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Eroğlu Holding için başarılarla dolu geçen bir yılı geride bıraktık.

Türkiye’nin en eski sanayi gruplarından biri olarak, 2013 yılında denim 
kumaş ve jean pantolon üretiminde lider konumumuzu güçlendirdik. 
2013 gibi 2014 yılı da, Eroğlu Holding’in tekstil üretiminde ve perakende 
satışında büyüme yılı olacak. 

Eroğlu Holding olarak 2013 yılında 1 milyar doları aşan ciromuzu, 
önümüzdeki üç yıl içinde 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. 
Rusya pazarında tartışmasız lider konumda olan Colin’s ile, Avrupa’da 
büyümeye devam edeceğiz. Yeni 150 mağaza ile Colin’s’te çalışan 
sayımızı 5.500’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yatırımlarımızı Loft ve Colin’s 
markalarımızın, dünyanın en ünlü markaları arasında yer almasını 
sağlayacak şekilde planlıyoruz.

Eroğlu Holding’in en iddialı olduğu alanlardan gayrimenkul 
sektöründe,  gerek konut gerekse ticari projelerle iddiamızı ispatlamış 
olmanın gururunu yaşıyoruz. 2013 yılının yıldız projelerinden olan 
Skyland İstanbul projesinin yarısı, lansmanın üzerinden bir yıl 
geçmeden sahiplerini buldu. Konumu ve Eroğlu markasının gücünü 
birleştiren proje, yatırımcısına çok kazandıran bir proje oldu. Bursa’da 
tamamladığımız ve teslimatı başlayan Harmony Towers projesi de, 
sadece yatırımcısına değil, kentine de değer katan bir proje oldu. İnşaat 
ve gayrimenkul projelerimiz 2014 yılında yurtdışı projeleri ile devam 
edecek.

Tüm bu projelerin ve hedeflerin gerçekleşmesinde anahtar konumda 
olan “insan”a yönelik çalışmalarımız da 2014’de hızlanarak devam 
edecek. Eroğlu Holding olarak İnsan Kaynakları ve özellikle Kurumsal 
İletişim alanındaki destek hizmetler ve projelerimizle hem iç hem dış 
müşterilerimize sunduğumuz katma değeri geliştirmeyi hedefliyoruz.

Büyüyen ve gelişen Türkiye’nin, zengin ve müreffeh yarınları için, yatırım 
odaklı olmaya ve çok çalışmaya devam edeceğiz.

Merhaba

Nurettin Eroğlu
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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Eroğlu Haber Dergisi Eroğlu Holding A.Ş. tarafından 
T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanır. Dergideki 
yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yer 
alan yazı, fotoğraf, resim ve ilüstrasyonların her hakkı 
saklıdır. Yazılı izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi 
alıntı yapılamaz. Dört ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir.
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 Tuğba Saygıoğlu
Eroğlu Holding Kurumsal İletişim Müdürü

Değerli Eroğlu Dostları, 

E D İ T Ö R D E NE D İ T Ö R D E N

İki yaşını geride bırakan dergimizin yeni sayısıyla karşınızdayız...

Yeni yaşımıza girerken, dergimizin içeriğinin zenginleştirilmesi ve daha ilgi 
çekici bir formata kavuşması için neler yapabileceğimize odaklandık.

Eroğlu Holding çalışanları arasında kurum içi iletişimi güçlendirmek hedefiyle, 
bu sayımızdan itibaren yer vermeye başlayacağımız Mesai Sonrası sayfalarımız, 
çalışma arkadaşlarımızı kişisel ilgi alanları ve farklı yönleriyle sayfalarımıza 
taşımayı amaçlıyor. Mesai Sonrası sayfalarımıza bu ay konuk olan Eroğlu 
Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Ergin Ilyaz Kınay pul koleksiyonculuğu 
konusundaki bilgilerini bizlerle paylaştı. İlgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz.

Dergimize yeni eklenen köşelerimizden biri olan İçimizden Biri sayfalarımızı, 
Eroğlu Holding çatısı altında birlikte çalıştığımız yöneticilerimizi daha yakından 
tanıtmak için hazırladık... İlk sayımızda sayfalarımıza konuk olmayı kabul eden 
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurettin Eroğlu’na içten yanıtları 
için teşekkür ediyoruz.

Sürekli yatırımlarla büyümesini sürdüren Eroğlu Holding’in faaliyetlerine ilişkin 
çarpıcı rakamları yansıtan infografikleri dergimiz sayfalarında bulabilirsiniz. 

Dergimizin yeni köşelerinden Adım Adım Anadolu bölümünde ise, her bir 
köşesinden tarih fışkıran, doğal kaynaklarıyla dünyanın en güzel topraklarından 
birine sahip olan ülkemizin farklı köşelerinden güzellikleri sayfalarımıza 
taşıyacağız.

Son sayfamızda ise sizler için bir sürprizimiz var. Bu sayımızdan itibaren 
yer vereceğimiz ödüllü bulmacamızın çözümüyle ortaya çıkacak anahtar 
sözcüğü, kurumsaliletisim@erogluholding.com adresine gönderen ilk kişiye 
Colin’s mağazalarında kullanılmak üzere 250 TL tutarında alışveriş çeki hediye 
edeceğiz.

Eroğlu Holding şirketlerinde yürütülen eğitim ve gelişim programlarının yanı 
sıra, fuarlar, yatırımlar ve yeni projelerle ilgili bilgileri bulacağınız dergimizin 
yeni sayısında buluşana dek, başarı ve mutlulukla dolu günler diliyorum.
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EROĞLU GAYRİMENKUL, 
HARMONY TOWERS İLE 

BURSA’DAKİ KLİŞELERİ YIKIYOR

Eroğlu Gayrimenkul tarafından Bursa’nın 

Nilüfer ilçesinde, 160 milyon TL yatırım 

bedeli ile inşa edilen Harmony Towers, 

sahiplerine teslim edilmeye başladı. Eroğlu 

Gayrimenkul’ün İstanbul dışında yer alan ilk 

konut projesi olan Harmony Towers’ın kendileri 

için büyük önem taşıdığını belirten Eroğlu 

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin 

Eroğlu, “Harmony Towers’ın diğer projelerden 

ayrışarak sektörün klişelerini değiştirdiğini 

düşünüyoruz” dedi.

“İstanbul dışındaki ilk projemiz. Bizim kıymetlimiz”
Bursa Nilüfer ilçesinde, yine Eroğlu Gayrimenkul tarafından inşa edi-
len Bauhaus’un hemen yanında, 42.663 metrekarelik bir arazi üzerinde 
160 milyon TL yatırım bedeli ile inşa edilen Harmony Towers, Eroğlu 
Gayrimenkul’ün İstanbul dışındaki ilk konut projesi olması nedeniyle 
büyük önem taşıyor. 

Bursa’da yüksek nitelikli bir konut projesini hayata geçirmekten büyük 
mutluluk duyduklarını belirten Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Eroğlu, “Tekstilde edindiğimiz deneyimlerle gayrimenkulde de 
hızlı bir ilerleme kaydediyoruz. Hedefimiz dört yılda 2 milyon metreka-
relik inşaat kapasitesine ulaşmak. Bu hedef doğrultusunda dört yıllık 
yatırım bütçemizi de 3 milyar TL olarak belirledik.” dedi.

Harmony Towers projesinin, Eroğlu Gayrimenkul’ün İstanbul dışında 
hayata geçirdiği ilk konut projesi olduğunu belirten Eroğlu, “Bu sebeple 
de Eroğlu Gayrimenkul için büyük önem taşıyor. Harmony Towers ay-
rıca, konutlara değer katacak ‘Cadde Mağazaları’nı da içinde barındı-
rıyor. Diğer projelerimizde olduğu gibi Harmony Towers projemizin de 
diğerlerinden ayrışarak, sektörün klişelerini değiştireceğine inancımız 
sonsuz” dedi.

Konuta farklı yaklaşımı ile Harmony Towers’ın Bursa’ya yepyeni bir 
ahenk getirdiğini de belirten Nurettin Eroğlu, sözlerini “Projemizle daha 
çok elit bir yaşamı tercih edenlerin ilgilendiğini görüyoruz. Bu da bize 
yine doğru yerde doğru proje gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Geniş av-
lusu, biri 28 diğeri 23 katlı rezidans kuleleri, yeşil ile iç içe az katlı teras 
evleri, Uludağ manzarası ve cadde üzerinde yer alan mağazaları ile elit 
bir yaşam stili arayan herkese, tüm dileklerinin bir arada gerçek olacağı 
bir yaşam alanı sunuyoruz. Konut ve mağazalarımızı eksiksiz olarak tes-
lim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” diyerek tamamladı.



www.erogluholding.com

7

Her yönüyle çevreye duyarlı
Bir adet açık yüzme havuzu ile çocuk havuzunun bu-
lunduğunu Harmony Towers’da sakinler, sosyal tesis-
lerden ücretsiz faydalanabiliyor. Fitness salonu, bas-
ketbol sahası ve tenis kortu olarak kullanılabilen çok 
amaçlı spor sahası yanında, Alışveriş Caddesi, çocuk 
kulübü ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı projenin, 
5.500 m² büyüklüğündeki özel peyzaj alanı, da dikkat 
çekiyor.

Projede ayrıca 1+1 ve 2+1 dairelere bir araçlık, 3+1 
ve 4+1 dairelere ise iki araçlık kapalı otopark imkânı 
sunuluyor.  

Çevreye duyarlılığı ile de dikkat çeken Harmony 
Towers’da enerji tüketimini en aza indirmeye yönelik 
malzeme ve sistem çözümleri kullanıldı. Peyzajda da 
bölgeye uygun, su tüketimi fazla olmayan bitkiler ve 
yer örtücüler tercih edildi.

Farklı büyüklükte farklı fiyatlara 
özel daireler
Yakın çevresinde okul, hastane, park, alışveriş mer-
kezi gibi pek çok sosyal ve ticari donatı alanlarının 
bulunduğu Harmony Towers’da 108 ile 257 metrekare 
arasında farklı büyüklükte 1+1’den 4+1’e kadar de-
ğişen 323 daire ile 30 adet cadde mağazası yer alıyor. 



EROĞLU GAYRİMENKUL

8

ERASTA AVM, İSTANBUL’DA 
EV HEDİYE EDİYOR

Eroğlu Gayrimenkul’un Antalya’da açtığı Erasta AVM, açılış yıldönümü dolayısıyla bir 
hediye kampanyası düzenliyor. 15 Nisan’a kadar 100 TL’lik alışveriş yapanların katıla-
cağı kampanyanın büyük hediyesi ise İstanbul’da bir daire. 

Kampanyada ayrıca 7 Mondial scooter, 3 Samsung Led TV, 2 Apple İPhone 4, 2 Apple 
İPad Mini, 1 Samsung Ativ Book, 1 İndesit çamaşır makinesi ve 1 adet Ariston buzdo-
labı da Ersata’dan alışveriş eden talihli müşterilerle buluşacak.

17 Aralık 2013-15 Nisan 2014 tarihleri arasında Erasta AVM’de 100 TL ve üzerinde 
alışveriş yapanların katılacağı kampanyada bir talihli Lounge İstanbul’da bir daire ka-
zanacak.

Hediye talihlileri, 18 Nisan 2014’te noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek.

Eroğlu Gayrimenkul tarafından bir yıl önce Antalya’da açılan 

Erasta AVM, birinci yıldönümünde müşterilerini hediye 

yağmuruna tutacak. 

İLKLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ

ERASTA
Antalya Kepez’de 40 bin m2’lik alanda faaliyet 

gösteren Erasta AVM, gerek yarı açık konseptli 

olması, gerek Antalya için yeni markaları 

barındırması açısından ilkleri temsil ediyor.  

H&M, Bauhaus,  ElectroWorld gibi markaların 

da yer aldığı 55 mağazası, 1.300 araç kapasiteli 

otoparkı ile Erasta AVM, alışverişi eğlenceye 

çeviriyor. 
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Kalemim 

Yanımdan hiç 
eksik olmaz

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Eroğlu:

“Bugün hayata atılıyor olsam, 
yine yaptığım işi yapardım.”

Bence uçak 

Tarihteki en önemli 
buluşlardan biridir

Zamanda bir kez geri gitme şansım olsa...

Yaşadığımız yüzyılın benim için 
en iyi dönem olduğuna inanıyorum.
Bu nedenle geriye gitmektense, 
bulunduğumuz zamanda kalmak 
isterim.

Bence 100 yıl sonra dünya... 

Daha iyi ve daha kolay yaşanır bir yer olacak. 
İlerleyen teknoloji sayesinde hayat kolaylaşacak  

ve insanlar geleceğe daha olumlu bakacaklar.  

Bir süper güç 
seçme şansım olsa...

İnsanların kalbine sevgi 
aşılayabilmeyi isterdim.
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Seyrettim ve tekrar 
seyredebilirim

Okumayı 
severim

Başarı öyküleri ve 
biyografileri

Ailem 

Safariye çıkmayı 
çok isterim. Bu 
yüzden Kenya, 
Tanzanya, 
Mozambik ve 
Güney Afrika 
Cumhuriyeti gibi 
safari yapılan 
Afrika ülkelerini

Mutlaka görmek 
istiyorum

Varsa o sofra benim 
için ziyafettir...

Günün tüm 
yorgunluğunu unuturum

Evde ailemle birlikte olunca

Sağlık ve spor denince...

Vaktim olsa golf öğrenmeyi ve oynamayı isterim. 
Haftada dört-beş sabah, bir saat kadar yüksek 
tempoda yürüyorum. 

Damak tadı...

Yemek seçmem 
ama sebze 

yemeklerini 
tercih ederim. 

Türk mutfağını 
seviyorum. Arap 

ülkelerinde 
Lübnan, Sovyet 

ülkelerinde 
Kafkas, 

Avrupa’da 
ise pizza 

restoranlarını 
seçerim. 

Hafta sonları ise 
tercihim 

deniz kenarında 
balık...

İş dışında...

Tam bir işkoliğim., en büyük hobim işim. Halk 
ve sanat müziği dinlerim,. Elimden tamirat 
işleri de gelir. Ama vakit olsa daha çok 
gezmek isterim.

Tatil denince...

Ailece tatile gideriz. Yılda 
bir-iki kez olabilir ama bir 
haftayı aşmaması lazım, 
sıkılırım. Denizi seviyorum, 
güney sahillerini tercih 
ederim. Kışın sıcak yerleri ve 
kaplıcaları seviyorum.
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2013 yılı başında, koleksiyonlarını doğa dostu anlayışla “naturally” ana kon-
septi altına konumlandıran DNM, otantik core denim felsefesine dayanan ku-
maşlarını dört alt konseptte sunmuştu. Konseptlerini dünyaca ünlü markaların 
beğenisine sunan DNM, tercih edilen canlı renklerdeki yeni koleksiyonları ile 
katıldığı tüm fuarlarda müşterilerinin dikkatini çekmişti. 

Denim piyasasında halen çok çeşitlilik gösteren butik tarzı ürünlerden daha çok 
otantik core denim türü üretime odaklanan DNM, 27-28 Kasım tarihinde Fransa 
Paris’te düzenlenen Denim By PV fuarında Hybrid ve Cosy  olarak adlandırdığı 
yeni koleksiyonları nı tanıttı.

DNM İKİ YENİ KONSEPTLE DÜNYA 
PAZARLARINDA

DNM “naturally” ana konsepti altında 

tanıttığı dört alt konseptiyle dünyaca 

ünlü markaların dikkatini çekerek 

yakaladığı başarıyı, geniş ürün 

yelpazesine eklediği iki yeni konseptle, 

daha da ileriye taşımayı hedefliyor.
HYBRİD
“Şimdi yeni dokunuşları keşfetme zamanı” 
sloganıyla yola çıkan Hybrid serisi yüksek 
elastikiyete sahip kaliteli kumaşlarıyla kul-
lanıcılara fit ve estetik bir görünümü vaat 
ediyor.

COSY
DNM’in insan bedenine göre şekil alan ku-
maşlarının bulunduğu konsept COSY şıklığı 
ve rahatlığı bir arada sunuyor. Kumaş pan-
tolonun dökümlü ve akıcı dokusunu jean 
kumaşın konforuyla birleştiriyor.
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DNM’in yeni koleksiyonlarını tanıttığı Denim by PV 
fuarında dünya markaları Levi’s, Blue Line, Salsa, Zara, 
Pull&Bear, Next, Stradivarius, Topshop, Warehouse gibi 
şirketlerin temsilcileri DNM standındaki ürünleri incele-
yerek, 2014 yılı için kumaş seçimlerini yaptılar.

DNM fuarda doğa dostu “naturally” ana konseptinin fel-
sefesini temel alarak oluşturulan birbirinden farklı kolek-
siyonlarını müşterilerine tanıttı.

Doğa kadar esnek, doğa kadar değişken ve doğa kadar şa-
şırtıcı Stretch serisi, denim kumaş kategorisinde gerçek 
uyumu simgeliyor. Farklı doku, renk ve finish çeşitleriyle 
farklı beklentilere bir arada cevap veriyor.

Geçmiş zamanın mutlu fotoğraf karelerinden ilham alı-
narak yaratılan Oldies&Goldies serisi, zamanın eskite-
meyeceği yapısıyla, otantik ve orijinal denim kumaşı, gar-
ment yıkamalarında hareket özgürlüğü sunan, canlı net ve 
zengin renklerle birleştiriyor.

Kaplama (over-dying) teknolojisinin en doğal formunu 
kullanan Bold serisi, kışkırtıcı renkleriyle iki farklı karak-
teri bir araya getiriyor. Ön tarafı koyu renk denim havası 
taşıyan ürünler, arka yüzlerindeki boya efektiyle kirlenmiş 
izlenimi yaratıyor.

Hybrid serisi kumaşlarıysa yüksek elastikiyete sahip vü-
cudu saran kaliteli yapısıyla fit ve estetik bir görünüm 
vaadediyor. 

“Uza, zıpla, istediğin şekli al” sloganıyla yola çıkan DNM’in 
insan bedenine göre şekil alan kumaşlarının bulunduğu 
konsepti Cosy şıklığı ve rahatlığı birarada sunuyor.

Flash grubu konsepti altında ise kaliteleri beğenilen ve 
müşteriler tarafından sürekli talep gören kumaşlar yer 
alıyor. 

DNM, YENİ KONSEPLERİNİ 
PARİS’TE TANITTI

27-28 Kasım tarihlerinde Paris’te düzenlenen Denim by PV fuarına katılan DNM, 

tercih edilen canlı renklerdeki yeni koleksiyonlarını müşterilerinin beğenisine 

sundu. Otantik core denim felsefesine dayanan kumaşlarını, zamanın 

eskitemeyeceği yapıda tasarlayan DNM, denim piyasasında halen çok çeşitlilik 

gösteren butik tarzı ürünlerden farklı bir yaklaşıma sahip koleksiyonları ile 

müşterilerinden tam not aldı.

DNM koleksiyonlarındaki 

tüm konseplerin 

ana felsefesi 

müşterilerin taleplerine 

hızla cevap verebilmek.
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Bütünsel Liderlik Eğitimleri son modül olan “Değişimi Yönetmek - Ey-
lem Odaklı Yönetici” eğitimleri, 25-26 Ekim tarihlerinde Beyoğlu Eği-
tim Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yöneticinin kurum içerisindeki faaliyetini farklı düzey ve pencerelerden 
incelemeye yönelik olan eğitimde, yöneticilerin, hedeflerine ulaşabil-
meleri için etkili planlar hazırlaması ve bu planları ilgili taraflarla pay-
laşması tartışıldı. Aynı zamanda bu modül kapsamında bir yöneticinin 
planları dahilindeki ilgili herkesi arzulanan yöne doğru koordineli ve 

istekli bir şekilde harekete geçirebilmesi ve sonrasında uygulama ba-
şarısını sağlayabilmesi için dikkat etmesi gereken noktalar ele alındı.

Eğitim esnasında gruplara ayrılan katılımcılar, iletişim araçları ve 
maddi kaynaklardan yoksun bir şekilde dışarıda kendilerine verilen 
görevleri yerine getirmeye çalıştılar. Kendilerine verilen görev kağıt-
larındaki nesneleri bulmaya ve işleri yapmaya çalışırken aynı zamanda 
keyifli zaman da geçiren katılımcılar, eylem odaklılıklarını ön plana 
çıkararak hayata dair değişimi yönetmeyi tecrübe etmiş oldular. 

EROĞLU HOLDİNG 
ULUSLARARASI LİDERLİK AKADEMİSİ 
İLK MEZUNLARINI VERDİ

Eroğlu Holding çalışanlarının liderlik özelliklerini 

geliştirmek ve büyümekte olan organizasyon 

yapısındaki yönetici pozisyonlarını şirket içinden 

karşılamak amacıyla düzenlenen 

Bütünsel Liderlik Eğitimleri tamamlandı.

Colin’s Merkez yöneticilerini bir araya getiren Liderler 
Toplantısı 22-23 Kasım 2013 tarihlerinde İzmit Wellborn 
Luxury Hotel’de gerçekleştirildi. 

“Öğrenen Organizasyonda Liderin Rolü” başlıklı program, 
yöneticilerimizin, kendi iletişim renklerini görmesiyle 
başladı. Planlama, strateji geliştirme, ekip olarak hareket 

edebilme, etkili kaynak ve zaman kullanımının öne çıktığı 
Define Adası simülasyonu ile ilk gün eğitimi tamamlandı. 

Yavuz Eroğlu ile sabah sporu ikinci günün hareketli ve 
zinde başlamasına sebep oldu. Eğitimde Liderin Rolü ve 
Görevi konuları işlendi. Günün kapanışında Yavuz Eroğlu 
Colin’s liderlerine bir konuşma yaptı.

COLIN’S LİDERLER TOPLANTISI YAPILDI
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Unutmayın ki tekrarı olan bir tiyatro oyununun sıradan bir 
oyuncusu değilsiniz. Varlıklar âleminin dünya sahnesinde-
ki hayat oyununuzun baş aktörüsünüz. Ve kendinizi oynu-
yorsunuz. Bu sahnede kendiniz ama gerçekten kendiniz ol-
malısınız. Bütün alt yapınız, donanımınız, potansiyeliniz ile 
kendinizi sunabilmelisiniz insanlara ve insanlığa. Hayatınız, 
kendiniz değil de olması arzu edilen role bürünmüşse, siz 
kendinizi unutmuş, arzu edilen sizi oynuyorsanız, sahnede 
bir çatışma yaşarsınız. Hem de bir iç çatışma. 

Psikanalitik teoriye göre iç çatışma, sizi önce sizden sonra di-
ğerlerinden uzaklaştırır. Yalnızlaştırır, yabancılaştırır. 

Bilgi çağının en önemli sorunları arasında yabancılaşma baş 
sırayı almış görünüyor. Esasen insanlık, yabancılaşma kavra-
mına aşinadır. Her toplumsal dönüşüm çağında bir yabancı-
laşma yaşıyor insanlık. 

İlk insanlardan tarım toplumuna geçişte insanlar, göçebe-
likten yerleşik hayata geçtiler ve bir yabancılık çektiler. Tarım 
toplumundan sanayi toplumuna geçişte de insanlık toprak-
tan uzaklaştığı ve makineye bağımlı hale geldiği için yaban-
cılaştı. Üretim araçları değiştiği için insanlar üretim süreçleri-
ne bütün olarak hâkim olmaktan çıkıp bir parçasına egemen 
olduğunda da yabancılaşma yaşadı.

Nihayet günümüzde sanayi toplumundan bilgi toplumuna 
geçiyoruz. İnsanlar; bilgi artışı, iletişim ve ulaşımın baş dön-
dürücü hızı ile hiçbir çağda olmadığı kadar doğal hayattan 
uzaklaşmaya ve kendilerine yabancılaşmaya başlamıştır. 
Böylece günümüz insanı, salt maddi bakışın koyuluğuna 
kapılmış. Duygu ve özellikle ruh tarafını zayıflatmıştır. İnsani 
değerleri aşınmış ve yıpranmıştır. Bireysellik, hayatın oda-
ğına oturdukça ötekileşme hızlanmış ve üzülerek söylemek 
durumundayız ki insanlık geri gitmiştir. 

Objektif bir gözle çevremizi incelediğimizde yahut TV ana ha-
ber bültenlerini izlediğimizde bunu görüyoruz. Yaşam sah-
nesindeki kimi sade, mütevazı roldeki insanların, çocukların, 
gençlerin, yetişkinlerin, yaşlıların birer vahşet makinesine dö-
nebildiğini görüyoruz. Bu sahneler için çok uzaklara gitmeye 
de gerek yok aslında. Yüzünü batıya dönen ve bu yolda ciddi 
yol almaya çalışan ülkemizde de söz konusu yabancılaşmayı 
hem kişi hem toplum düzeyinde görmek mümkündür.

HAYAT OYUNUNUZUN 
BAŞ AKTÖRÜSÜNÜZ

Dr. İlhami Fındıkçı
Davranış Bilimleri Uzmanı

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Danışmanı

İNSANİ DERİNLİK

Kendini Anlama Yolculuğu 

Varlıklar âlemindeki yerimizi anlamamız, yo-
rumlayabilmemiz gerekir. Bunun için kendimizle 
uğraşmaya, kendimizi irdelemeye ihtiyaç vardır. 
Hayatımızı değerlendirirken Freud’un son yıllarda 
çokça tartışılmasına rağmen farklı bir bakış açı-
sı sağlayan bilinç altımızı genişletmemiz gerekir. 
Hayata ve yaşantımıza tek bir açıdan ve “ben”imizi 
merkez alarak bakmak, bu değerlendirmeyi eksik 
kılacaktır. Diğer bir ifade ile bir varlık alanı olarak 
hayatımızı, her an yeniden doğuyormuşçasına diri 
ve taze bir bakışla değerlendirmek zorundayız. Her 
an yeni çıkarımlar yapmalıyız. Bu, kendimizle ilgili 
bir iç bakışı zorunlu kılar. 

Modern psikoloji, bireyin kendisini daha fazla 
tanıması, kendisiyle buluşması için iç görünün 
gelişmesinin önemine değinir. Aslında yüzyıllar 
öncesinden özellikle uzak doğu ve doğu kökenli 
filozoflar, bireyin kendisini tanımasının önemini 
vurgulamışlar. Dünyayı anlamanın, kendimizi an-
lamaktan geçtiğini Konfüçyüs, İbn-i Sina, Farabi ve 
özellikle Gazali günümüze ışık tutacak düzeyde ele 
almıştır.

Tüm bu filozoflar, kendimizi anlamadan, hayatta-
ki rolümüzle barışamayacağımızı, ruhsal sorunlar 
yaşayacağımızı vurguluyorlar.

İnsanların yaşadıkları hayatı anlamaları, yorumla-
maları için öncelikle kendilerini bu uçsuz bucaksız 
varlılar âleminde konumlandırmaları gereklidir. 
Kendi ile ilgili bu konumlandırmada başarılı ola-
mayan bireylerin, hayatları ile uyum ve barış için-
de olmaları zorlaşır. 

“Dünya bir sahne;
Ve bütün insanlar sadece birer oyuncu,
Girişleri ve çıkışları vardır;
Ve herkes kendi zamanında pek çok rol oynar.”

William Shakespeare
(As you like it, perde 2, sahne 7)
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Aksaray Milletvekilleri ve Aksaray Belediye Başkanı Nevzat Palta dün-
ya markalarına üretim yapan Eroğlu Giyim’in Aksaray fabrikasını ziya-
ret ettiler. Ziyaret esnasında fabrika personelini ve çalışma ortamını 
yerinde görerek incelemelerde bulundular.

Aksaray Milletvekilleri Ali Rıza Alaboyun, Ruhi Açıkgöz, İlknur İnceöz, 
Belediye Başkanı Nevzat Palta, Eski Milletvekili Ahmet Yaşar, Eski Vali 
Celalettin Özdal , Ak Parti İl Başkanı M. Fatih Yıldırıcı ve Ak Parti mer-
kez İlçe Başkanı Haluk Şahin Yazgı Organize Sanayi Bölgesi’nde dünya 
markalarına üretim yapan Eroğlu Giyim’in Aksaray fabrikasını ziyaret 
ederek bine yakın insanın çalışmasını yerinde gördüler.

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu ile Eroğlu 
Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Eroğlu Giyim İcra Kurulu başkanı 
Ümmet Eroğlu fabrika gezisi sırasında Başkan Nevzat Palta ve millet-
vekillerine üretim hakkında bilgi verdiler.

Nurettin Eroğlu; Aksaray’da yatırım yapmaktan son derece mutlu 
olduklarını ifade ederek tekstil ve inşaat sektöründe Türkiye’nin ve 
dünyanın çeşitli yerlerinde binlerce insana istihdam sağladıklarını 
belirtti.

AKSARAY MİLLETVEKİLLERİ VE 
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANI 
EROĞLU GİYİM AKSARAY FABRİKASINDAYDI

H&M YATIRIMCI ORTAKLARI 
EROĞLU GİYİM ÇORLU FABRİKASINI 

ZİYARET ETTİ

Ziyaretçilerle yapılan açılış toplantısı, Eroğlu Holding tanıtım filmi ile başladı. Ar-
dından Eroğlu Holding Pazarlama Müdürü Mehmet Bora Eroğlu Giyim’i anlatan 
bir sunum gerçekleştirdi. Eroğlu Giyim İcra Kurulu Başkanı Ümmet Eroğlu, ziya-
retçilere fabrikayı gezerlerken eşlik ederek detaylı şekilde bilgilenmelerini sağladı. 

H&M’in gündeminde öncelikli yer tutan ‘’Sustainability’’ (sürdürülebilirlik) konu-
sunda üretim yaptırdıkları fabrikaların yaklaşımı-
nı incelemek amacını taşıyan geziye katılan göz-
lemci heyet, enerji, kaynak verimliliği ve atıksu 
arıtma konularında gözlemlerde bulundu.

İsveçli Heyet Eroğlu Giyim Çorlu fabrikasında 
yaptığı incelemeyi olumlu görüşlerle sonlandı-
rırken, Eroğlu Giyim yönetiminin misafirperver-
liğinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade 
ettiler. 

Ünlü giyim markası H&M’in İsveçli yatırım ortaklarından 
11 kişinin, H&M İstanbul ofisinden yetkililerle birlikte 
yaptığı ziyarete, Eroğlu Giyim İcra Kurulu Başkanı Ümmet 
Eroğlu ve Pazarlama Müdürü Mehmet Bora eşlik ettiler.

Ziyaretçilere Eroğlu Giyim Aksaray fabrikasını gezdiren ve bilgilendiren 
Eroğlu Giyim İcra kurulu Başkanı Ümmet Eroğl, Eroğlu Giyim’in üretim 
alanında Türkiye ve dünyada tercih edilen bir markaya nasıl dönüştüğünü 
açıkladı. 

Eroğlu Holding tanıtım filmini de izleyerek holding ve bağlı şirketler hak-
kında bilgi sahibi olan milletvekilleri Aksaray’a yaptıkları yatırımla yüz-
lerce insana iş imkânı sağladıkları için Eroğlu kardeşlere teşekkür ettiler.

Milletvekili Ruhi Açıkgöz ise, Aksaray’daki yatırımları anlatırken, Eroğlu Gi-
yim Aksaray fabrikasının gurur duyulacak bir yatırım olduğunu ifade etti. 
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Türkiye’nin “Dünya Markası” olma yolunda emin adımlarla ilerleyen en önemli marka-
larından biri olan Colin’s, başarı yolculuğuna Avrupa’daki yerini sağlamlaştırarak devam 
ediyor. Türkiye, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere faaliyet gösterdiği ülkelerde marka 
bilinirliği konusunda büyük başarılara imza atan, özellikle Rusya ve Ukrayna’da en yaygın 
mağaza ağına sahip marka olan Colin’s, 37 ülkedeki mağazaları aracılığıyla elde ettiği 
perakende tecrübesini hazır giyimde rekabetin en yoğun olduğu Avrupa’daki yerini sağ-
lamlaştırmak için kullanıyor. Almanya’da 4. mağazasını açan Colin’s, yıl sonuna kadar da 
bu ülkedeki mağaza sayısını altıya çıkarmayı hedefliyor. 

“Biz dünya markası olmaya kararlıyız, devlet de destekliyor”
Eroğlu Grubu’nun Colin’s markası ile yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda bilinirlik bakımından 
önemli mesafeler katettiğini vurgulayan Colin’s İcra Kurulu Başkanı ve Eroğlu Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Eroğlu “Faaliyette olduğumuz birçok ülkede pazar lideriyiz. 
Bu başarının arkasında dünya markası olma kararlılığımız kadar Turquality Programı’nın 
da önemli bir yeri bulunmaktadır. Bugün Türkiye, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere 37 
ülkede 600’ü aşkın mağazamız bulunuyor. Turquality desteğini aldığımız süre boyunca 
ihracatımız yıllık ortalama % 65 oranında artış gösterdi. Dünya markası olma yolunda 
büyük mesafe kateden Colin’s, modaya kazandırdığı ve dünyanın tercih ettiği ürünleri ile 
büyük beğeni toplamaya devam etmektedir” dedi. 

“Marka bilinirliğimiz arttıkça franchise talepleri de artıyor”
Colin’s’in bugün Rusya ve Ukrayna’dak ien yaygın mağaza ağına sahip firma olarak 
Türkiye’nin en önemli markalarından biri olduğuna dikkat çeken Eroğlu, “Uluslararası 
bilinirliğimiz kendisini her alanda gösteriyor. Bunu da en çok şirketimize gelen franchise 
başvurularından anlıyoruz. Şirket merkezimizde franchise başvurusu yapmak için dün-
yanın farklı ülkelerinden gelen girişimcileri ağırlıyoruz” diye konuştu. 

“Şimdi hedef önce Avrupa’da güçlenmek” 
Dünyanın 37 ülkesinde elde ettikleri perakende tecrübelerini önümüzdeki dönemde Av-
rupa ülkelerindeki yerlerini sağlamlaştırmak için kullanacaklarını anlatan Eroğlu şunları 
söyledi: “Colin’s olarak yurtdışı mağazalaşma atağımıza ara vermeksizin devam ediyoruz. 
Geçtiğimiz Eylül ayında Almanya’da dördüncü mağazamızı Frankfurt Skyline’da açtık. 
2014 sonuna kadar bu ülkelerdeki mağaza sayımızı altıya çıkarmayı hedefliyoruz. 

COLIN’S 37 ÜLKEDE KAZANDIĞI 
PERAKENDE TECRÜBESİ İLE 
AVRUPA’DA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Rusya ve Ukrayna başta olmak 

üzere 37 ülkede mağazaları 

olan Colin’s, bu ülkelerde elde 

ettiği perakende tecrübesiyle 

dünya markası olma yolunda 

emin adımlarla ilerliyor. 

Avrupa ülkelerindeki mağaza 

sayısını da hızla artıran Colin’s, 

yıl sonuna kadar Almanya’da 

iki mağaza daha açıp bu 

ülkedeki mağaza sayısını 

altıya çıkarmayı planlıyor. 

Colin’s’in halen 3.000 olan 

çalışan sayısı da önümüzdeki 

yıllarda 5.500’e çıkacak.

COLIN’S
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EROĞLU HOLDİNG  
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ  
ÇALIŞMALARI BAŞARIYLA 
DEVAM EDİYOR

Yasemin Serhatlı

Eroğlu Holding Sistem Geliştirme Müdürü

Sistem Geliştirme Bölümü olarak  

2014 yılında en temel hedefimiz,  

özellikle yönetsel ve destek süreçlerimizi 

iyi uygulamalarla tüm bağlı şirketlerimizde 

yaygınlaştırarak, yönetim sistemleri 

alanında sektörde kendimizden 

 söz ettirmek olacaktır. 

Perakende grubu şirketleri kalite denetimini 
tamamladı
Eroğlu Holding Sistem Geliştirme Bölümü olarak Tekstil - Pera-
kende sektöründe markalaşmış Colin’s ve Loft şirketlerimizin, 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme denetimini 
başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazandığını tüm 
holding şirketlerimizle mutlulukla paylaşmak isteriz. Çalış-
malarımızı kararlılıkla destekleyen üst yönetimimize, Yönetim 
Temsilcilerimize, Kalite Temsilcilerimize ve bize kıymetli za-
manlarını ayıran tüm süreç liderlerine, çalışanlarına teşekkür 
ederiz. 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hazırlanıyor
Bir yandan kurulmuş olan kalite yönetim sisteminin tüm ge-
reklerinin yerine getirilmesi için çalışmalarımızı devam ettirir-
ken diğer yandan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini 
kurma çalışmalarımıza odaklandık. Büyük ölçüde tamamlan-
mış olan ISO 27001 dokümantasyonumuzu yakın zamanda 
Colin’s ve Loft üst yönetiminin onayına sunmayı hedefliyoruz.

Eroğlu Gayrimenkul Kalite Denetimi
EROĞLU Gayrimenkul şirketimizde kurmuş olduğumuz en-
tegre yönetim sistemimiz, Şubat ayı sonlarında üçüncü yıl 
denetimine girdi. Tüm Merkez ofisin ve Seyrantepe Skyland 
şantiyesinin dahil olduğu denetim öncesinde yapılan hazırlık 
çalışmalarıyla, iç denetimler, revizyonlar, eğitimler tamam-
landı. Başarıyla geçen denetim sonrasında belgelerimizin 
süresi bir yıl daha uzatıldı.

Eroğlu Giyim İnsan Kaynakları süreçleri 
tamamlanıyor
Eroğlu Holding dokümantasyonu İnsan Kaynakları Süreçle-
rinin tümü Gayrimenkul, Colin’s, Loft şirketlerimizden sonra 
EROĞLU Giyim şirketimiz için de uygulamaya alındı. Bu kap-
samda eğitimler verilmeye başlanmış olup ilerleyen günlerde 
Tekstil - Üretim sektörüne özgü revizyonlar gündemimizde 
olacaktır.
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Erdal Nalbant

Eroğlu Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörü

AKILLI ŞEHİRLER VE PERAKENDE

Akıllı Şehirler, son zamanlarda sıklıkla 

duyduğumuz bir terminoloji. World 

Intelligence City Summit 2013 (Akıllı 

Şehirler Zirvesi 2013) sırasında tanıştığım 

bu tanım,  dar anlamda bakıldığında sadece 

teknoloji çerçevesinde ele alınıyor. Aslında, 

ICT (Information and Communication 

Technology) ya da Türkçe karşılığı ile BİT’in 

(Bilgi ve İletişim Teknolojileri) daha etkin 

şekilde kullanıldığı projeler ve yerler olarak 

değerlendirilmesi gerekiyor.

Akıllı şehirler başta sürdürülebilir ve pozitif ekonomik etki un-
surlarını içine alan, toplumun memnuniyetine odaklanmış de-
netimi, katılımı, ve bilgi paylaşımını ön plana çıkaran kapsamlı 
ve entegre projelerdir. Akıllı şehir projeleri problem önceliklerini 
objektif kriterlerle belirleyen, bürokrasinin azaltıldığı ve çözüm-
lerin üretiminde halkın aktif katılımının sağlandığı şeffaflık te-
melli bir vizyona sahiptirler. Akıllı şehirler kavramını tamamen 
‘cool’ teknolojiler ile özdeşleştirmek çok doğru olmayacaktır. 
‘Akıllı’ olmak süreçleri yeniden tanımlamak ve vatandaşları 
sürece aktif bir şekilde dahil etmektir(Bir Şehrin IQ’sunu Nasıl 
Artırabilirsiniz?, Fatih Aydın, 29 Nisan 2013 tarihli blog yazısı).

Buna karşın akıllı bir şehir alt yapısı mutlaka akıllı sistemler ile 
mümkün olacaktır. Bu anlamda perakende sistemlerinin bu ya-
pının içinde kendini daha akıllı hale getirmesi gerekecektir. Akıl-
lı Şehirlerde yaşayan / yaşayacak insanların Y kuşağı (sonrasında 
Z kuşağı) olacağını düşünürsek – ki bu kuşaklar önümüzdeki yıl-
larda perakende sektörünü şekillendirecek kuşaktır- bu kitlenin 
beklentilerini iyi anlamak ve çok hızlı bir şekilde cevap vermek 
gerekecektir.  Yapılan araştırmalar Y kuşağının fiyatla çok ilgilen-
mediğini ancak ürünün dizayn edilmesi ve kişiselleştirilmesi ile 
çok yakından ilgilendiğini göstermektedir. 

Bu noktada bu beklentileri anlamak ve hızlı cevap vermek 
önümüzdeki yıllarda firmalar için rekabet avantajı getirecektir. 

Müşteri beklentilerini çok hızlı anlamamıza rağmen buna cevap 
verme hızımız düşük ise biz perakendeciler için sıkıntı devam 
edecektir. Bu anlamda, Tedarik Zinciri Çözümleri önem kazan-
maktadır zira beklentiye hızlı cevap vermek ancak ürünlerin 
tedarik sürelerinin kısalması ve çok hızlı bir şekilde müşteriye 
ulaşmakla mümkün olacaktır. 

Örneğin; yılda 2 koleksiyon yapan bir firma ile yılda 12 kolek-
siyon (ayda bir koleksiyon) yapan firmaları karşılaştırdığımızda 
Y kuşağının yılda 12 koleksiyon yapan firmalara daha çok ilgi-
sinin olduğunu görüyoruz. Bu ilgiyi elde etmek basit sistemlerle 
mümkün değildir. 

Başka bir örnek; bir müşterinin takip ettiği firmanın internet 
sitesinden incelediği ürün veya ürünleri sistemsel olarak ta-
kip etmek mümkündür. Artık müşteri herhangi bir lokasyonda 
Foursquare üzerinden check-in yaptığında bu bilgiyi kullanıp, 
müşteriye bir mesaj ile ilgilendiği ürünün kendisine 500 m me-
safedeki mağazada olduğu bilgisini paylaşmak öne çıkmaktadır. 

Bu anlamda firmaların müşteri beklentilerine hızlı cevap vere-
bilmek için tedarik zinciri çözümlerine önem vermeleri gerek-
mektedir. Müşteri beklentilerini hızlı anlamak ve bun aynı hızla 
cevap vermek; bunu başaran firmaların pazarda daha hızlı pe-
netrasyona sahip olacağını düşünüyorum. 

Perakendecilerin bu başarıyı sağlaması için akıllı şehir paydaş-
ları ile iş birliği içinde olması çok önemli olacaktır. Kendi sektör-
lerinde bir inovasyon sağlayabilmek ancak iş birliği ile mümkün 
olabilecektir. Böyle düşünmemin bir diğer sebebi akıllı şehirler-
de Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin bir entegrasyon içerisinde 
olmasıdır. Başarı için bu entegrasyona dahil olmak ve iş birliği 
oluşturmak gerekir. Bu anlamda önümüzdeki yıllarda peraken-
decilerin “perakende sistemleri” dediğimiz yapıyı daha akıllı hale 
getirmek  yoğun mesai harcaması gereken konulardan olacaktır. 
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31 Aralık Salı günü kokteyl ve trio müziği eşliğinde 
başlayan törende, Eroğlu Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurettin Eroğlu, Eroğlu Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Loft İcra Kurulu Başkanı 
Şahin Eroğlu ile Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Colin’s İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu çalışanlara 
seslendiler.

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin 
Eroğlu yaptığı konuşmada, 1983’ten bu yana olan 
süreçte katedilen mesafeyi ve gelinen noktayı değer-
lendirirken, Eroğlu Holding’in 2014 yılı hedeflerini 
çalışanlarla paylaştı. Eroğlu Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Şahin Eroğlu ise Eroğlu Holding 
olarak bugün gelinen noktada oluşan güçlü yapının 
altında yatan “aile olmak” felsefesinin önemini vur-
guladı. Son olarak kürsüye çıkan, Colin’s İcra Kurulu 
Başkanı Yavuz Eroğlu ise konuşmasında, Colin’s için 
2013 yılını değerlendirdi ve 2014 yılı hedeflerini 
paylaşarak herkesin yeni yılını kutladı. Konuşmaların 
ardından 10, 15 ve 20. yılını dolduran Eroğlu Holding 
çalışanlarına kıdem plaketleri verildi. 

Eroğlu Holding bünyesinde 20 yılını tamamlayan 
Colin’s çalışanlarından Ali Rıza Karadeniz, Loft ça-
lışanlarından Zübeyde Akkaya, 15 yılını tamamla-
yan Eroğlu Gayrimenkul çalışanlarından İlyas Ergin, 
Colin’s çalışanlarından Murat Kılıç, Serkan Şimşek, 
Tuna Ünverdi, Eyüp Değirmenci, Hüseyin Açan, Sela-
hattin Çetinkaya ile 10 yılını tamamlayan Colins çalı-
şanlarından Taner Salkı, Mehmet Uçkun, Doğan Da-
banlı, Müşerref  Çavuş, Özkan Ekonomi, Cemil Toprak, 
Leyla Aktaş ve Loft çalışanlarından Bülent Er plaketle 
ödüllendirildiler.

EROĞLU HOLDİNG 
2014 YILINA  
YENİ HEDEFLERLE GİRDİ
Eroğlu Holding, Colin’s, Loft, Eroğlu Gayrimenkul 
ve DNM çalışanlarının katılımıyla Eroğlu Holding 
merkezinde düzenlenen törende, Eroğlu Holding 
bünyesinde 10, 15 ve 20 yıllık çalışma hayatını 
tamamlayan 17 kişi kıdem plaketleriyle ödüllendirildi

EROĞLU GİYİM’DE 80 ÇALIŞAN KIDEM 
PLAKETİYLE ÖDÜLLENDİRİLDİ
Eroğlu Giyim çalışanları 2014 yılını, İstanbul Merkez, Çorlu ve Aksaray Fabrikası’nda 
10 yıl ve üzeri  görev yapan çalışanlara kıdem plaketlerinin verildiği üç ayrı törenle 
karşıladı.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen kutlamalarda, 2013 yılını şirket açısından değerlen-
diren Eroğlu Giyim İcra Kurulu Başkanı Ümmet  Eroğlu, Aksaray Fabrika’nın genel 
üretime ivme kattığını, şirketin her geçen sene büyüyerek sektörün önde gelen fir-
malarından biri olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti. 2013 yılı hedeflerine ulaşıl-
dığını söyleyerek bu başarıda büyük payı bulunan çalışanlara teşekkür eden Eroğlu, 
gerek ödül alan, gerekse şirkete yeni katılan çalışanlarla çok uzun süreler beraber 
çalışmak istediklerini sözlerine ekledi.

80 kişinin plaket aldığı törenlerde, Eroğlu Giyim’de 15 yıldır çalışan Aksaray 
Fabrika’dan Erkan Ateş, İstanbul Merkez’den Hakan Sönmez, Oğur Ağrak, Hörü Gü-
ler, Munise Al Asa’d; 10. yıllarını dolduran Aksaray Fabrika’dan Hacı Yusuf İnan,Sefer 
Altuntaş, Nusret Ayta, Erol Ergin, Doğan Sert, Şevki Öztürk, İstanbul Merkez’den Elif 
Özkalkanlı, Ramazan Koç, İlknur Bul Deveci, Selma Mert,Sibel Küçük Ayhan, Kürşat 
Kılıç, Kemal Cengiz, Cemalettin Öztürk, İsmail Nuroğlu, Yunis Akpunar, Gülhan Er-
dem ve Kadri Selvi; Çorlu Fabrika’dan Zafer Gülşen, Mustafa Ege, Köksal Sezer, Ercan 
Sezer, Naciye Yıldız, Cengiz Tuncer, Hüseyin Zor, Hüseyin Avgören, Mehmet Sarıha-
noğlu, Meryem Türedi, Hüseyin Demiroğlu, Güldane Binzet, Hasan Yıldız, Senem 
Çakır, Ferdi Beydoğan, Mehmet Hanifi Altunten, Bülent Ateş, Gülşen Dinar, Vildan 
Yılmaz, Volkan Astarcı, Bilsen Erduğan, Nihat Arı, Hatice Dabanlı, Alev Çıngar, Sibel 
Öztürk, Mustafa Tokmak, Melahat Akyüz, Sefiye Dönmez, Serap Çalışkan, Bünyamin 
Ulus, Hasan Kırmızıtaş, Abdurrahman Sarıca, Hayrettin Akkoç, Hakkı Sağlam, Ayşe 
Zengin, Şadi Akkoç, Uğur Ustaoğlu, Belgin Tuzcuoğlu, Hülya Taşkın, Hüseyin Çete, 

Necmi Akçay, Emire Zor, Yılmaz Öksüz, 
Levent Yılmaz, Mesut Karakaş, Şaban Tur-
han, Aydın Günaydın, Hülya Eken, Kenan 
Agdoğan, Yasin Yılmaz, Selim Aksoy, Salih 
Tecir ödüllendirildiler.

Mısır Fabrika’da 20. yılını dolduran Esat 
Bozacı,15. Yılını dolduran Erdal Duran, 10. 
Yılını dolduran Adem Zor ve Tuncay Kara-
man da ödzüllerini Mısır’da aldılar.
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KALİTE TEMSİLCİLİĞİ İÇ DENETÇİLİK 
PROGRAMI EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Eroğlu Holding Sistem Geliştirme Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 
beş modül olarak planlanan “Kalite Temsilciliği/ İç Denetçilik Programı” 
eğitimleri tamamlandı.

Bu yıl ilk defa uygulanan ve bundan sonra her yıl en az bir kez tek-
rar edilmesi planlanan “Kalite Temsilciliği İç Denetçilik Programı” 
20 Eylül - 22 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Beş modül şeklinde verilen eğitimin, İç Denetçilik Eğitimi modülü bel-
gelendirme kuruluşu tarafından, diğer dört modül Sistem Geliştirme 
Yöneticisi Burcu Akkaş tarafından verildi.

Eğitimde katılımcılar,

•	 Bilinçte Kalite Eğitimi,

•	 İç Denetçilik Eğitimi,

•	 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Genel Şartları, 

•	 ISO 9001 KYS Standardı Yönetim Sorumluluğu ve Kaynak Yönetimi 
Maddeleri,

•	 ISO 9001 KYS Standardı Ürün Gerçekleştirme, Ölçme, Analiz ve İyi-
leştirme Maddeleri 

konuları hakkında bilgilenerek sınava girdiler. Katılımcılar, Eroğlu Hol-
ding bünyesinde gerçekleştirilen iç denetimlere gözlemci olarak iştirak 
ederek, uygulama tecrübesi edindiler. 

Eğitim sonunda üzenlenen törenle, eğitimi başarı ile tamamlayarak 
sertifika almaya hak kazanan; Sanem Hırçın, Hakan Çam, Erhan Şe-
ker, Murat Özyağmurlu, Yılmaz Gökçek, Levent Yarlı, Ufuk İnce, Mus-
tafa Gesoğlu, Mehmet Ali Havuz, Serpil Çelik, Ebru Sevim, Barış Mazı, 
Seven Baygın, Selen Özkan, Nurdan Aksel, Yasemin Kamacı Mıhla-
yanlar ve İrem Çarıkçıoğlu İç Denetçi unvanını elde ettiler. 

Eğitimin sonunda, katılımcılara Eroğlu Holding Yönetim Kurulu tara-
fından onaylanmış sertifikaları verildi.

Katılımcılarına herhangi bir kaza anında gerekli ilk müda-
haleyi yapabilecek yetkinlikleri kazandırmayı amaçlayan 
İlkyardım Eğitimleri tamamlandı.

Eroğlu Holding, Colin’s, Loft ve Eroğlu Gayrimenkul ça-
lışanlarının katılımıyla düzenlenen İlkyardım Eğitimi, 
Solunum İlkyardım Hizmetleri işbirliği ile düzenlendi. 
Eğitim sonrasında yazılı ve uygulama sınavlarından 85 ve 
üzeri  puan alan 40 kişi, herhangi bir kazada ilk müda-
haleyi yapma bilgi ve yetisine sahip olduklarını gösteren 
İlkyardımcı Sertifikalarını aldılar. 

EROĞLU HOLDİNG 
İLKYARDIM EĞİTİMLERİ 

TAMAMLANDI

ERS ÖRME 2014 
PLAKET TÖRENİ 
YAPILDI
ERS Örme merkezinde yılbaşı öncesi düzenlenen törende bir 
konuşma yapan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve ERS 
Örme İcra Kurulu Başkanı Sıtkı Eroğlu, tüm çalışanlarına, 
katkılarından dolayı teşekkür etti.

2011 yılında 12, 2012 yılında ise dört çalışanın kıdem 
plaketi aldığını hatırlatan Eroğlu, yaptığı konuşmada, 2013 
yılında Düzce Gölyaka’da kurulan fabrikayla beraber çalışan 
sayısının arttığını ve kapasitenin büyüdüğünü belirtti. Sıtkı 
Eroğlu, Eroğlu Holding bünyesinde 15 yılını tamamlayan 
Nuray Arslan ile 10 yıllarını dolduran Demet Yılmaz ve 
Rahmi Demiral’a plaketlerini sundu.
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Eroğlu Giyim Çorlu fabrisında jean üretim süreci detaylarının 
paylaşılması ile başlayan toplantıya Türkiye ve Rusya Pazarlama 
İletişimi Departmanı ekipleri katıldı.

Merkez ofisimizde Colin’s markası ve hedefleri ile ilgili bilgi pay-
laşımıyla devam eden toplantı, Merkez ve Beyazıt Colin’s mağaza 
ziyaretleri ve şehir gezisi ile son buldu. 

Rus basın mensupları geziden çok memnun ayrıldılar.

RUS BASININDAN COLIN’S 
ÇIKARTMASI

Colin’s merkez çalışanları, mağazalarda satış ekibi ile birlikte ürün açtı, 
alarm söktü, satış yaptı... Çalışma öncesinde gerçekleştirilen bilgilendirme 
toplantılarıyla saha ekibine nasıl katkı sağlayabileceğine dair paylaşımda 
bulunan Colin’s merkez çalışanları 13 Ekim Pazar günü sahadaydı.

Colin’s Türkiye ekibi, Takıma Taze Kan projesinde yaptığı satışlarla daha önce 
Rusya’nın elinde olan “1 günde yapılan en yüksek ciro” rekorunu da kırdı. 

TAKIMA TAZE KAN

Colin’s Rusya’nın popüler ve 

yüksek tirajlı dergileri ile gazete 

ve TV kanallarının moda&lifestyle 

editörlerini Türkiye’de ağırladı

Bayram satışlarına destek için gerçekleştirilen 
‘’Takıma Taze Kan’’ projesinde birlikte çalışıp 
birlikte mola veren, zorlukları beraber aşıp 
güzellikleri birlikte yaşayan Colin’s çalışanları, 
satış ekibinin gücüne güç kattı. 
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Rahatlık ve şıklığı bir arada sunan geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan 
Colin’s, yaklaşan Sevgililer Günü’ne özel sevdiklerine hediye almak 
isteyen herkesi mağazalarına bekliyor. Colin’s, geniş jean seçenekleri-
nin yanında tamamlayıcı ürünlerde yüzlerce alternatif sunuyor. 

‘Sevdiklerinize Colin’s şıklığı armağan edin’ diyen marka, kadın jean 
koleksiyonunun öne çıkan parçalarından 757 Sally ile erkeklerde ise 
dar kesimiyle dikkat çeken 041 Danny ile herkesin özel hissetmesini 
sağlıyor. Jean koleksiyonuyla fark yaratan Colin’s tüm jeanlerle uyum-
lu kemerler, ayakkabılar, çantalar ve diğer aksesuarlarıyla da zengin 
bir hediye alternatifi sunuyor. 

LOFT ve COLIN’S 
HEDİYELERİYLE 
SEVGİLİLER GÜNÜ’NE 
TAT KATTI

Efsane jean markası Loft, yeni kampanyasıyla Sevgililer Günü’ne tat 
kattı. 7-16 Şubat 2014 tarihleri arasında her 150 TL’lik alışverişe bir 
adet şans kurabiyesi hediye eden Loft, şans kurabiyeleriyle değişen 
oranlarda indirim fırsatları sundu. 

‘Aşkın büyüsü sardığında sımsıkı sarıl ona’ sloganı ile sevgilileri ma-
ğazalarına davet eden Loft, sezon ürünlerinde de geçerli indirimlere 
ek olarak 150 TL ve üzeri alışverişlerde hediye ettiği şans kurabiyesiy-
le kasada anında 20, 30 ve 50 TL’lik indirimler kazandırdı.
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14-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen programın ilk günü, Eğitim Gelişim Uz-
manı Aslı Erdeve tarafından “Jean Market Eğitimi” ve “Satışta İkna Çalıştayı” ile ger-
çekleştirildi.

Ekibe öğle yemeğinde Perakende Grup Müdürü Cemil Toprak ve İK yöneticilerimiz de 
eşlik ettiler. Yemekte konuşma konusu Colin’s jean satışları ve gelecek beklentileri 
oldu.

Programın ikinci gününde Eroğlu Giyim Çorlu Fabrika ziyareti yapıldı. Eroğlu Giyim 
İSG Uzmanı Semiray Özdemir ve İK Şefi Onur Arslan rehberliğinde gerçekleştirilen 
gezide jean pantolon üretiminin tüm aşamaları izlendi. Jean Fest birincileri üretimle 
ilgili merak ettikleri konuları Fabrika Müdürü Hüseyin Şahin’e sordular ve yararlı 
bilgilerle fabrikadan ayrıldılar.

Programın sonunda Jeans Fest birincileri jean hakkındaki bilgi ve donanımlarını 
üretimden modaya ve satışa kadar farklı başlıklarda daha da güçlendirdiler. Birbir-
leriyle deneyimlerini paylaştılar.

Program kapanışında İnsan Kaynakları Grup Müdürü Hülya Gökay ile Eğitim ve Geli-
şim Müdürü Ayhan Fişekçi satış danışmanlarını tebrik ederek başarılarının devamını 
dilediler. 

COLIN’S JEAN MARKET EĞİTİMLERİ YAPILDI
2013 yılı Jeans Fest Kampanyası’nda jean 

satışında alanlarında birinci olan 11 kişilik 

satış ekibi, Colin’s Eğitim ve Gelişim Müdürlüğü 

tarafından İstanbul’da ağırlandı.

26 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında gerçek-
leştirilen Colin’s Jeans Fest kampanyasında, 
büyük ödül olan Range Rover Evoque otomo-
bili kazanan şanslı isim Yılmaz Balduz aracını 
Colin’s Global Satış ve Pazarlama Direktörü Ta-
rık Gülsün’den teslim aldı.

12 Aralık Perşembe Günü merkez mağazada 
gerçekleştirilen anahtar teslim töreni ile aracı-
na kavuşan talihli yeni otomobiline kavuşma-
nın heyecanını yaşadı.

Colin’s 2013 Jean Fest kampanyasında ayrıca 
30 kişi iPad Mini, 30 kişi Beats mikrofonlu ku-
laklık ve 900 kişi Colin’s Jean pantolon kazandı.

JEAN FEST KAMPANYASI TALİHLİSİ 
ARACINA KAVUŞTU
Coln’s tarafından her yıl düzenlenen Jeans Fest 
Kampanyası’nda 2013 yılı büyük ödülü olan 
Range Rover Evoque, yeni sahibini buldu.
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Darmstad’da bulunan Luisencenter, Frankfurt’ta bulunan 
Skyline, Rhein Neckar ve Koblenz mağazaları çalışanları, tüm 
Colin’s çalışanlarına verilen üç temel eğitimi tamamladı. 

Eğitim ve Gelişim Müdürü Ayhan Fişekçi tarafından gerçek-
leştirilen eğitimler, Colin’s markasının misyon, vizyon, de-
ğerler ve yetkinliklerini içeren şirket oryantasyonu programı 
ile başladı. 

Almanya mağaza çalışanları, Colin’s ürün gruplarını ve jean 
kalıplarını içeren “Ürünümü Tanıyorum” eğitiminin ardından, 
Colin’s müşteri servisi adımlarını içeren “Satış Çemberi” eği-
timlerini de tamamladılar.

COLIN’S ALMANYA MAĞAZALARI 
EĞİTİMLERİ YAPILDI

Eğitim ve Gelişim Müdürlüğü, mağazalarda 
ekip motivasyonunu artırmayı, takım 
çalışması ile Colin’s Satış Çemberi adımlarına 
dikkat çekmeyi amaçlayan hafta 
sonu toplantılarına katılmaya 
devam ediyor. 

HAFTA SONU MAĞAZA EĞİTİMLERİ 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Yer alınan Cumartesi toplantılarında tüm ma-
ğaza ekibiyle birlikte servis kalitemize ve ekip 
çalışmasına vurgu yaptığımız “Rehber” ve “Sa-
tış Çemberi” adımlarına değindiğimiz “Hazine 
Avı” uygulamaları gerçekleştirildi.
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COLIN’S YENİ WEB SİTESİ YAYINDA

Colin’s web sitesi, teknoloji ve içerik olarak yeni baştan tasarlandı.
Siteye girişte ülke seçenekleriyle yönlendirilen ziyaretçiler, Colin’s 
hakkındaki tüm bilgilere, Türkçe, Rusça, Ukraynaca, İngilizce ve 
Almanca dil seçenekleriyle ulaşabilecekler.

Altyapı, tasarım ve içerik güncellemeleri bakımından yenilen-
meye devam edecek olan sitede, 7/24 Moda Rehberi ve Tarzını 
Yakala kombin uygulaması gibi tüketiciye dokunan bölümler de 
yakında yayınlanmaya başlayacak.

http://www.colins.com.tr/

Colin’s web sitesini tamamen yeniledi. Sitede güncel haberler ve duyuruların yanı sıra,  
Sonbahar/Kış koleksiyonları da yer alıyor.
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COLIN’S iPAD VE iPHONE’DA
Colin’s LOOKBOOK için hazırlanan  
iPhone ve iPad uygulamaları yayınlandı

Colin’s’in en güncel LookBook koleksiyonuna  
iPhone ve iPad ile erişilmesini sağlayan uygula-
malar, AppStore’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

iPad ve iPhone için özel olarak tasarlanan uygula-
ma üzerinden Colin’s koleksiyonu görüntülenebi-
liyor ve detaylı olarak incelenebiliyor. 

Uygulamayı indirebilmek için Appstore’da 
“Colin’s” yazarak arama yapmak ve çıkan uygula-
mayı ücretsiz yüklemek yeterli oluyor. Uygulama 
iPad için Colin’s, iPhone için Colin’s HD olarak yer 
alıyor.

Colin’s’in her yeni sezonu, bu altyapıyla birlikte 
güncellenerek Colin’s müşterilerine ulaştırılmaya 
devam edecek.
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Koleksiyonculuk dediğimizde de pek çoğumuzun aklına ilk olarak pul koleksiyonu gelir. Öyle ya 
çoğumuzun ucundan kıyısından pul koleksiyonculuğu yapmışlığı vardır. İlk gençlikte harçlıklar-
dan biriktirilerek toplanan pullar zamanla unutulup gitse de kimileri için ‘pul’ gerçek bir uğraş ve 
koleksiyonerliğe uzanan bir yol olmuştur. 

Koleksiyonerlik ve filateli
Pul koleksiyonerliği tarihinin, pulların dolaşıma çıkmasıyla beraber başladığı kabul edilir. Ama 
burada şöyle bir parantez açmak gerek; pulculuk yani diğer tanımıyla pul koleksiyonerliğiyle 
filateli, temelde aynı olmakla beraber, farklı uygulama alanlarına sahip. 

Posta pullarını her yönüyle ele alan uğraş alanına filateli, bu işi yapanlara da filatelist deniyor. 
Pul koleksiyonculuğu ise posta pulları ve onlarla ilgili ilk gün zarfı, kart ve benzeri materyallerin 
biriktirilmesi anlamına geliyor. Yani filatelistler pulları bir inceleme konusu olarak değerlendirir-
lerken, pul koleksiyoncuları adı üstünde bunları biriktirmeyi amaçlıyorlar. 

Nasıl toplayacağız?
Genel olarak piyasada bulunan pullar, hazine pulları, posta pulları ve yardım pulları olmak üzere 
üç ana başlık altında toplanıyor. Tabii toplayacağınız pulları da belirli konular altında ele almanız 
sizin iyi bir koleksiyona sahip olmanızı sağlayacaktır. Öte yandan koleksiyonunuz için bir çerçeve 
çizerseniz, daha kolay hareket etme imkanına sahip olursunuz. Mesela sadece ülke pulları bi-
riktirebilirsiniz. Yani sevdiğiniz, ilginizi çeken bir ülkenin pullarını. Ya da yıl üzerine koleksiyon 
yapabilirsiniz. Bu liste uzayıp gidebilir, sizin ilgi ve meraklarınız ölçüsünde... Fakat günümüzde 
genel eğilim, pulları ‘tematik’ olarak toplamak yönündedir: spor, kuş, çiçek, giysi, ya da manzara, 
portre, uzay pulları, devlet büyükleri, sanatçı pulları  gibi belli bir başlıkta pul biriktirebilirsiniz. 

Peki belirlediğimiz konu çerçevesindeki pulları nasıl edineceğiz? Bunun en kolay ve ucuz yolu 
PTT’ye filateli abonesi olmaktan geçiyor. Türkiye’de pul çıkarma yetkisi 5584 sayılı yasa ile PTT 
Genel Müdürlüğü’ne verilmiş durumda. Yani PTT bu yetkiye dayanarak, sürekli posta pulları, res-
mi posta pulları, anma pulları, artı değerli anma pulları çıkarabiliyor. Sürekli posta pullarının 
tirajı ise PTT Genel Müdürlüğü’nün sitesindeki verilere göre 10 milyon ile 100 milyon adet ara-
sında değişiyor. 

“Tarihin en eski uğraşlarından 
biri koleksiyonculuk olsa 

gerek. Sabır, süreklilik, 
bilgi, tecrübe, emek isteyen 

bu uğraş, sizden pek çok 
fedakarlık isterken, bir o 

kadar da katkıda bulunur 
size. Öncelikle disiplin 

kazandırır, ilgilendiğiniz 
konuyla ilgili pek çok bilgi 

hem de tüm detaylarıyla 
edinmenizi sağlar, insanlarla 

daha kolay iletişim 
kurmanıza yardımcı olur.”

“Pul koleksiyonerliği 
hem güzel bir uğraş, 
hem dinlendirici bir hobi...”

Eroğlu Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Ergin İlyaz Kınay:

Koleksiyonumun nadide 
parçalarından Atatürk pulları 
(solda) 1913 tarihli Osmanlı 

pulları (sağda) ve 1914 
tarihli Osmanlı pulları (karşı 

sayfada).. 

Bunların yanı sıra Kızılay, 
Çocuk Esirgeme, Türk Hava 

Kurumu, Milli Müdafaa 
Pulları, Otomat Pulları, Hatay 

Pulları, Kıbrıs Türk Pulları, 
Antiyeler ve Formülerler  de 

koleksiyonumda  
yer alıyor.
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“Küçük yaşlardan beri uğraş 
vererek tamamlamaya 

çalıştığım koleksiyonum 
artık ailemizin bir parçası 

gibi. Vakit buldukça tekrar 
tekrar açıp baktığım 

üzerinde hassasiyetle 
çalıştığım koleksiyonum 

1862 Tuğralı pullar Osmanlı 
tarihinden günümüze kadar 

tüm serileri ve ayrıca bu 
serileri tamamlayan ilk gün 

zarfları ile pekişiyor. “

Saklarken Dikkat
Pul biriktirirken dikkat edilmesi ge-
reken en önemli konularından biri, 
pulları doğru şekilde saklamaktır. 
Pulları, şeffaf zarflarda, nem, güneş 
ve sıcaktan uzak bir ortamda sak-
layabileceğiniz gibi, gerçek filate-
listlerin tercih ettiği yöntemle, özel 
defterler kullanarak da muhafaza 
edebilirsiniz.

Pulların koleksiyon değerini kaybetmemesi 
için ‘saklama’ işlemine özen göstermek ge-
rekiyor. Yerleştirirken veya incelerken pullara 
elle dokunmamak, iz bırakmamak için, pul 
maşasıyla özel albümlerine yerleştirmek de 
pulun değerini yitirmemesi için önem arze-
diyor.

Pul albümleri de dikey bir şekilde dizilmeli, 
en az ayda bir defa sayfalarını açılaarak hava-
landırılmalı ve pulları aralarında en az 5 mm. 
aralık bırakarak yerleştirilmeli. 

Ayrıca açık artırma yapan kuruluşlardan da pul alabilirsiniz; bazı müzayedeler pul üzerine dü-
zenlenebiliyor. Artık internette de filateliye odaklanan ve pul satışı pek çok siteyle karşılaşıyoruz, 
buralardan da koleksiyonunuzu genişletebilirsiniz. 

Türkiye’nin en önemli müzayede şirketi olan Antik A.Ş.’nin kurucusu Turgay Artam bir pul koleksi-
yoncusu ve de özel bir konuya odaklamış koleksiyonunu: sanat pulları. Artam, tüm dünyada, sa-
nat üzerine yayımlanmış, yani çeşitli ressamların eserlerinin yer aldığı pulları biriktiriyor yıllardır. 

En büyük hobi
Geçmişte damgalı pulların biriktirilmesiyle başlayan pul koleksiyonculuğu, diğer koleksiyonlarda 
da olduğu gibi kişiye pek çok yarar sağlıyor. 

İyi bir pul koleksiyonu maddi ve manevi uğraş vermeyi gerektiren zevkli ve öğretici bir uğraş. 
Çünkü biriktirdiğiniz pullar sayesinde birçok konuyu öğrenebiliyorsunuz. Diyelim bir konuya 
odaklı pullar biriktiriyorsunuz; mesela uzay pulları. O pulların üzerindeki bilgiler ya da o pulları 
biriktirebilmek için yaptığınız araştırmalar sayesinde önemli bir kültürel birikim ediniyorsunuz. 
Pul kültürdür sözü de bunun bir göstergesi zaten. Unutmamak gerek ki, pul koleksiyonerliği için 
merak, araştırma ve emek çok önemli! Bununla beraber pul iyi bir yatırım aracıdır. Pul koleksi-
yonlarının değeri, yıllar geçtikçe katlanarak artar.

Bunları biliyor muydunuz?
•	 İlk gün zarfları seri pulun tedavüle çıktığı ilk gün tarihi itibari ile 

damgalanan ve zarf üzerinde yer alması ile oluşturulan koleksiyon şeklidir. 
Aynı tarih itibari ile postadan geçmesi ayrı değer kazandırır. Bu koleksiyonu 
oluşturmak çok güç ve çok pahalı bir uğraştır. 

•	 Genellikle damgasız ve hiç kullanılmamış pullar değerlidir. Ama bazı 
serilerin damgalıları, damgasız olanlardan daha pahalı olabilir.

•	 Pulların değerleri üretim sayıları ve bulunabilirliği ile ters orantılıdır. Az 
bulunan ve az üretilmiş pullar çok daha fazla değer kazanırlar.

•	 Pulların kenarındaki tırtık adı verilen deliklerden birinin bile kopması, 
arkasında sıyrıkların oluşması, pulun yırtılması veya buruşması, koleksiyon 
değerinin kaybolmasına neden oluyor. Üzerinde damga dışında leke bulunan 
bir pul da değerini büyük ölçüde yitiriyor. 

Pulun tarihçesi
Mektup, davetiye ve paketlerin üzerlerine 
ücret karşılığı yapıştırılan bu küçük kağıt 

parçalarının  geçmişi, 1840’lı yıllara 
uzanıyor. Mektup ve benzeri eşyaların 

gönderme ücreti alıcı tarafından ödeniyor-
du 1840’lar öncesinde. Tabii ücretin alıcı 

tarafından ödenmesi de çeşitli karışıklığa 
neden oluyordu. 1840’ta Sir Rowland Hill, 

günümüzde de uygulanan pul kullanma 
sistemini buldu. İngiliz parlamentosunun 

bu uygulamayı kabul etmesiyle birlikte, 
üzerinde dönemin kraliçesi Victoria’nın 

resmi bulunan ilk pullar satışa çıkarıldı. 

İngiltere’de uygulanmaya başlamasının 
hemen ardından, sistem tüm dünya-

ya yayıldı. 1842’de Amerika Birleşik 
Devletleri’nde, 1848’de Brezilya’da, 

1850’da Avusturya’da... Türkiye’de Posta 
Nezareti  1840 yılında Sultan II. Mah-

mud tarafından kurulmuştu. Ancak pul 
kullanımı, 1863’de hükümete posta pulu 
basılmasını teklif eden Sultan Abdülaziz 

döneminde başladı.  13 Ocak 1863’de satı-
şa sunulan ve üzerinde Sultan Abdülaziz’in 

tuğrası bulunan ilk Türk pulları, tarihe 
‘tuğralı pullar’ olarak geçti.
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COLIN’S, 2014 İLkbahar/Yaz 
kOLekSİYONuYLa 
herkeS TarzINI YaNSITIYOr

Rahatlık ve şıklığı ana tema 

olarak belirleyen Colin’s, hem jean 

koleksiyonu hem de tamamlayıcı 

ürünleriyle size günün her saatinde 

kendi tarzınızı yaşatıyor.

Rahatlık ve şıklığı bir arada sunan geniş ürün yelpazesiyle 
öne çıkan Colin’s, 2014 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’yla günün 
her saatinde tarzınızı yaşatıyor. Her dakika rahatlığı ve şıklı-
ğı üzerinize taşımak için yola çıkan Colin’s, indigonun farklı 
tonlarını jeanlere uyarlayarak ofis hayatını hedef alırken, soft 
tuşeli jeanler ile de hafta sonu ve günlük kullanımı ön pla-
na çıkarıyor. Tamamlayıcı ürünleriyle de göz dolduran Colin’s, 
yazı her kıyafetinizde hissetmenizi sağlıyor.  

Colin’s ile jeanler hayatın merkezinde
2014 İlkbahar/Yaz Denim Koleksiyonu’yla geniş bir skalada 
detaycı bir yaklaşım sergileyen Colin’s, kumaş özellikleriyle de 
adından söz ettiriyor. Denim kumaşının yanı sıra özel kumaşlar-
dan da yararlanan Colin’s, giyildiğinde vücudun şeklini alan ve 
formunu kaybetmeyen soft tuşeli kumaşları sıkça kullanıyor. Jean 
giyimini kolaylaştıran ince ağırlıktaki nefes alabilen kumaşlar sa-
yesinde de sıcak havalara meydan okuyor. Detaycı yaklaşımını her 
sezon olduğu gibi bu sezon da koruyan Colin’s jeanler özel fermuar 
ve aksesuar detaylarıyla daha canlı bir hal alırken, jeanlerin tersi için 
mint yeşili ve turuncu gibi renklere de koleksiyonda yer veriliyor. 
Taşlar, işlemeler ve baskılarla eğlenceli hale gelen jeanler, vintage 
yaklaşımlarıyla da büyüleyici bir hal alıyor. 

Jean koleksiyonu bu sezon skinny jean Sally ve bootcut Monica üze-
rine kurgulanıyor, kadın vücudunu ince göstermesiyle Monica’nın 
flare fiti, hem salaş hem de slim New Boyfriend fitiyle de koleksiyo-
na yeni bir soluk getiriyor. 

Colin’s yedi yeni temasıyla herkesi etkisi altına alıyor 
2014 İlkbahar/Yaz Kadın Koleksiyonu ile yazın içleri ısıtan tüm renk-
lerini üzerinize taşıyor. Her sezon olduğu gibi bu sezon da her kadı-
nın kendini bulacağı bir tema hazırlayan Colin’s, içinizdeki kusursuz, 
şehirli, bakımlı ve sıra dışı kadını dışa vurmanıza yardımcı oluyor. 

Perfect Pastels, Modernist, Bohemian Rhapsody, Campus Girl, Ocean 
Florals Candy Girl ve Beach Club temalarıyla her zevke ve günün 
her dakikasına vurgu yapan Colin’s, ilkbahar ve yaz için her detayı 
düşünüyor. 

Colin’s aksesuar: Şıklığını 
detaylarda yakalamanın en 
kolay yolu
Colin’s 2014 İlkbahar/Yaz Aksesuar 
Koleksiyonu, cesur renklerin dansını 
yaz ile harmanlayarak sunuyor. Mer-
can, su yeşili ve tonları, saks mavisi, 
fuşya, ekru ve kırmızı renklerin başı 
çektiği aksesuar koleksiyonu, şallar, 
bikiniler, flip flop terlikler, çantalar, 
kemerler ve cüzdanlardan oluşuyor. 
Bu sezona özel olarak hayvan de-
senleri, etnik desenler ve geometrik 
baskılar da öne çıkıyor. 

Çantalarda siyah ve beyazın bir ara-
da kullanılışı, marin çizgiler, zincirli 
kapitone modeller, omuz shopping 
bag tarzı modeller oldukça fazla 
görülürken, gençlerin favorisi sırt 
çantasını da bu sezon koleksiyona 
dahil ediyor. 
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Şıklığınızın tamamlayıcısı aksesuarlar
Colin’s her sezonun olmazsa olmazlarından olan 
aksesuar koleksiyonunda bu ilkbahar erkekler için  
ayakkabı, çanta, kemer, plaj ürünleri, saat ve göz-
lükleri ön plana çıkıyor. 

Ayakkabı koleksiyonunda cesur bir duruş sergile-
yen Colin’s, bordo, saks mavisi gibi renkleri kulla-
nıyor. Özellikle jean kumaştan ve lacivert tonlara 
bu yıl daha çok yer veren Colin’s, bu sezon da keten 
ayakkabılara oldukça önem veriyor. 

Çanta koleksiyonunda postacı tarzını devam etti-
ren Colin’s, ayrıca orta boy omuz çantaları ve fötr 
şapkalarla erkekler için vazgeçilmezi sunuyor. 

En temel aksesuarı olan kemerlerde kalın kare 
tokalı, fırfır tokalı ve doğal kaplamalı malzemeler 
diikat çekiyor. Saatlerde dijital modeller ve büyük 
kadran modası devam ederken özellikle silikon 
kayışlı seçenekler büyük yer tutuyor. Gözlükte çer-
çevesiz damla modeli ve kemik saplı modeller öne 
çıkarken şeffaf ve ayna camlı modeller de erkekle-
rin tercihleri arasında yerini alıyor. 

Bu yaz plajlarda kullanılacak flip flop terliklerde 
büyük yazılı ya da rakamlı baskılar, tropikal grafik-
ler, stripe ve çift renk kontrast kullanımı ön plana 
çıkıyor. 

Rahatlık ve şıklığı bir 
arada sunan geniş 
ürün yelpazesiyle 
Colin’s, 2014 
İlkbahar/Yaz Erkek 
Koleksiyonu’nda 
hem jeanler hem de 
tamamlayıcı ürünlerle 
kendi tarzınızı 
yansıtabileceğiniz, 
günün her saatinde 
şık olmanızı sağlayan 
modeller sunuyor.
Ucieniumusa videna,

Rahat bir yazın bütün şifreleri Colin’s’te yazılıyor
Colin’s, 2014 İlkbahar/ Yaz Erkek Koleksiyonu’yla yine tarzınızı 
yansıtıyor. Hem jeanlerinde hem de tamamlayıcı ürünlerinde 
slim fitleri koleksiyonun merkezine taşıyan Colin’s, normal ke-
simlerle de tüm erkeklerin zevkine hitap ediyor. Renk ve kumaş 
kalitesiyle yaza yüzde yüz uyum sağlamanıza da yardımcı olan 
Colin’s,  rahat ve şık bir sezon için tüm detayları gardırobunuza 
taşıyor. 

Colin’s, benzersiz bir jean deneyimi sunuyor
2014 İlkbahar/ Yaz Erkek Denim Koleksiyonu’yla genel olarak 
slim fitlere yer veren Colin’s, normal kesim jean tutkunlarını da 
unutmuyor. Likralı kumaşları slim fitler ile harmanlayarak kul-
lanan Colin’s, daha rahat ve konforlu pantolonlar ile yazı hafif 
geçirmenizi sağlıyor. Kaplamalı, farklı dokumalı ve renkli de-
nimlerin yanı sıra yeşil, sarı, kırmızı renkleri de koleksiyonunda 
bolca kullanarak yazın tüm renklerini üzerinize taşıyor. 

Colin’s, koyudan açığa indigonun tüm renkleri, yıpratmasız te-
miz görünümlü yıkamalar, hafif yıpratmalı, geniş bir yıkama 
ve renk koleksiyonuna sahip jeanler, yaz sezonuna uygun açık 
tonlardaki yıkamalar ile dikkat çekici bir jean koleksiyonu 
sunuyor. Detaylardaki şıklığını bu sezon da sürdüren Colin’s, 
cep dikişlerinde kullanılan farklı dikiş ve ip kalınlıklarıyla, 
kumaşın tersinden biyelerle, kırmızı selvag şeritlerle, fark-
lı kumaşlı kombinlerle, parlak ve kalın iplerle her detayı 
ince ince işliyor. Jean gömlek ve ceket koleksiyonunda da 
yumuşak kumaşlar, farklı etiket ve düğmelere yer veren 
Colin’s, tüm jean özelliklerini diğer jean gömlek ve ceket-
lerine de taşıyor. 

Colin’s her sezon olduğu gibi bu sezon da yeni temalarıy-
la her zevke hitap ediyor. Colin’s,  Campus, City Smart, 
Holiday Shop, Newport, Simplicity ve Urban temalarıyla 
2014 İlkbahar/Yaz Erkek Koleksiyonu’nu şekillendiriyor. 
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Mabel Matiz 
Erasta’yı Coşturdu
2013 ün en başarılı sanatçılarından olan Mabel Matiz 21 
Eylül Cumartesi günü Erasta’da düzenlediği dinleti ve imza 
günü yoğun ilgi ile karşılandı. 

CD ve poster imzalatmak için sıraya giren yüzlerce hayranı 
karşısında mutluluğunu gizlemeyen sanatçı Erasta’nın açık 
hava konseptinde olmasınında ortamı pozitif yönde etkile-
diğini dile getirdi. 

İki parçasıyla başladığı dinletiden sonra imza bölümüne 
geçen sanatçı, hayranlarının oluşturduğu uzun kuyrukların 
bitmesini sabırla bekledi. Erasta’da karşılaştığı ilgiden son 
derece memn olan Mabel Matiz Antalya’ya ilk fırsatta tekrar 
gelmek istediğini belirtti. 

Erasta AVM müdürü Heper Kolcu başarılı sanatçıyı ağırla-
maktan ve Antalyalıların yoğun ilgisinden son derece mut-
lu olduklarını, bu ilgiden cesaret alarak benzer etkinlikler 
planlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Puslu sesi ve hüzünlü şarkılarıyla 

MABEL MATİZ

Sahne adı olarak, Buket Uzuner’in “Kumral Ada Mavi Tuna” romanı-
nın baş karakterlerinden Tuna’nın takma adı “Mabel”  ile çok sarhoş, 
düşkün kimse anlamlarına gelen eski Yunanca kökenli “Matiz”i bir-
leştirerek kullanan Fatih Karaca, asıl mesleği diş hekimliği olan bir 
sanatçı. Halen Bilgi Üniversitesi’nde İnsan Hakları Hukuku üzerine 
yüksek lisans eğitimine devam eden sanatçı, çocukluğundan beri 
eğilimli olduğu müzik konusundaki eğitimine üniversite yıllarında 
aldığı gitar ve şan dersleri ile başlamış. 

İlk bestelerini de üniversite yıllarında yapan Mabel Matiz, kendi 
bestelerinin evde gerçekleşen kayıtlarını MySpace sayfası üzerinden 
anonim olarak yayınladığında büyük bir hayran kitlesi edinme yo-
lunda ilk adımı attı. Engin Akıncı ile tanışan ve ilk albümünün hazır-
lıklarını birlikte yapan sanatçı, stüdyo çalışmalarını Alper Gemici ve 
Alper Erinç ile birlikte gerçekleştirdi.

Kendi adını taşıyan ilk albümü Mayıs 2011’de piyasaya çıkan sanatçı, 
farklı sanatçıların albümlerine söz yazarı ve besteci olarak da katkıda 
bulunuyor. Teoman’ın Aşk ve Gurur albümünde yer alan “Sahilde Bir 
Sarhoş”, Ceyl’an Ertem’in Ütopyalar Güzeldir albümünde “Cennetin 
Irmakları” ve Göksel’in Bende Bi’ Aşk Var albümündeki “Yarım Kalan 
Şarkı” parçasının söz ve besteleri Mabel Matiz imzası taşıyor.

Sanatçının Mete Özgencil’in katkılarıyla hazırladığı ikinci albümü 
Yaşım Çocuk ise Ocak 2013’de müzik marketlerde yerini aldı.
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Rock Müziğin Sadık Yolcusu

YÜKSEK SADAKAT
Bas gitarda Kutlu Özmakinacı, gitarda Serkan Özgen, klavyede 
Uğur Onatkut, davulda Safa Deniz Alemdar ve vokalde Selçuk Sami 
Cingi’den oluşan Türk rock grubu Yüksek Sadakat, 2005 yılında yap-
tıkları İhtimaller Denizinde şarkısı ile ilk kez dinleyici karşısına çıktı.

Bu başarılı çıkışın ardından, ilk albümlerini 2006 yılında grubun 
adıyla yayınlayan, 2008’de  Katil ve Maktül, 2011’de Renk Körü al-
bümleriyle hayran kitlesini genişleten grup, başarılı çizgisini boz-
madan yoluna devam etti.

Müzik yolculuğunda her zaman alternatif yolların arayıcısı olarak 
bilinen Yüksek Sadakat, bu yönüyle de diğer rock gruplarından daha 
farklı bir yerde duruyor. Toplumun çok farklı kesiminden  pek çok 
dinleyicisi bulunan grup,  2011 yılı Eurovizyon Şarkı Yarışması’nda 
Live It Up adlı şarkılarıyla Türkiye’yi temsil etmişti.

Eurovizyon parçasıyla aynı adı taşıyan Live It Up albümünü 2011 
yılında tamamlayan grubun son albümü Fener ise 2013 yılında ta-
mamlandı.

Yüksek Sadakat İmza Günü 
24 Eylül Günü Erasta AVM’de mini bir konser vererek hayranları ile buluşan Yüksek 
Sadakat, coşkulu bir dinleyici kitlesinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 

Rock müziğinin sevilen temsilcilerinden olan grup üyeleri, konserin ardından se-
venleri ile fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Mini konser ve imza günü olarak gerçekleştirilen etkinlik, izleyen herkese unutulmayacak 
ve coşku dolu bir gün yaşattı.
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Cem Adrian Erasta’daydı
Özel ses tonuyla müzikseverlerin büyük beğenisini ka-
zanan Cem Adrian, “Şeker Prens ve Tuz Kral” adlı son 
albümünün tanıtım çalışmaları kapsamında Erasta’da 
hayranlarıyla buluştu.

Bastan sopranoya uzanan sesiyle bugüne dek yedi al-
büme imza atan Cem Adrian, alışveriş merkezinde imza 
günü düzenlememe prensibini, Antalya’nın ilk açık hava 
konseptli alışveriş merkezi Erasta için bozdu.

Son albümü “Şeker Prens ve Tuz Kral “ da yer alan 11 
eserin tüm söz, müzik ve düzenlemelerini kendisi yapan 
Adrian, 10 Eylül’de satışa sunulan albümünü 16 Ekim’de  
Erasta’ya gelen hayranları için imzaladı. Adrian, imza 
öncesinde beş şanslı hayranıyla Erasta’daki KAFEDEN’de 
sohbet etti.

Erasta AVM Genel Müdürü Heper Kolcu; ünlü sanatçıyı 
böyle bir organizasyona ikna etme sürecinin oldukça 
zorlu olduğunu belirtti. Adrian’ın süre kısıtı nedeniyle 
imza veremeyeceği hayranlarının durumuna çok üzül-
düğünü, bu nedenle de imza günü yapmadığını belirten 
Kolcu, sanatçıyı ikna edebilmek için yoğun çaba harca-
dıklarını dile getirdi. Kolcu, imza gününde hayranlarının 
yoğun ilgisi ile karşılaşan Cem Adrian’a teşekkür ederek, 
kendisini tekrar Erasta’da görmek istediklerini belirtti.

Müziğin Sıradışı Sesi

CEM ADRİAN

Henüz 18 yaşındayken başladığı radyoculuk kariyerini sürdürdüğü 
altı yıl boyunca, kendi yaptığı 250’den fazla şarkının kaydını ger-
çekleştiren Cem Adrian’ın, ilk albümü “Ben bu şarkıyı sana yazdım”  
2005 yılında çıktı. 1997-2003 yılları arasında yaptığı şarkılardan 
seçmeler içeren bu albümde Fazıl Say ile çalışan Adrian, 16.000 
kopya satan albümü ile daha geniş kitlelerce tanınıp sevildi. 

Asıl soyadı olan Filiz yerine, doğup büyüdüğü şehir olan Edirne’nin 
antik dönemdeki adı Adrianopolis’ten esinlenerek Adrian adını kul-
lanan sanatçı, 2006 yılında çıkan “Aşk bu gece şehri terketti” albü-
münden önce Bremen Jazz Festivali’nde Fazıl Say ve Burhan Öçal 
ile sahne aldı.

2008’de çıkardığı “Seçkiler” albümü, aynı zamanda genç bir imamı 
canlandırdığı Abdullah Oğuz’un Sıcak filmininde  film müziği olarak 
kullanıldı.

2008 tarihli “Emir” albümünde Hayko Cepkin ve Pamela Spencer ile, 
2010 tarihli “Kayıp Çocuk Masalları”  albümünde Murat Yılmazyıl-
dırım ve Aylin Aslım ile ve 2012 tarihli “Siyah Bir Veda Öpücüğü” 
albümünde Ayten Alpman ile düet yapan Cem Adrian, muhteşem 
performanslarıyla sahnelerde olmaya devam ediyor.
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Kahraman Tazeoğlu 
Erasta’da Kitaplarını İmzaladı 
Yazar Kahraman Tazeoğlu, son kitabı Bukre’nin tanıtımını Erasta AVM’de ger-
çekleştirdi. Düzenlenen imza gününde okurları ile buluşan Tazeoğlu, okurların  
yoğun ilgisi ile karşılaştı.

25 Kasım’da gerçekleştirilen imza gününde ünlü şair ve yazar, hayranları için 
pek çok kitabını imzaladı.

Aşık ve Şair 

KAHRAMAN TAZEOĞLU
‘‘Bana, bir veba busesi bırakıp gittin; bak şimdi yerini başkaları aldı. Bu aşkın 
vebası sende, busesi bende kaldı. Seçtiğin yolda sana mutluluklar diliyorum. 
Unutmak alışmaktır. Unutursun demiyorum… Ama alışacaksın biliyorum.’’ *

*Bukre

Şair, radyo programcısı ve aynı zamanda yazar olan popüler Türk edebiyatının parlayan 
isimlerinden olan Kahraman Tazeoğlu, son kitabı ‘‘Bukre’’  ile okurlarıyla kurduğu duygusal 
bağı güçlendiriyor.

Şiir ve romanlarından oluşan 13 adet yayınlanmış kitabı bulunan Tazeoğlu, edebiyatın 
gelecek vaat eden yazarları arasında gösteriliyor ve çok geniş bir kitle tarafından takip 
ediliyor.

Bukre ise, yazarın yayımlanmış son kitabı olarak, diğerlerinden bir adım 
öne çıkıyor.
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Anadolu’nun bereketli topraklarında bugüne dek hüküm sürmüş pek çok 
uygarlığın izlerini taşır köprülerimiz... Tarihe tanıklık eden bu heybetli anıtlar, 
yolları birbirine bağlamak, bir nehrin iki yakasını birleştirmek veya gölün bir 
yanından ötekine geçişi kolaylaştırmakla kalmaz, kervanlara ev sahipliği yapar, 
aşıkları kavuşturur, türkülere ve efsanelere konu olur...
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BELKIS KÖPRÜSÜ 
ANTALYA
İlkçağda kurulan antik Aspendos kentinin 225 metre uzunlu-
ğundaki antik köprüsü, Roma döneminde inşa edilmiş, Sel-
çuklu İmparatoru Alaaddin Keykubat döneminde üzerine bir 
köprü daha yapılmıştır. 1998 yılında restore edilen ve tarihi 
dokusunun korunması için araç trafiğine kapatılan köprü, yü-
rüyüş yapmak ve harika fotoğraflar çekmek için ideal yerler-
den birisidir.

AKSARAY KÖPRÜLERİ
Aksaray sınırları içinde Romalılar, Bizanslılar ve Selçuklular dönemlerinde pek çok köprü 
yapılmış, ancak zamanla terkedilen rotalar üzerinde atıl kalan bu köprülerin taşları köylüler 
tarafından sökülerek çeşitli yerlerde kullanılmış.

Aksaray içinden geçen Uluırmak üzerinde bulunan dört köprü, geçtiğimiz yıl restore edi-
lerek hizmete sunuldu.  Dört gözü bulunan 36 metrelik Kalanlar Köprüsü, iki küçük bir 
de büyük olmak üzere üç gözlü olan Başköprü ve Nakkaş Köprüleri ve Debbağlar Köprüsü 
Selçuklu döneminden kalma eserlerdir.

Kalanlar Köprüsü, Sultan II. Abdülhamid’in seraskeri Hacı Ali Paşa tarafından onartılmış 
ve ayakları takviye edilmiştir.  Önceleri Hasan Rıza Camii, adını taşırken Perek Zade İbra-
him Efendi tarafından yenilenen ve kendi adıyla anılan camiin önünden karşıya kurulan 
Başköprü’nün ise,  Sultan Alaaddin zamanında yapıldığı, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde 
belirtilmektedir. Nakkaş ve Meydan mahallelerini Dere mahallesine bağlayan Nakkaş 
Köprüsü’nün kitabesi yoktur. Debbağlar Köprüsü’nün tamir kitabesinde ise, Hacı Ali Paşa 
tarafından payandalarla takviye ettirildiği yazar.

E-90 karayolu girişinde yer alan kesme taştan yapılmış iki gözlü Karasu Köprüsü, Osmanlı 
dönemine ait bir eserdir. Ihlara Vadisi girişinde yer alan Yaprakhisar Köprüsü ise, Melendiz 
Çayı üzerin ik göz olarak yine kesme taştan inşa edilmiştir.
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MALABADİ KÖPRÜSÜ 
DİYARBAKIR
Diyarbakır-Bitlis yolunda, Batman 
çayı üzerinde yer alan ve dünyada-
ki en geniş kemerli taş köprü olan 
Malabadi Köprüsü’nün altından 
Ayasofya’nın kubbesi geçebilir. 1147 
yılında Timurtaş bin İlgazi bin Artuk 
tarafından yaptırılan bu muhteşem 
köprünün kemerinin iki yanında ker-
van ve yolcuların özellikle kış ayların-
da barınak olarak kullanabilmesi için 
iki oda yer almaktadır. Odaların deh-
lizler aracılığıyla yolun derinliklerine 
bağlı olduğu, bu sayede şehre yakla-
şan kervanların daha çok uzaktayken 
bile duyulabildiği söylenir. 150 metre 
uzunlukta ve 7 metre enindeki köp-
rünün kilit taşı, su seviyesinden 19 
metre yükseklikte yer alır.

UZUN KÖPRÜ - EDİRNE
Meriç, Tunca ve Ergene nehirlerinin suladığı bereketli topraklar üzerinde kurulan Edirne’de, 
tarihi boyunca onbir adet kagir köprü yapılmış, bunlardan biri hariç hepsi gnümüze kadar 
ulaşmıştır. Edirne’nin en göz alıcı köprüsü, yapıldığı dönemde dünyanın en büyük kemerli 
köprüsü olan Uzun Köprü ya da Ergene Köprüsü’dür. Sultan II. Murat’ın Ergene Nehri üze-
rinde 1426-1443 yılları arasında Mimar Müslihiddin’e yaptırdığı köprü, 174 yüksek kemer 
üzerinde uzanır, 1.392 metre uzunluğunda ve 6,90 metre enindedir. Tarihi kaynaklara 
göre köprünün bulunduğu alan vaktiyle ormanlıkmış ve buraya gizlenen haydutlar gelen 
geçen yolcuların, kervanların yolunu keser, soyarlarmış. Köprü ile birlikte temizlenen ve 
düzenlenen bölgede, Rumeli’nin ilk Türk kenti olan Ergene kurulmuş.



www.erogluholding.com

43

IRGANDI KÖPRÜSÜ - BURSA
Dünyada sadece dört adet bulunan çarşılı köprülerden biri olan tarihi 
Irgandı Köprüsü, 1442 yılında Irgandılı Ali oğlu Hoca Muslihiddin tara-
fından yaptırılmış. Bursa’da Gökdere üzerinde yer alan ve depremlerle 
zayıflayan köprünün orta kısmı, Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan ordusu 
tarafından dinamitle tahrip edilmiş. Vali Haşim İşçan döneminde ger-
çekleştirilen yenilemede orjinal haline sadık kalınmayan köprü, daha 
sonra yeniden onarılarak 17 Mart 2004’de hizmete açıldı. Yapıldığında 
üzerinde iki depo, bir mescit ve 31 dükkan bulunan köprüde şimdi 22 
dükkan yer alıyor.

HASANKEYF KÖPRÜSÜ - MARDİN
Mardin-Batman yolu üzerinde, Dicle’den Basra Körfezi’ne kadar uza-
nan ticaret yolunun önemli duraklarından biri olan Hasankeyf Köprüsü, 
Dicle nehrinin içinde yer alan iki ayağı ile Ortaçağ’ın en görkemli köp-
rülerinden biridir. 1116 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan 
tarafından yaptırılan köprünün ayaklarında Asya kültüründen gelen fi-
gürler kullanılmıştır. Burçları simgeleyen bu figürler, Anadolu’da insan 
betimleyen nadir örneklerdendir. 17. yüzyıl başında yıkıldığı tahmin 
edilen köprüden geriye Dicle içindeki iki ayak ve küçük bir kemer kal-
mıştır.
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Bulmacayı çözerek, anahtar sözcüğü kurumsaliletisim@erogluholding.com  
adresine gönderen ilk çalışanımıza, Colin’s mağazalarında kullanılmak üzere

250 TL tutarında alışveriş çeki hediye
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