
salatalık, lahana, karnabahar gibi sebzeler, genellikle %15’lik 
tuzlu salamura içerisinde saklanır. Bu yoğunluktaki tuz çözelti-
sinde çok az mayalanma olur fakat korunma sağlanır. Bu şekil-
de hazırlanmış yiyecek “turşu” olarak tanımlanır. Günümüzde 
birçok işlem görmüş besinde, gıda sanayinde teknolojide ko-
ruyucu olarak tuz veya sodyum içeren bileşikler (sodyum nitrat 
gibi) kullanılmaktadır. Örneğin sucuk, konserve ve et işlenmiş 
besinlerdir. Et ürünlerindeki proteinlerin bağlanmasını geliştir-
mede tuz önemlidir. Pastacılıkta gluten yapısının güçlendiril-
mesinde tuz önemlidir. 

İnsanlar genetik olarak günde 0.25 gramdan daha az tuz 
almaya programlanmıştır. Sağlıklı yetişkinler için önerilen 
ortalama günlük tuz miktarı yaklaşık 5 gram iken Türkiye’deki 
günlük tuz alımı ortalaması kişi başı yaklaşık 18 gramdır. Bu 
nedenle son yıllarda yüksek tuz alımı ile böbrekler yoluyla fiz-
yolojik sistemlerde problemler oluşmaktadır. 

Yüksek tuz tüketiminin artmasının önemi; kan basıncını yük-
seltmesi dolayısı ile de kardiyovasküler (kalp damar sistemi) ve 
böbrek hastalıkları riskini arttırmasından gelmektedir. Bundan 
başka yüksek tuz alımının; inme, kalp büyümesi, böbrek gibi 
hastalıkların ilerlemesinde ve idrarda anormal seviyede prote-
in oluşumunda direk etkileri vardır. 

Kan basıncı üzerine etkilerine ilaveten, yüksek sodyum alımı-
nın damarlar ve kalpte hasarlara eşlik ettiği ve bunun yükselen 
kan basıncından bağımsız olarak zararlı etkilerle birlikte kalsi-
yum ve kemik metabolizmasını etkilediği ve kemik erimesine 
neden olduğu, mide kanseri riskini ve astımın şiddetini arttır-
dığı belirlenmiştir. 

Birçok işlenmiş ve hazır çorbalar, soya sosu vb. hazır gıdalarda 
bulunan tuz konsantrasyonu yoğun bir mide tahriş edici un-
surdur. Yüksek oranda sodyum tüketiminin çocukların ileriki 
yaşamlarında hipertansiyon gelişimine yatkınlık geliştirdiği de 
tespit edilmiştir. 

AVRUPA BİRLİĞİ’NE GÖRE TUZ AZALTILMASI İÇİN 
ÖNCELİKLİ OLMASI GEREKEN BESİNLER:

• Ekmek, peynir, et ürünleri 

• Yemeye hazır gıdalar, hazır çorbalar 

• Kahvaltılık tahıllar 

• Balık ürünleri cipsler, atıştırmalık ürünler 

• Toplu beslenme yapılan yerlerdeki öğünler 

• Restoranlardaki öğünler 

• Soslar, yemeğe lezzet veren ürünler, baharatlar 

Genellikle besinler gereksiniminden daha fazla sodyum içerirler. Sofra tuzu, 
kabartma tozu ve yemek sodası sodyumun en iyi kaynaklarıdır. Tüketilen 
sodyumun büyük bir kısmı mutfak masasında yemeklere eklenen tuzdan 

değil, işlem görmüş besinlerden gelir. İşlenmiş besinler sodyum alımının 
genelde %75’ini oluşturur. Salamura besinler de (zeytin, turşu, peynir gibi) 

sodyum alımına önemli oranda katkıda bulunur. İşlem görmemiş besinlerde 
de doğal olarak tuz bulunabilmektedir. 

 TUZUN SAĞLIĞIMIZA 
ETKILERI 

BESLENMEDE SODYUM TÜKETİMİ 
MİKTARININ KAN BASINCI SEVİYESİNİN 
BELİRLEYİCİSİ OLDUĞUNU BİLİYOR 
MUYDUNUZ? 

• Fazla tuz tüketimi idrarla kalsiyum 
atılımını artırır. Bunun da kemik 
erime ve kırık riskini artırdığını biliyor 
muydunuz? 

• Birçok işlenmiş ve hazır çorbada 
bulunan tuzun (sodyumun) mideyi 
tahriş ettiğini biliyor muydunuz? 

• Dünya Sağlık Örgütü’nün günlük tuz 
tüketiminin en fazla 5 gr olmasını 
önerdiğini biliyor muydunuz? 

• Ülkemizde günlük tuz tüketiminin 
kişi başı 18 gr olduğunu biliyor 
muydunuz? 



Ben keşfetmeyi seviyorum. Denenmemiş, dokunulma-
mış hatta fark edilmemiş ne varsa onların peşinden 
koşmayı seviyorum. Her fotoğraf karesinden kendime 

bir pay çıkarıyorum... Ufkumu açıyor, yeni insanlar tanıyıp 
hayatıma sürekli yenilikler katıyorum. Üstelik bir hobiyle 
meşgul olmanın faydası insanın kendiyle başbaşa kalması-
na, iç dünyasına dönmesine fırsat tanımasıdır. İnsan olarak 
sosyal bir varlık olsak da, arada dengeli olarak yalnız kal-
maya ihtiyacımız var. Kendimizi dış dünyanın karmaşasın-
dan soyutlamaya, gürültüsünden kaçmaya, dünyaya başka 
açıdan bakmaya, motive etmeye ihtiyacımız var..

İlgi duyduğunuz şeyler için vakit ayırmak, onu yaparken 
zamanı unutmak çok rahatlatıcı bir meşgale. Tüm problem-
lerden, dertlerden uzaklaştıran bir uğraş..

Ailede yıllardan beri süregelen hatıra fotografı çektirme ge-
leneği bende fotoğraf çekme merakı olarak yansıma yaptı 
ve sonra bundan çok hoşlandığımı fark ettim.

Önce, evde bulduğum objelerle kendi kurgularımı çekmeye 
başladım. Nesneli kurgularla başlayan bu fotoğraf aşkı yol-
culuğum modelli kurgulara dönüştü

FOTOĞRAF 
ÇEKİYORUM 
ÖYLEYSE 
VARIM…
Neden Fotoğraf ? Çünkü ‘an’ lara not düşüyor, onları sonsuz kılıyorsunuz. Zamanı durduruyor,  sadece gördüklerinizi değil, 
hissettiklerinizi de ölümsüzleştiriyorsunuz.

MUTLU KOCA
Loft Erkek Örme Buyer
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Ardından, dış çekimler, portreler, objeler, doğa, canlı olan 
ne varsa geldi... Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan uyku-
suz kaldığım geceler çok oldu.

Ancak, fotoğrafçılığı çok severek yaptığım için sanırım böy-
le bir gecenin sabahında hep kendimi daha mutlu ve enerji 
dolu olarak buldum.

Kolay öğrenebilen, az zamanda çok gelişme kaydedilebilen 
ve çok keyif alınabilen bir uğraş fotoğrafçılık. Fotoğrafçılık 
diyorum ama ben bir fotoğrafçı değilim.

Son derece amatör olarak çekiyorum, herhangi bir eğitim 
almadım. Çektiğim fotoğrafları saatlerce bazen de günler-
ce inceliyorum. Bir sonraki fotoğrafıma daha fazlasını nasıl 
katacağıma karar veriyorum,  yani her şeye biraz fotoğraf, 
her fotoğrafa biraz her şey katmaya çalışıyorum. Hepsi bu...

Ve şimdi dolabınızda kullanılmayı bekleyen bir fotoğraf 
makinanız varsa ama zor olduğunu düşünüp kenara çek-
tiyseniz ve en özel anlarınızda bile fotoğraf çekmek için 
hemen sadece cep telefonuna sarılıyorsanız daha fazla 
beklemeyin! O fotoğraf makinasını arada bir elinize almaya 
başlayın. Otomatik modda çekmeye son verin ve makinanı-
zın yapabileceği şeyleri keşfetmeye çalışın. Karıştıra karıştı-
ra birşeyler öğreniyorsunuz emin olun.

Hep hayalinizde bir fotoğraf makinası 
almak varsa artık ertelemeyin. Fotoğraf 
çekmek için özel bir zaman ayırın kendi-
nize. Ayıramıyorum diyorsanız, fotoğraf-
çılığı hafta boyunca yaptığınız etkinlikle-
re dahil edin. Mesela bir markete ekmek 

almaya giderken bir kaç dakika durun 
ve sokaktaki kediyi çekmeyi deneyin. 

Gördüğünüz çiçekleri, kuşları,gökyüzü-
nü, algıladığınız detayları çekin... Bir 
çocuğun size doğru yürüyüşünü çekin 

mesela. Zamanla neleri çekmekten daha 
çok hoşlandığınızı fark edeceksiniz. Ara 
Güler’in dediğini unutmamak gerek; en 
iyi makina en iyi fotoğrafı çekseydi, en 

iyi daktiloya sahip olan da en iyi romanı 
yazardı. Hayat akıp giderken saklamak 

istediğimiz o kadar çok ‘an’ oluyor ki. 
Beklemeyin, bir yerden başlayın ve 

hayatınızda fotoğrafa yer açın.
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HÜRRİYET - 25.12.2015
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Osmanlı döneminden bu yana beğenilerek tüketilen, yapılışı bölge ve kentlere göre değişen, “susamlı kebap”, “gevrek” adlarıyla 
da bilinen simit, en önemli öğün arası atıştırmalığımız...

SİMİDİN TARİHÇESİ
Simitin tarihi 14.yy a dayanmaktadır. Bu dönemde 
sarayda un depolarına “simithane”, padişah fırınına ise 
“simit fırını” denilirdi. 1593 tarihli Üsküdar Şeriye Sici-
li’nde, has undan yapılmış halka biçimindeki bir çeşit 
ekmek “simid-i halka” olarak adlandırılmaktadır. II. 
Süleyman döneminden bir Mutfak Defterinde (1691), 
çörek ve ekmeğin yanı sıra, saraya günde 30 adet hal-
ka-i simid tahsis edildiği yazmaktadır.

Ayrıca Osmanlı padişahlarının ramazanlarda iftarda 
verilen yemekten sonra yollarda saf tutan askerlere 
simit hediye ettikleride bilinmektedir. Yani simit kül-
türümüzde padişah hediyesi sayılacak kadar değerli ve 
bir bakıma “saray”lıdır.

Hekim Bereket Türkçe el yazması tıp kitabı olan Tu-
fet-i Mubariz adlı eserinin son kısmında Tabiat Name 
bölümünde yemek çeşitlerinden ve hamur işlerinden 
bahsederken simitten de bahsetmektedir. 

Yeniçerilerin bir kolu olan “Sekban Sınıfı”na ait fırınlar-

Simit
GELENEKSEL FAST FOOD

da çalışmak üzere işe başlayanlara simitçi denmekte, 
saray fırınında “Simitçi Ustası” adı ile çalıştırılan ustalar 
bulunmakta idi. Görüldüğü üzere yeniçeriler simidi 
bolca tüketmişlerdir.

Evliya Çelebinin seyahatnamesinden İstanbul’da si-
mitçilerin 70 fırında, toplam 300 nefer olarak çalış-
tığını, bunlardan kimisinin de bağlı olduğu fırınların 
çırakları olarak fırın hesabına çalıştıklarını öğreniyoruz. 
Ancak, simitçilerin “Simitçiler, Ekmekçi ve Börekçiler” 
adıyla dernek kurmaları, 10 Haziran 1910 tarihinde 
gerçekleşiyor.  

XIV. Yüzyılda Osmanlıda simit çeşitli vesilelerle karşı-
mıza çıkıyor. Örneğin Avrupalı ressamlar eserlerinde 
simit ve simitçilere sıkça yer vermişlerdir. Bunlardan en 
ünlüsü İtalyan ressam Giovanni Birindesi’dir. 

Abdülmecit devri İstanbul’u anlatan gravürlerinin pek 
çoğunda simitçiler bulunmaktadır. Diğer bir ressam 
ise yağlıboya “Simit Satıcısı” tablosunu da resmeden 
Warwick Goble’dır.  
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2. DÜNYA SAVAŞI’NDA VERİLEN ARA
Simit’in hayatımızdaki yeri sadece II. Dünya Savaşı yıllarında bir süreliğine boş kalmıştır.  II. 
Dünya Savaşı yıllarında unun az olması nedeni ile bir süre simit yapımı yasaklanmıştır. Çok 
fazla uzun sürmeyen bu yasaktan sonra un üretiminin normal düzeye çıkması ile yapımı 
tekrar serbest bırakılmıştır.

II. Dünya Savaşı sonrası satışında farklı yöntemler denenmiş, poşet içerisinde ve farklı şe-
killerde satılmaya çalışılsa da lezzetinin bozulduğunun görülmesi üzerine tezgâhta simit 
satışına tekrar dönülmüştür.  

FARKLI ÇEŞİTLER
Simitin üç türü vardır. 

Taban simidi: Fırına tıpkı ekmek gibi kürekle atılır.

Tava simidi: Tavada pişirilir.

Kazan simidi: Az susamlı ve parlak görünüşlüdür.  

Simidin rengindeki ve lezzetindeki şehirden şehire fark ise “pekmezleme” denilen aşamanın farklı 
uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Pekmezleme işlemi İstanbul’da soğuk olarak, Ankara, İz-
mir, Bursa ve pek çok diğer yörede ise genelde ‘sıcak’ olarak yapılır. Sıcak pekmezlemenin özelliği 
ise pekmez ve su yaklaşık bire bir oranında karıştırılıp bir kap içinde kaynatılır. Halka haline getirilip 
bağlanmış olan simitler önce bu kaynar pekmezli su içinde bir müddet ön pişirmeye tabi tutulurve 
hemen ardından susama bulanıp fırına sürülür.

HALKADAN SİMİTE 
“Halka” sözcüğünün kaybolup günümüzdeki “simit” kelimesinin tek 
başına kullanılması oldukça uzun zaman sonra gerçekleşmiştir. İlk 
kez 18. Yüzyıl kaynaklarında, halka-i simid yerine sadece “simit” de-
nildiği görülmektedir. Bu yıllarda saraylarda talep gören simit, halk 
arasında da epey meşhurdu.

Genellikle Safranbolu ve Kastamonuluların mesleği olan simitçiliğin, 
kendine özgü kuralları vardı. ’Bilhassa Galata, Kumkapı, Samatya ve 
Beylerbeyi’ndeki fırınlar, imal ettikleri kaliteli simitlerle nam salmıştı. 
Bu kaliteli simitlerin hamuru un, su, süt, şeker, susam ve tuzla ka-
rıştırılıp yapılır, hamur mayalanınca parçalara ayrılıp halka biçimi 
verilir, daha sonra da pekmezli soğuk suya atıldıktan sonra susama 
batırılıp fırına verilirdı. Eski ustalara göre, simidin kaliteli olabilmesi 
için piştikten sonra 22 ayar Osmanlı altını rengini alması şarttı.

HAZIRLANIŞI
Maya, bir su bardağı ılık suda eritilir. Kabarması için 2-3 saat kadar bekletilir. 1 su barda-
ğı ılık su ile 2 kaşık pekmez karıştırılır. Un ve hamur yoğurma kabına alınır. Ortası havuz 
gibi açıp eritilmiş maya ve tuz ilave edilir. Pekmezli su azar azar eklenerek kulak memesi 
yumuşaklığında bir hamur yoğurulur. Hamurdan parçalar koparılıp elde yuvarlanarak 
simit şekli verilir. Derin bir kapta kalan bir bardak su bir kaşık pekmezle karıştırılır. Su-
sam, geniş bir tabağa yayılır. Hazırlanan hamurlar pekmezli suya batırılıp çıkarılır (bazı 
yörelerde bu su kaynatılır, kaynar suya atılan hamur dibe çöker, yüzeye çıktığında alı-
nır), pekmezinin fazlası akıtılır ve fazla kurumadan susama bulanır. Fırın tepsisi hafifçe 
yağlanıp, simitler aralıklı olarak tepsiye dizilir. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı 
fırında yaklaşık 30 dakika pişirilir. Sıcak olarak servis yapılır.
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Tüm Bebeklere Eroğlu Holding ailesine hoşgeldiniz 
diyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyoruz.

ÇOCUĞU OLANLAR
EROĞLU GİYİM
KENAN-EMİNE YILMAZ Kenan Yılmaz ve Kompleci olarak çalışan Emine Yılmaz’ın kızı dünyaya gelmiştir.
MUSTAFA-NEZAKET SULU  Aksaray Fabrika-Sevkiyat Sorumlusu olarak çalışan Mustafa Sulu ve eşi Nezaket Sulu’nun oğlu dünyaya gelmiştir. 
HALİL-ZEHRA YAVUZ Aksesuar Takip Elemanı olarak çalışan, Halil Yavuz ve eşi Zehra Yavuz’un kızı dünyaya gelmiştir. 
MELEK-EMRE  KABAOĞLU Aksaray- Planlama Sorumlusu olarak çalışan Melek Kabaoğlu ve eşi Emre Kabaoğlu ‘nun oğlu dünyaya gelmiştir.
YAKUP-MELİKE GÜNEŞ Aksesuar Satınalma Uzmanı olarak çalışan, Yakup Güneş ve eşi Melike Güneş’in  kızı dünyaya gelmiştir. 

COLIN’S
TUĞBA AKPINAR Kayseri Park Mağaza Yöneticisi olarak çalışan Tuğba Akpınar ve eşi Kadir Akpınar’ın oğlu dünyaya gelmiştir. 
DENİZ AKMAN Evrak Kayıt Personeli olarak görev alan Deniz Akman ve eşi Pınar Akman’ın oğlu dünyaya gelmiştir. 
İBRAHİM ÜFLER  Gaziantep Forum Mağaza Yöneticisi olarak çalışan İbrahim Üfler  ve eşi Sidar Üfler’in kızı dünyaya gelmiştir. 
YILDIZ AKBAKIR Manisa Festiva Mağaza Yöneticisi olarak çalışan Yıldız Akbakır ve eşi Erhan Akbakır ‘ın oğlu dünyaya gelmiştir.
AYSEL KARASU Bayan Ürün Teknikeri olarak çalışan Aysel Karasu ve eşi Levent Karasu’nun oğlu dünyaya gelmiştir. 
MUHARREM ERTAŞ Tekirdağ Avantaj Outlet Mağaza Yöneticisi olarak çalışan Muharrem Ertaş ve eşi Sibel Ertaş’ın kızı dünyaya gelmiştir. 

DNM
SÜLEYMAN İŞBİLİR Terbiye Teknisyeni olarak çalışan Süleyman İşbilir ve eşi Müberra İşbilir’in oğlu dünyaya gelmiştir. 

EROĞLU GAYRİMENKUL
MUHARREM NALBANT  Edirne Erasta Şantiye Şefi Muharrem Nalbant ve eşi Seher Nalbant’ın kızı dünyaya gelmiştir. 
RAMAZAN EROL  Teknik Personel olarak çalışan Ramazan Erol ve eşi Nezahat Erol’un kızı dünyaya gelmiştir.

EROĞLU HOLDİNG
AHMET YAZICI  Sağlık Emniyet Çevre Müdürü Ahmet Yazıcı ve eşi Zümra Yazıcı’nın bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 

ERS ÖRME
DİREN AYDIN  Kumaş Takip Uzmanı görevi ile çalışan Diren Aydın ve eşi Derya Aydın’ın,  bir kız ve bir erkek ikiz  bebekleri dünyaya gelmiştir. 

LOFT
AHMET CEM ÖZTÜRK  Ahmet Cem Öztürk ve eşi Nurcan Öztürk’ün, oğlu dünyaya gelmiştir. 

Firmamızda Ütü Paket Bant Şefi olarak çalışan Seçkin Akay ile Sevda Kocaş evlendi.
Firmamızda Modelist olarak çalışan Şule Karagöz ile Özkan Hacıoğlu evlendi.

EROĞLU GİYİM

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

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

COLIN’S
AZMİ SEYHAN
01.01.75 Of doğumlu olan Azmi Bey 
18.05.07 tarihinde işe başlamıştır. Evli olan 
Azmi Bey’in iki çocuğu bulunmaktadır.

SÜLEYMAN YENEL
12.03.1978 Niğde doğumlu olan Süleyman Bey 
01.06.2010 tarihinde işe başlamıştır. Süleyman 
Bey evlidir. 

AHMET SATMAN 
25.07.1975 İstanbul doğumlu olan Ahmet Bey 
06.10.2015 tarihinde işe başlamıştır. Ahmet Bey 
evli ve bir çocuk babasıdır. 

BAHADIR ESEF YETER
16.01.1977 İstanbul doğumlu olan Bahadır Bey 
28.03.2012 tarihinde işe başlamıştır. 
Bahadır Bey bekardır. 

İSMAİL YİĞİT
06.08.1981 Aksaray doğumlu olan İsmail Bey 
15.10.2014 tarihinde işe başlamıştır. İsmail Bey 
evlidir. 

HAYDAR KIRIK
10.08.1978 doğumlu olan Haydar Bey 
15.07.2011  tarihinde işe başlamıştır. Haydar Bey 
evli ve iki çocuk babasıdır. 

SELÇUK DALMA
02-02-1974  Gümüşhane doğumlu olan Selçuk 
Bey 02-11-2015 tarihinde işe başlamıştır. Selçuk 
Bey evli ve bir çocuk babasıdır. 

ALİ RIZA SARITAŞ  
01.10.1980 Erzincan doğumlu olan Ali Bey 
15.04.2004 tarihinde işe başlamıştır. Ali Bey evli 
ve iki çocuk babasıdır. 

METİN TUNÇ
10.02.1963  Amasya doğumlu olan Metin Bey 
16.06.2014 tarihinde işe başlamıştır. 
Metin Bey evlidir.

AZİZ ER
11.04.1967  Karabük doğumlu olan Aziz Bey 
22.10.2001 tarihinde işe başlamıştır. 
Aziz Bey evlidir.

MEHMET KARADAY 
14.09.77 Bakırköy doğumlu olan 
Mehmet Bey’in 18.12.14 tarihinde 
işe başlamıştır. Evli olan Mehmet 
Bey’in iki çocuğu bulunmaktadır. 

OSAMA ELHADİDY
Osama Bey 26.08.2015 
tarihinde işe başlamıştır.  

HALUK GÜRDOĞAN
13.04.70  İstanbul doğumlu 
olan Haluk Bey 21.12.15 
tarihinde işe başlamıştır. 
Evli olan Haluk Bey’in iki çocuğu 
bulunmaktadır.

TAMER MATTAR
Tamer Bey 09.06.2014
tarihinde işe başlamıştır.  

SAMİ TÜLEK
13.02.55 Zara doğumlu olan Sami Bey 
19.04.10 tarihinde işe başlamıştır.
Sami Bey evlidir

BAYRAM KURT
01.07.1985 Pütürge doğumlu olan Bayram Bey 
02.02.2010 tarihinde işe başlamıştır. 
Bayram Bey evlidir. 

HASAN ERKEK  
25.11.1979 Akçakese doğumlu olan Hasan Bey 
01.11.2014 tarihinde işe başlamıştır. Evli olan 
Hasan Bey’in iki çocuğu bulunmaktadır. 

OKTAY ARGIN
10.10.1968 Turhal doğumlu olan Oktay Bey 
20.04.2015 01.06.2010 tarihinde işe başlamıştır. 
Oktay Bey evlidir. 

RAMAZAN ÇAKMAK
28.05.1972 Aksaray doğumlu olan Ramazan 
Bey 03.03.2015 tarihinde işe başlamıştır. 
Ramazan Bey evlidir. 

HİLMİ TURAN 
11.03.62 Tortum doğumlu olan Hilmi Bey 
06.06.95 tarihinde işe başlamıştır. 
Evli olan Hilmi Bey’in iki çocuğu bulunmaktadır.

ZAFER GÖK
05.01.1965 Şavşat doğumlu olan Zafer Bey 
02.04.2012 tarihinde işe başlamıştır. 
Zafer Bey evlidir. 

CEMAL AVCIOĞLU
15.04.1989 Büyükçekmece doğumlu olan 
Cemal Bey 04.07.2015 tarihinde işe başlamıştır. 
Cemal Bey bekardır.  

SÜLEYMAN TEKTEN
06.08.1981 Aksaray doğumlu olan Süleyman 
Bey 05.05.2015 tarihinde işe başlamıştır. 
Süleyman Bey evlidir. 

ŞABAN YAMAN
24.03.1981 Aksaray doğumlu olan Şaban Bey 
21.10.2015 tarihinde işe başlamıştır. 
Şaban Bey evlidir. 

BEDİR GÖKDUMAN 
01.07.68  Erbaa doğumlu olan 
Bedir Bey 10.10.15 tarihinde işe 
başlamıştır. Evli olan Bedir Bey’in 
üç çocuğu bulunmaktadır.

WALİD SAAD
Walid Bey 11.08.2014
tarihinde işe başlamıştır.  

HİKMET ARSLANTAŞ
23.09.76  İstanbul doğumlu olan 
Hikmet Bey  07.10.15 tarihinde işe 
başlamıştır. Evli olan Hikmet Bey’in iki 
çocuğu bulunmaktadır.

SABRY ALGHAİASHY
Sabry Bey 13.12.2014 
tarihinde işe başlamıştır.  

DNM

EROĞLU GAYRİMENKUL

MEXX LOFT

ERS ÖRME

EROĞLU GİYİM

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

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

ANAHTAR KELIME
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