
haber
Eroğlu  Holding  Kurumsal  İletişim  Yayınıdır

TEMMUZ 2014

ERASTA FETHİYE 
AÇILDI

DNM AMSTERDAM KINGPINS’DEYDİ

EROĞLU GİYİM KALİTE GÜVENCE 
ÇALIŞMALARI HIZLA SÜRÜYOR

LOFT YENİ SEZONDA ÇOK İDDİALI

MURAT BOZ DA 
“COLIN’S BİZE UYAR” 
DEDİ





www.erogluholding.com

Tekstil sektörü ile güçlenen ve edindiği birikim ve deneyimi başarıyla 
gayrimenkul sektörüne taşıyan Eroğlu Holding için 2014 yılı, gayrimenkul 
yatırımlarımızın meyvelerini toplandığımız, tekstilde ise çıtayı daha da 
yükselttiğimiz bir yıl oldu.

Fethiye’de Erasta AVM markamızın ikinci halkası olan ve 80 milyon TL 
yatırımla hayata geçirdiğimiz Erasta Fethiye’yi Haziran ayı içinde hizmete 
açtık, Erasta Fethiye’nin bölgeye yeni bir soluk getireceğine ve ekonomik 
gelişmesine ivme kazandıracağına inanıyorum. 

Diğer taraftan Bursa’da alışılagelmiş düşünce kalıplarını yıkan ve Bursalılara 
bambaşka bir yaşam kalitesi vaadeden Harmony Towers’ın anahtar teslimlerini 
gerçekleştirdik. Eroğlu Gayrimenkul kalitesi ve farkıyla tamamlanan bu proje, 
hem holdingimizin hem de Bursa’nın gurur duyacağı projelerden biri oldu.

Ülkemizi yurtdışı pazarlarda tanıtan ve gerçekleştirdiği ihracatla ekonomik 
büyümeye önemli katkı sağlayan Eroğlu Giyim, yaptığı üretimle İTKİB 
İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde, hazır giyim ve tekstil kategorilerinin her 
ikisinde de 6. olmayı başardı ve en yüksek kategori olan Platin Ödül’e layık 
görüldü. Erpa ise yaptığı ihracatla hazır giyim  kategorisinde 2. olarak, yine 
Platin Ödül’le ödüllendirildi. Yıllardır dünyanın en önemi markalarına üstün 
nitelikli üretim yapan Eroğlu Giyim’in kalite yönetimi alanında yürüttüğü 
çalışmaları da, üstün başarısının sürdürülebilir olmasında en önemli 
etkenlerden birisi olacak.

Perakende de büyüme yılı olarak planladığımız 2014 yılında, Colin’s 
gerçekleştirdiği yeni reklam kampanyası ile önemli bir atılım yaptı. 

Müşterilerinin özel tasarım beklentilerine cevap vermek için itinalı çalışmalar 
gerçekleştiren Loft da sezona çok iddialı girdi.

Bu arada holding ve bağlı şirketlerimizde ihtiyaç duyulan yeniden yapılanma 
çalışmaları ve özellikle çalışanlarımıza yönelik insan kaynakları etkinlikleri 
hızlanarak devam etmektedir.

Tüm bu başarıları, Eroğlu Holding ailesinin en değerli varlığı olan 
çalışanlarımızla el ele gerçekleştiriyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için ortak 
anlayış ve işbirliği ile çalıştığımız sürece, başarılar da birbirini takip edecektir. 
Hedefimiz, daha çok çalışarak geldiğimiz noktayı, kurumumuz ve ülkemiz için 
daima daha yükseğe taşımak olacaktır.

Merhaba
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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

Dergimizin yeni sayısıyla tekrar karşınızdayız. 

Sıcak yaz günlerinde ülkemizin en gözde mekanlarından olan güney sahilleri, 
Eroğlu Gayrimenkul tarafından tamamlanarak hizmete açılan yepyeni bir 
proje ile daha da canlandı. Fethiye’de açılan Erasta alışveriş merkezinin açılış 
töreninden renkli haberleri, dergimiz sayfalarında bulabilirsiniz. 

Hazırladıkları birbirinden güzel etkinliklerle Antalya ve Fethiye’de Ramazan 
eğlencelerinin merkezi haline gelen Erasta alışveriş merkezlerinin özel 
programları da yine dergimiz sayfalarında.

Bu ay İçimizden Biri köşemize konuk olmayı kabul eden ve sorularımızı 
samimiyetle yanıtlayan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Sayın Şahin Eroğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Mesai Sonrası sayfalarımızda ise, fotoğrafçılıkla ilgilenen Colin’s IT Sistem 
Destek Uzmanı Gökhan Bayram’ı konuk ettik. Hayatımızın vazgeçilmez bir 
parçası haline gelen fotoğraflla ilgili görüş ve önerilerini ilgiyle okuyacağınızı 
düşünüyoruz. 

Bu sayımızın Adım Adım Anadolu köşesinde ise, Aksaray’da yer alan ve doğal 
güzelliğinin yanı sıra tarihi değeri ile de özel bir yere sahip olan Ihlara Vadisi 
yer alıyor. Sıcak ve uzun yaz günlerinde hem susuzluğunuzu gidermek hem 
de serinlemek için, sağlıklı ve doğal bir seçenek arıyorsanız, Damak Tadı 
sayfalarımızda yer alan şerbetlere göz atmanızı öneririz.

Sizlerin de büyük ilgiyle karşıladığı ödüllü bulmacamız bu sayıda da son 
sayfamızda yer alıyor. Bulmacamızın ödülünde ise bir değişiklik yaptık. 
Anahtar sözcüğü bize ileten onuncu kişi, ödülün sahibi olacak.

Eroğlu Holding olarak, gerçekleştirdiğimiz projeler, eğitimler ve aldığımız 
ödüllerle ilgili detayları da dergimiz sayfalarında bulabilirsiniz.

Dergimizin yeni sayısında buluşana dek, başarı ve mutlulukla dolu günler 
diliyorum.
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MURAT BOZ,
COLIN’S’İN
MARKA YÜZÜ OLDU

Sadece sesi ve yorumu ile değil, 

renkli kişiliği ile de sevenlerinin 

gönlüne taht kuran pop müzik 

sanatçısı Murat Boz’un yer aldığı 

reklamlar, her tür mecrada Colin’s 

severlerle buluşacak.

Rahatlık ve şıklığı bir arada sunan geniş ürün 
yelpazesiyle öne çıkan Colin’s, 2014 İlkbahar/Yaz 
Koleksiyonu’nun tanıtımı için, ünlü popçu Murat 
Boz’la anlaştı.

Ümlü şarkıcı, Colin’s’in genç, dinamik, samimi, 
trend ve modern ruhunu en iyi şekilde temsil ede-
cek isim olarak seçildi. Türkiye’nin lider markası 
Colin’s’in hedef kitlesini kalpten yakalayacak Mu-
rat Boz’a 2013 Rusya Güzeli Elmira Abdrazkova’nın 
eşlik ettiği reklam filmi çekimleri de tamamlandı.

BASINDAN BÜYÜK İLGİ
Colins’in Murat Boz ve Elmira ile işbirliği, basında 
da büyük ilgi uyandırdı. Magazin basının yanı sıra 
sektörel yayınların da övgüyle bahsettiği çalışma, 
gazete ve dergilerde geniş yer buldu.

Murat Boz’un geçtiğimiz yıl uyguladığı özel bes-
lenme ve spor programının ardından kazandığı fit 
ve dinamik forma vurgu yapan basın, sanatçının 
2013 Rusya Güzeli ile birlikte bir dünya markası 
olan Colin’s reklamlarında yer almasının, sadece 
Tükiye’de değil dünya çapında ün kazanmasına 
katkıda bulunacağının altını çizdi. 
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Murat Boz
Zonguldak Ereğli doğumlu Murat Boz, Bilgi Üniversitesi Caz 
Vokal Bölümü’nde 1999 yılında başladığı müzik eğitimini, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatu-
arı Temel Bilimler Bölümü’nde tamamladı.

2006 yılında ilk single çalışması “Aşkı Bulamam Ben” ile 
çıkış yapan sanatçı, 2007 yılı başında ilk stüdyo albümü 
“Maximum”u yayınladı.

Aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödülleri, Altın Kelebek Ödül-
leri ve İstanbul FM Altın Ödülleri’nden “En İyi Çıkış Yapan 
Erkek Sanatçı” ödülleri alan Boz, 2008 yılında ilk EP çalış-
ması “Uçurum”, bir yıl sonra ikinci stüdyo albümü “Şans” ile 
sevenleriyle buluştu. 2010’da ikinci single çalışması olan 
“Hayat Sana Güzel”i yayınlayan sanatçı, 2011’de üçüncü 
stüdyo albümü “Aşklarım Büyük Benden” içinde yer alan 
şarkılarıyla, müzik listelerinin zirvesine yükselmeyi başardı.

Son olarak en sevilen şarkılarından oluşan remix albümü 
“Dance Mix”i piyasaya süren Murat Boz’un, 2011 yılından 
bu yana jüri üyesi olarak katıldığı O Ses Türkiye programın-
da yönlendirdiği ekip, ilk sezonu kazanan ekip olmuştu.

Piyano, keman ve ney çalabilen Murat Boz, iki Altın Kelebek 
Ödülü ve iki Kral TV Video Müzik Ödülü sahibi...

Colin’s reklamlarında, 

Murat Boz’a,  

2013 Rusya Güzeli  

Elmira Abdrazakova  

eşlik ediyor.
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COLIN’S’İN YENİ REKLAM YÜZÜ 
MURAT BOZ  
“COLIN’S #bizeuyar” DEDİ

Rahatlık ve şıklığı bir arada sunan geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan Colin’s,  
“Colin’s bize uyar” sloganıyla yeni reklam kampanyasını başlattı.  
 7 Mayıs akşamı ekranlarda ilk kez yayınlanan reklam filmiyle başlayan 
kampanyanın yüzü ise Murat Boz oldu.

Türk popunun başarılı yıldızı Murat Boz, Colin’s’in 
yeni reklam kampanyasının yüzü oldu. Murat 
Boz, ilk defa Colin’s ile birlikte bir giyim marka-
sının reklam filminde rol aldı.

İstanbul’da yaklaşık bir hafta süren çekimler sı-
rasında, Murat Boz’a 2013 Rusya Güzeli Elmira 
Abdrazakova eşlik etti. İlk kez 7 Mayıs’ta ekran-
lara gelen reklam filminde, Colin’s’in 2014 Yaz 
koleksiyonuna ait rahat ve şık tasarımlar, Murat 
Boz ve Elmira Abdrazakova’nın üzerinde çok daha 
çekici bir hale geldi.

Karışan bavullarla başlayan bir aşk öyküsü

Yeni kıyafetleriyle otele dön-
düğünde ise, tam da partiye 
götürmek isteyeceği gibi güzel 
ve alımlı bir genç kızın, hem de 
kaybettiği bavulundaki kıyafet-
ler içinde karşısında durduğunu 
görüyor.

Romantik komedi tarzında hazır-
lanan reklam filmi, havaalanında 
bavulların karışmasıyla başlıyor. 
Bir partiye katılması gereken 
Murat Boz, soluğu Colin’s mağa-
zasında alıyor.
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COLIN’S REKLAMLARI HER YERDE
Yurtdışındaki başarısı konferaslarda vaka olarak anlatılan Colin’s, müşterileriyle doğ-
rudan iletişimde olmasını sağlayan mağaza içi iletişimdeki başarısını, uzun bir ara-
dan sonra tekrar geleneksel reklam mecralarıyla desteklemeye karar verdi. 

Colin’s’in en etkin olduğu coğrafayalar olan Rusça konuşulan ülkelerde çok iyi ta-
nınan 2013 Rus Güzeli Elmira Abdrazkova ile Türkiye’de yediden yetmişe herkesin 
beğeniyle izlediği müzisyen Murat Boz’u buluşturan reklam kampanyası, Colin’s’in 
hakim olduğu pazarlardaki imajını daha da güçlendirecek.

Reklam filminin künyesi
Kayıp bavullarla başlayıp romantik bir 
aşk hikayesine dönüşen ve “Colin’s bize 
uyar” mesajının verildiği reklam filminin 
yönetmenliğini, Özer Feyzioğlu yaptı. 

Uyumlu bir ekip çalışması ile gerçekleş-
tirilen çekimler, keyifli anlara da sahne 
oldu. Üç günlük yoğun ve yorucu tempo-
ya rağmen, Murat Boz’un neşesi ve pozi-
tifliği sete renk kattı. Film ekibinin yanı 
sıra, cast ve Colin’s çalışanları ile sıcak 
bir iletişim kuran Boz, çekimler sırasında 
bol bol da fotoğraf çektirdi.

Reklam çekimlerinde Sabiha Gökçen 
Havalimanı, Maslak film sokağı, Levent 
Edition Otel, Zekeriyaköy, Adile Sultan 
Sarayı ve Colin’s Vialand mağazası kul-
lanıldı.

Colin’s #bizeuyar
Kolaylıkla dile takılacak bir sloganla hazırlanan kampanyanın televizyon reklamları, havaala-
nında bavulların karışmasıyla başlayan bir aşk öyküsünü anlatıyor.

Gerçekçi bir senaryodan yola çıkarak, Colin’s’in hem kadın hem de erkek koleksiyonlarının, çev-
resinden sıyrılmak isteyen gençler için sınırsız seçenekler sunduğuna vurgu yapan reklam filmi, 
televizyonun yanı sıra internet ve açıkhava mecralarında da yaygın olarak kullanılıyor.
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Colin’s, ünlü popçu Murat Boz ve 2013 Rusya Güzeli Elmi-
ra ile gerçekleştirdiği yeni reklam çekimlerinde, fotoğrafçı 
Philipp Müller ile çalıştı.

İsviçre Zürih’te doğan ve Paris’te yaşayan Philipp; Paris, 
Londra ve Zürih arasında sıkça seyahat ediyor. Yıllar içinde 
editoryal, reklam ve portre fotoğraf çalışmalarından olu-
şan geniş bir portföye ulaşan Philipp, L’Uomo Vogue, Zoo 
Magazine, Ponytail, 1883 Magazine, Men’s Health UK, 
Sang Bleu, Indie Magazine, Issue One, GQ ve GQ Style, 
Jalouse, I love Fake, Intersection, Schön gibi yayınlar için 
çekimler yapıyor.

Özellikle portre çalışmaları çok beğenilen Philipp’in bir-
likte çalıştığı markalar, sıra dışı çekim tarzını kendileriyle 
bağdaştırmayı tercih ediyorlar. Fotoğrafladığı isimler ara-
sında Kim Wilde, Roger Federer, Anna Calvi, The Vaccines, 
Roger Federer, David Garratt, Mario Gomez gibi isimler yer 
alan Philipp, spor, müzik, sinema ve sanat dünyasından 
pek çok ünlü isimle çalışıyor.

Thomas Sabo, Nike, Braun, S.Oliver, Bogner, Cerruti, Do-
uglas, Féraud, Maurice Lacroix, Paul Kehl, Zenith Watches, 
ve Peugeot gibi markalarla çalışan Philipp, stüdyo çekim-
lerinin yanısıra; dağ, orman gibi ustalık isteyen çekimler-
de de başarılı işleriyle tanınıyor.

Philipp, Colin’s bize uyar kampanyasının çekimleri sırasın-
da kendisine yönelttiğimiz soruları içtenlikle yanıtladı...

COLIN’S BİZE UYAR ÇEKİMLERİNİ 
PHILIPP MÜLLER YAPTI

Murat Boz ile birlikte çalışmak, sizin için nasıl bir deneyim 
oldu?

Colin’s için Murat ile çalışma teklifi bana ilk geldiğinde çok heye-
canlandım. Çekimden önce hep biraz gergin olursunuz, çünkü neyle 
karşılacağınızı hiçbir zaman bilemez ve sanatçı hakkında pek çok hi-
kaye duyarsınız. Ancak Murat içeri ilk girdiği andan itibaren enerjisi 
ve canlı tavırlarıyla beni şaşırttı. Seti anında etkisi altına aldı ve çok 
güzel bir iletişim kurduk. Çekimlerden sonra da birkaç kişisel portre-
sini çekmemi önererek beni onurlandırdı, ki bu fotoğraflarda Murat’ın 
nazik ve derin kişiliğini yansıttığını düşünüyorum. 

Istanbul’u nasıl buldunuz? 

Bugüne dek yaptığım en hoş seyahatlerden biriydi. Modern yaşamın 
ve antik tarihin iç içe geçtiği inanılmaz bir yer. Oldukça da canlı. Gör-
düğüm en temiz metro sistemine sahip, ve en kötü trafiğine! Kaldı-
ğım süre boyunca tanıştığım çok nazik insanlar oldu; polis barikatla-
rından geçmemizde yardımcı olan belboydan dost canlısı garsonlara; 
ve Colin’s çekiminde yer alan tüm ekibe kadar... İstanbul’a kesinlikle 
tekrar gelmek ve burada daha çok vakit geçirmek isterim.

Müzik, sinema ve moda dünyasından uluslararası ünlülerle 
çalışıyorsunuz, bize ilginç bir hikaye 
anlatmak ister misiniz?

Sıradışı bir şeyler her zaman olur! 

Örneğin Muhteşem Michael Schumacher bana hı-
zından hiçbirşey kaybetmediğini göstermişti; sade-
ce bir saat içinde altı farklı imaj çıkararak; üstelik 
farklı stil ve mekanlarda. 

The Petshop Boys, sadece yirmi beş dakikalık bir 
çekimin ardından beni özel fotoğrafçıları yapmaya 
karar vermiş; David Garett, bir dergi çekiminin he-
men sonrasında, yeni albüm fotoğraflarını çekmemi 
istemişti. 

Mario Gomez ise, beş yıldızlı bir otelin koridorunda 
benim için futbol oynamıştı!
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İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İTKİB, 
16 Haziran akşamı düzenlediği “İhracatın Yıldızları” ödül 
töreninde 2013 yılında gerçekleştirdikleri ihracat ile ba-
şarılı olmuş bünyesindeki hazır giyim, tekstil, deri ve halı 
sektörlerindeki 133 firmayı ödüllendirdi. 

Türkiye ekonomisine net ihracatlarıyla katma değer sağ-
layan firmalara platin plaket verildiği geceye, İTKİB çatısı 
altında yer alan dört sektörden 1.500 davetli katıldı.

2013 yılı üretimden satışlarına göre Eroğlu Holding şir-
ketlerinden Eroğlu Giyim, hazır giyim üretiminde platin 
ödüle layık görüldü. Eroğlu Giyim aynı zamanda hazır gi-
yim üretiminde İTKİB altıncısı olmayı başardı.

2013 yılı ihracatlarına göre yapılan değerlendirmede ise, 
Eroğlu Holding şirketlerinden Erpa ise hazır giyim ihraca-
tında Platin ödül aldı. Erpa bu alanda İTKİB ikincisi olma 
başarısını gösterdi.

Büyük bir organizasyonla hazırlanan ödül töreninde Eroğ-
lu Giyim’i temsilen başarı ödülleri, Eroğlu Giyim İcra Ku-
rulu Başkanı Ümmet Eroğlu tarafından alındı.

EROĞLU GİYİM
İTKİB TARAFINDAN
PLATİN ÖDÜLE 
LAYIK GÖRÜLDÜ

Türkiye ekonomisine net ihracatları ile katma 
değer sağlayan hazır giyim, tekstil, deri 
ve halı sektörlerindeki 133 başarılı firma, 
İTKİB’in düzenlediği “İhracatın Yıldızları” 
gecesinde platin plaket ödülü aldı.
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İki gün süren Colin’s Liderler Toplantısında ilk gün, 
futbol temalı iş simülasyonuyla başladı. Planlama, 
strateji geliştirme, müzakere teknikleri, etkili kay-
nak ve zaman kullanımının öne çıktığı simülasyo-
nun devamında günün değerlendirmesi ve lider 
profillerinin belirlendiği envanter çalışması yapıldı. 

İkinci gün ise, geleneksel hale gelen Yavuz Eroğlu 
ile sabah sporu aktivitesiyle başladı. Güne zinde 
bir başlangıç yapan Colin’s yöneticileri, “Potansiyeli 
Performansa Dönüştürmek” başlıklı sunumun ardın-
dan gerçekleştirilen kapanış konuşmalarıyla günü 
tamamladılar.

COLIN’S 2014 
 LİDERLER TOPLANTISI YAPILDI

Colin’s merkez yöneticilerini bir 

araya getiren Liderler Toplantısı 

18-19 Nisan 2014 tarihlerinde 

İzmit’te Wellborn Luxury 

Hotel’de gerçekleşti. 

COLIN’S TÜRKİYE PERAKENDE 
OPERASYONU 1. ÇEYREK TOPLANTISI 
YAPILDI
Colin’s Türkiye Perakende Operasyonu, 2014 yılı 1. çeyrek 
değerlendirme toplantısını, 10-11 Nisan tarihlerinde Eroğlu 
Giyim Aksaray fabrikasında gerçekleştirdi. 

İki günlük programda, ilk gün Aksaray’daki Colin’s mağaza-
ları ziyaret edildi. Ardından fabrikada, Aksaray Sağlık Emni-
yet Çevre Müdürü Ahmet Yazıcı tarafından, Eroğlu Giyim ve 
Colin’s yöneticilerine İş Güvenliği Eğitimi verildi.

Günün sonunda Colin’s Eğitim ve Gelişim Müdürü Ayhan 
Fişekçi Performans Raporu sunumunu gerçekleştirdi.

Programın ikinci gününde ise, Colin’s Türkiye Bölge Mü-
dürleri Ufuk İnce ve Hasan Ergani, 2014 1. çeyrek Yönetici 
Özetini yaptılar.

Sunumun ardından Colin’s Türkiye Perakende Grup Müdürü Cemil Toprak, 2. çeyrek hedeflerini Bölge Müdürü ve Alan Yöneticileri ile paylaştı.

Program Aksaray fabrikada atölye çalışmasıyla tamamlandı.
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Rutin Hastalığı
Kişisel gelişim kavramı, bilgi toplumu ile birlikte çok daha önem ka-
zandı. Nitekim hızlı bilgi artışı, bu bilgilere ulaşma ve uyum sağlama 
ihtiyacını da hızlandırmıştır. Klasik okul müfredatları bu ihtiyaca ce-
vap vermeyince, yetişkin eğitimi, yaşam boyu eğitim adeta yeniden 
güncel hale geldi. Doğu toplumlarının, inanç eksenli hayat boyu öğ-
renme anlayışı, batı toplumlarında teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
bilimsel bir metot olarak yayıldı.

Doğu felsefesi ve eğitimcilerinden Gazali, eğitimi hayatın sürekliliği-
ne yansıyan bilinçli bir eylem gibi görmüştür. Farabi ise kişilerin kendi 
iç derinliklerine inmelerini ve burada yol almalarını önermiştir. J.J. Ro-
usseau, her insanın kendi bilgi ve becerilerini geliştirmekle sorumlu 
olduğunu özellikle vurgulamıştır. Uzak Doğu felsefesinde de gele-
neksel bir yaklaşım olarak Konfüçyüs öğretisi, kişisel gelişimde öne 
çıkar. Bu bakışa göre; bireyin hırslarından arınması, özgüvenini kazan-
ması için sürekli bir bilgi kazanımı sürecinde olması öngörülmüştür.

Günümüz toplumları için kişisel gelişim kaçınılmazdır. Düşünün ki 
siz bir öğrenci, bir işçi, memur, öğretmen ve benzeri olarak kendinizi 
geliştirme faaliyetinin dışında kalabilir misiniz? Zaten günlük hayatın 
hızlı devinimi, zorunlu olarak sizi kişisel bir gelişime itiyor hatta zor-
luyor.

Kimi insanlar, rutinin kör, sağır ve dilsiz eden girdabında kişisel gelişim 
engelleri ile iç içe yaşamaktadır. İşte bütün mesele bu engelleri aşa-
bilmektir. Esasen rutine girmiş bir hayat, çok önemli bir sosyal yaşam 
hastalığıdır. Rutin, bireyin dinamizmini yok eden, üreticiliğini bloke 
eden, yaşam motivasyonunu düşüren bir hastalık gibidir.

Çağımız insanının en önemli sorunlarından biri olan kişisel ataleti 
yenmek çok önemlidir. Daha da önemlisi yaşamın rutininde kaybol-
madan dinamizmini yakalayabilmeliyiz. Böylece bir fark oluşturmalı-
yız. Nitekim kişisel gelişimin özünde potansiyelimizi daha fazla hare-
kete geçirmek, performansımızı arttırmak vardır. Kişisel gelişim, aynı 
parkurda yer aldığınız insanlara göre daha kısa zamanda yol almak, 
derinleşmek, daha renkli daha yoğun daha ufuklu bir duruşu yakala-
maktır. Kişisel gelişim, kendi iç zenginliğinizi yaşam alanına katmanın 
çabasıdır bir bakıma.

Çevremize dikkatli bakalım. Gerçekten de kişisel gelişim duyarlılığı 
olanların hayatta fark atabildiklerini görüyoruz. Kendisini geliştirme 
kaygısı olan öğrenci, standart müfredatın takipçisi olmakla yetinmez. 
Onun üstüne çıkmak suretiyle bir fark üretir. Yine kişisel gelişime ina-
nan bir çalışan, iş ortamında farklılığını hissettirir. Kısa zamanda öne 
geçer, terfi alır.

Doğuştan Getirdiklerimiz mi? Sonradan Öğrendiklerimiz mi?
Kişisel gelişimi ele aldığımız bir seminerimizde ilginç bir soru sorul-
muştu: “Kişiler doğuştan farklı zeka ve kişilik alt yapısına sahip geliyor-
lar. O halde hayat boyunca ne yaparsak yapalım doğuştan getirdiği-
mizle sınırlı değil miyiz?”

İlk etapta bakıldığında “evet” diyoruz. Bireylerin doğuştan getirdikle-
ri temel zihinsel ve kişilik özellikleri kendilerine has potansiyellerdir. 
Bunların yaşam boyunca geliştirilmesi, bir dereceye kadar mümkün-
dür. Ama sonuçta belirleyici olan esas kaynaktır diye düşünülebilir.

Karmaşık bir sorun gibi görünüyor. Karmaşık olduğu içindir ki eğitim 
ve psikolojinin vazgeçilmez tartışma konularından biri şudur: Doğuş-
tan getirilen özellikler mi yoksa çevreden kazanılanlar mı daha etki-
lidir? Kendi içinde bir paradoksu barındıran bu çıkmazı tartışmak is-
temiyoruz. Ama aşağıdaki örneğe dikkatlerinizi çekiyoruz. Doğuştan 
sahip olduğunuz özellikler ile öğrenme süreci ile kazandıklarımızın, 
yaşamımızdaki etkileri bakımından örnek ilgi çekicidir.

İki kişi düşünelim. Bunlardan birincisi doğuştan altın özellikler taşımış 
olsun. İkincisi ise doğuştan daha az kıymetli gümüş özellikler getirmiş 
olsun. Altın değerinde özellikler potansiyeline sahip kişi; daha rahat, 
hantal, atıl bir hayat sürüyor. Aslında altın değerinde kişisel özellikle-
re sahip ama bunlar yaşam alanına yansımıyor. Mesleğe dönüşüyor. 
Başarıyı sağlamıyor. Atalet içindeki bireyin atıl potansiyeli olarak saklı 
duruyor. Aynen kilolarca altın külçesi olan ve bunları evde yastık al-
tında saklayan biri gibi.

Gümüş değerindeki bireysel özelliklere sahip kişi ise bu özelliklerinin 
farkındadır. Onları tanımaya çalışır. Analiz eder. Onlardan ne çıkabi-
leceğini, onları nasıl değerlendireceğini düşünür, planlar yapar ve 
uygular. Hummalı bir çalışma ile gümüş değerindeki özellikleri ile uğ-
raşır. Onları yorar, geliştirir. Aynen gümüş külçeleri olan tüccar misali. 
Onları yastık altında tutmaz. Hayata akıtır, işler. Gümüş külçelerden 
bilezik, kolye ve benzeri objeler yapar. Yani sahip olduğu gümüş de-
ğerindeki potansiyeli hayat sahnesine yansıtır. Ekonomiye kazandırır.

Her iki kişi yan yana geldiğinde hangisi daha gelişmiş yahut başarı-
lı görünür. Altın potansiyeli olan ama onu evde saklayan, dışarıdan 
hiçbir belirtisi görünmeyen kişi mi? Yoksa gümüş de olsa onu çok iyi 
değerlendiren, geliştiren ve dışarıdan fark edilecek biçimde işleyen 
kişi mi?

Tabi ki işlenmiş olan gümüş, hayata akmış, işe yaramış, katma değer 
üretmiş olması bakımından atıl duran altın potansiyelinden daha 
öne çıkar. Altın, önemli ve değerlidir ama ham potansiyelden perfor-
mansa dönüşmemiştir. Gümüş ise hamlıktan çıkmış, işlenmiş, atalet-
ten, durgunluktan, rutinden kurtulmuştur.

Hayatta birçok insan aslında doğuştan çok farklı, renkli, çok gelişmiş, 
üstün, ayırıcı özellikler getirmiştir. Ama yetişme süreçlerindeki eğitim 
ve öğrenme modellerinin etkisi ve en önemlisi iç motivasyonlarının 
zayıflığı nedeniyle aktif bir kişisel gelişim çabası içinde olamazlar. Do-
layısıyla bu farklılıklarını ortaya koyamazlar.

Zihinsel yetenekler alanındaki çalışmalar da bunu bire bir ortaya koy-
muştur. Örneğin bireylerin zeka düzeylerini ölçmeye yönelik testler 
(IQ testleri) vardır. Bunlardan S.F. Birnet ve Wise en yaygın kullanılan-
lardır. Kişilerin zihinsel potansiyellerinin, eğitim ve öğretim ile arttırılıp 
arttırılmayacağına ilişkin bir çok araştırma mevcuttur. Bütün bu araş-
tırmaların ortak bir bulgusu şudur: Kişinin zihinsel potansiyeli önem-
lidir, belirleyicidir ve temel kaynaktır. Ancak bu temel kaynaktan ya-
rarlanma düzeyi, bu konudaki çalışma dinamizmi en az potansiyel 
kadar önemlidir.

Bütün bunlardan sonra şu tespiti yapmalıyız: Kişisel gelişim için çoğu 
zaman öne çıkardığımız engelleri gözden geçirmeliyiz. Çünkü bunla-
rın çoğu gerçek engeller değildir. Öğrenilmiş çaresizlik gibi.

KİŞİSEL GELİŞİM

Dr. İlhami Fındıkçı
Davranış Bilimleri Uzmanı

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Danışmanı

İNSANİ DERİNLİK
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ERASTA FETHİYE KAPILARINI AÇTI
Eroğlu Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Erasta Fethiye AVM,  

bölgenin ilk ve tek alışveriş merkezi olarak,  

Fethiyelilere yeni bir yaşam alanı sunuyor.

Toplumun ve çevrenin ihtiyacına uygun gayrimenkul projeleri üretmeyi ilke edinen Eroğlu 
Gayrimenkul, hayata geçirdiği ticari projelere bir yenisini daha ekledi. Antalya’nın ardından 
Erasta Alışveriş Merkezi zincirinin ikinci halkası Erasta Fethiye de, Fethiyelilere “merhaba“ 
dedi. 

Fethiye’nin ilk ve tek alışverişi merkezi olan Erasta Fethiye, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, 
Belediye Başkanı Behçet Saatci, Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu ve 
çok sayıda davetlinin katıldığı bir törenle kapılarını açtı.
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“Erasta Fethiye, Fethiye’nin ekonomik gelişmesine ivme 
kazandıracak”
Erasta Fethiye’nin açılış töreninde bir konuşma yapan Eroğlu Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, Fethiye halkına Erasta AVM’yi 
kazandırmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu: 
“Eroğlu Holding olarak, tekstil ve perakende sektörlerinde edindiği-
miz deneyimi arkamıza alarak girdiğimiz gayrimenkul sektöründe çok 
önemli projelere imza atıyoruz. 80 milyon TL yatırımla hayata geçirdi-
ğimiz Erasta Fethiye’nin, bölgeye yeni bir soluk getireceğine ve ekono-
mik gelişmesine ivme kazandıracağına inanıyorum.”

Erasta Fethiye’nin, bölgenin ilk ve tek AVM projesi olduğuna dikkat 
çeken Nurettin Eroğlu, “Doğaya ve çevreye uyumlu bir şekilde tasar-
ladığımız, her kesimden insanın alışveriş ihtiyacını karşılayacak olan 

Erasta Fethiye, hem Fethiyeliler hem de buraya gelen turistler için 
önemli bir yaşam alanı olacak. Projemiz, bölgedeki alışveriş merkezine 
duyulan ihtiyacı karşılamanın yanı sıra turizmin yoğun olarak yaşandığı 
Fethiye’nin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayacak”  dedi.

Dünyanın mağazası Erasta Fethiye AVM’de
Erasta Fethiye AVM, 22 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 42 bin met-
rekare alan üzerinde, Türkiye’nin en çok tercih edilen perakende marka-
larının yanı sıra dünyanın en lüks markalarını biraraya getiriyor. Migros, 
Colin’s, Loft ve daha birçok markasıyla seçkin bir alışveriş imkânı veren 
Erasta Fethiye AVM’de 49 mağaza, süpermarket ve sinema salonu bu-
lunuyor. Restoran ve kafeleriyle, yeşil alanlarıyla alışverişi keyifli hale 
getiren projede 326 araç kapasiteli kapalı, 119 araç kapasiteli açık oto-
park yer alıyor. 

Colin’s Erasta Fethiye mağazasının 
açılışını Colin’s İcra Kurulu Başkanı 
Yavuz Eroğlu ve Colin’s Türkiye 
Perakende Grup Müdürü Cemil Toprak 
yaptılar.



EROĞLU GAYRİMENKUL

16

ERASTA ANTALYA ÇOCUK VE GENÇLİK 
ŞENLİKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle Erasta Antaya’da hafta boyunca 
çocuklara özel çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Aileleriyle birlikte Erasta Antalya’ya gelen çocuklar, birbirinden eğlenceli etkinliklerle 
doyasıya eğlendiler.

23–29 Nisan tarihleri arasında çocuklara özel ücretsiz popcorn, macun ve pamuk şeker 
dağıtımı, çocukların kızılderili kıyafetleri giyerek yarıştıkları Kızılderili köyü etkinlikleri, 
el becerisine dayalı çeşitli atölye çalışmaları yaptırıldı. 23 Nisan günü çocuk tiyatrosu 
etkinlikleri, drama oyunları, yarışmalar, sosis balon, yüz boyama, palyaço kostümlü 
animasyonlar yanında, sek sek, ip çekmece, ip atlamaca ve körebe gibi eski sokak 
oyunlarıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutlayan çocuklar, büyük sürprizi ço-
cuk haftasının sonunda Erasta’ya gelen Caillou ile yaşadılar. 26-27 Nisan tarihlerinde 
Erasta’da sahne alan ve çocukları çeşitli şovlar ve şarkılarla eğlendiren Caillou ve ekibi 
büyük ilgi gördü.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı içinse 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri 
arasında gençlere özel çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çevir Kazan ve Havalı Futbol gibi aktivitelerle gençler ve kendini genç hissedenler ke-
yifli vakit geçirdirler. 

Erasta Antalya’da 23 Nisan haftasında 

çocuklara özel, 19 Mayıs sonrasında 

ise gençlere yönelik bir dizi etkinlik 

gerçekleştirildi.
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Erasta Antalya AVM ve Erasta Fethiye AVM’de Ramazan ayı 
süresince her gün düzenlenen ramazan etkinlikleri, müş-
teriler ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Ramazanda 7’den 70’e herkese hitap eden birbirinden ke-
yifli etkinlikler ramazan coşkusunun her akşam ayrı şekilde 
yaşanmasını sağladı. 

Erasta Antalya AVM’de ramazan programında kafkas dans-
ları, Türk gecesi, fasıl, mehteran takımı, sihirbaz, orta oyu-
nu, akrobasi, semazen, tasavvuf, sıra gecesi, Hacivat ve Ka-
ragöz, Çin sirki, balon show gibi bir çok gösteri sahnelendi. 

Erasta Fethiye AVM’ de ise yine balon show, Karagöz ve 
Hacivat, mehter takımı, sihirbaz ve fasıl gösterilerinin yanı 
sıra sema, Aşukla Maşuk, özgün müzik dinletileri, yöresel 
halk oyunları çocuklar için jonglör, uzun bacak, palyaço 
oyunları, ateş show ve hediyeli yarışmalar gibi etkinliklere 
yer verildi.

RAMAZANDA  
ERASTA’LAR ŞENLENDİ

Ramazan Ayı boyunca Erasta Antalya 

AVM ve Erasta Fethiye AVM’de düzenlenen 

çeşitli etkinlikler ziyaretçiler ve müşteriler 

tarafından ilgiyle izlendi.
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Eroğlu Gayrimenkul’ün Antalya’da açtığı Erasta Antalya AVM’nin, bi-
rinci yılına özel olarak müşterilerine düzenlediği hediye kampanyası 
sonuçlandı. 15 Nisan’a kadar yaptıkları 100 TL’lik alışveriş karşılığında 
kampanyaya katılma hakkı elde eden müşterilerin, sonuçlarını merakla 
beklediği kampanyanın talihlileri belli oldu. 

17 Aralık 2013 -15 Nisan 2014 tarihleri arasında Erasta AVM’de 100 
TL ve üzerinde alışveriş yapanların katıldığı kampanyanın sonuçları 18 
Nisan 2014’te noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi.

Yapılan çekilişte büyük ikramiye olan İstanbul Lounge sitesinde 1+1 
daire’nin sahibi Ayşe Özen oldu.

Ayrıca 7 kişi Mondial scooter, 3 kişi Samsung Led TV, 2 kişi Apple iP-
hone 4, 2 kişi Apple iPad Mini, 1kişi Samsung Ativ Book kazanırken, 1 
Indesit çamaşır makinesi ve 1 adet Ariston buzdolabı da yapılan çeki-
lişle sahiplerini buldu.

Kazanan talihliler 24.04.2014 tarihinde Milliyet Gazetesi’nde de ayrıca 
duyuruldu.

ERASTA ANTALYA AVM, 1. YILDÖNÜMÜ 
ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Eroğlu Gayrimenkul tarafından bir 

yıl önce Antalya’da açılan Erasta 

Antalya AVM, birinci yıldönümünde 

müşterilerini hediye yağmuruna tuttu. 

KÜÇÜKÇEKMECE’NİN 
TATİL KÖYÜ 
İSTANBUL LOUNGE 2

Eroğlu Gayrimenkul’un Halkalı’daki farklı konseptiyle dikkat 
çeken projesi İstanbul Lounge 2’nin tanıtım standına İstanbul-
lular yoğun ilgi gösterdi

Eroğlu Gayrimenkul tarafından Halkalı’da inşa edilen ve daire 
teslimleri tamamlanan İstanbul Lounge 2 projesine özel bir 
stand aktivitesi gerçekleştirildi. İstanbul Capacity AVM’de 24 
Mayıs- 8 Haziran tarihleri boyunca ziyarete açık olan ve proje 
hakkında bilgi verilen standda, projenin sosyal donatıları ve 
tatil köyü konsepti hayranlıkla karşılandı. İstanbul Lounge 
2’nin Küçükçekmece Gölü’ne ve Marmaray İstasyonu’na yakın-
lığı, toplu taşıma araçlarına yürüyerek erişilebilecek mesafe-
deki avantajlı konumu ziyaretçilerin özellikle ilgisini çekti.
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Turgut Reis Ortaokulu Resim Sergisi 
açılışı 09 Mayıs Cuma günü Erasta An-
talya AVM’de gerçekleşti. 

8. sınıf öğrencileri tarafından yapılan 
yağlı boya tabloların yer aldığı sergi 
açılışı, Antalya Kepez İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Hüdayi Vural ve Turgut Reis Or-
taokulu Koordinatör Müdür Yardımcısı 
Kadriye Kurtcephe tarafından gerçek-
leştirildi.

Serginin açılmasında emeği geçen re-
sim öğretmeni Sema Erözener bu ser-
ginin öğrencilerle gerçekleştirilen üç 
aylık çalışmalarının sonucu olduğunu 
belirtti. 

Yoğun ilgi gören sergide, Akdeniz Üni-
versitesi Devlet Konservatuarı öğren-
cilerinden Ilgaz Namlı mini bir klarnet 
konseri verdi.

MİNİK RESSAMLAR ERASTA 
ANTALYA’DA
Turgut Reis Ortaokulu 
8. sınıf öğrencilerinin yaptığı 
yağlı boya tablolar 
Erasta Antalya AVM’de açılan 
sergi ile sanatseverlerin 
beğenisine sunuldu

Eroğlu Referans Kart ile Ayrıcalık Yaşayıp Ay-
rıcalık Yaşatın! sloganıyla sunulan program, 
ayrıcalıklarla dolu yeni bir sistem. Eroğlu Gay-
rimenkul müşterileri, Eroğlu Referans Kart’ı ev 
sahibi olmak isteyen yakınlarına vererek onla-
rın da avantajlı bir şekilde ev sahibi olmasını 
sağlayabiliyor. Üstelik Referans Kart sahipleri 
Eroğlu’nun yeni projelerinden öncelikli olarak 
haberdar ediliyor.

Eroğlu Referans Kart, Eroğlu’nun ayrıcalıklı hiz-
met anlayışıyla müşterilerinin hayatını güzel-
leştiren ve kolaylaştıran marka ve hizmetlerden 
indirimler de sunuyor. Eroğlu Referans Kart’ın 
sunduğu avantajlar ve sistem hakkında detaylı 
bilgi, www.eroglu.com sitesinde yer alan Refe-
rans Kart bölümünden takip edilebiliyor.

REFERANSINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ

Eroğlu Gayrimenkul, 
müşterilerine kolaylıklar 
ve ayrıcalıklar sunacak 
yepyeni bir program 
hazırladı.



DNM

20

Otantik core denim felsefesine dayanan kumaşlarını, zamanın eskiteme-
yeceği yapıda tasarlayan DNM, tercih edilen canlı renklerdeki yeni kolek-
siyonlarını müşterilerinin beğenisine sundu. 

Denim piyasasında halen çok çeşitlilik gösteren butik tarzı ürünlerden 
daha çok otantik core denim türü üretime odaklanan DNM naturally kon-
septine kattığı yeni alt konseptleriyle müşterilerinden tam not aldı.

Önemli dünya markalarından Levi’s, Blue Line, Salsa, Zara, Pull&Bear, 
Next, Stradivarius, Topshop, Warehouse gibi şirketlerin temsilcileri DNM 
standındaki ürünleri inceleyerek, 2015 yılı için kumaş seçimlerini yap-
tılar.

DNM, 7-8 Mayıs’ta düzenlenen KingPins fuarında, 
2015-2016 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nu 150’ye yakın 
ziyaretçisi ve 30’a yakın müşteri grubu ile buluşturdu. 
Jack&Jones, Tommy, Mango, G-Star, Pepe Jeans, Levis, 
Zara gibi önemli müşterilerine koleksiyonlarını sunan 
DNM, Ralph Laurent, Gerry Weber gibi yeni müşterileri 
de portföyüne dahil etme imkanı yakaladı.  

DNM ekibinden Satış Yöneticisi Sedat Sualp ve Ürün 
Geliştirme Sorumlusu Aysun Ünsal’ın hazır bulunduğu 
DNM standı büyük ilgi gördü. Sürekli gelişen, yenilikçi 
koleksiyon yapısı ve yıkamaları ile DNM, koleksiyonun-
daki yeni renk ve konstrüksiyonların yanısıra yüksek 
performanslı inovatif ar-ge çalışmaları ile 
dikkat çekti. DNM’in muhteşem vintage yı-
kamaları, fuarda ön plana çıktı. 

Koleksiyon tanıtımının yanı sıra; kurum kül-
türü ve sürdürülebilirlik odaklı bakış açısı 

ile müşterilerinin beğenisini kazanan DNM, yüksek tek-
nolojili arıtma tesisi ile KingPins’te de fark yarattı. DNM, 
kullandığı arıtma teknolojileri, su geri kazanımı saye-
sinde nihai olarak boyama ve finish proseslerinde ilave 
deşarjın olmaması ve susuz boyamaya eşdeğer üretimi 
hakkında Tommy Sustainability Departmanı’nı bilgilen-
direrek, ortak proje geliştirilmesi yönünde adımlar attı. 

Fuara katılan firmaların sürdürülebilirlik departmanla-
rından gelen ziyaretçiler, DNM’in çevre dostu arıtma te-
sislerinin yanı sıra, konseptlerinde yer alan BCI’lı ürünle-
rinin üretim akışı ve izlenebilirliği hakkında bilgi aldılar. 

DNM BARCELONA’DA DENİM BY PV 
FUARINA KATILDI

DNM, KINGPINS AMSTERDAM & DENIM 
DAYS’E KATILDI 

21-22 Mayıs 2014 tarihlerinde 
Barcelona’da düzenlenen  
“Denim By PV” fuarında 
DNM müşterilerin ilgi odağındaydı. 

2004 yılından bu 
yana Los Angeles, 
New York ve Hong 
Kong’ta dünyaca 
ünlü markaları ve 
denim üreticilerini 
bir araya getiren 
KingPins Show, ilk 
defa bu sezon, Denim 
Şehri Amsterdam’da 
düzenlendi. Kişi 
başı ortalama 5,4 
jean kullanıcısı olan 
Amsterdam’da, 
sokakları ve 
mağazalarıyla 
tüm şehir Denim 
Days heyecanını 
ziyaretçilerine yansıttı. 

dnm_ilan_cosy.indd   1 06/06/14   12:08
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Seyrettim ve tekrar 
seyredebilirim

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Şahin Eroğlu’nun hayat düsturu:

“Üşenme, erteleme, vazgeçme.”

Bir süper güç seçme şansım olsa...

Herkese sevgi 
aşılamak isterdim.

Yanımdan hiç 
eksik olmaz

Ajandam 

Tarihteki en önemli 
buluşlardan biri

Bence elektrik... Elektrik olmasaydı, bugün 
kanıksadığımız için önemine dikkat bile etmediğimiz, 
hayatî öneme sahip pek çok cihaz olmazdı.
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Arkadaşlarım 

Futbolcu olmak isterdim.

Şehirlerde, tamamen 
uygar bir yaşam 

süren insanoğlu için, 
vahşi hayat çok ilginç 
ve merak uyandırıcı... 

Bu yüzden vahşi 
doğanın en iyi 

korunduğu 
Afrika ülkelerini

Mutlaka görmek 
istiyorum

Varsa her sofra benim 
için ziyafettir...

Yeniden dünyaya 
gelsem...

Sağlık ve spor denince...

Damak tadı...

Uzakdoğu 
mutfağını 
seviyorum. 
Özellikle de Çin 
yemeklerini...

Zamanda bir kez geri gitme şansım olsa...

Osmanlı 
İmparatorluğu 
döneminde 
İstanbul’u 
seçerdim.

Bence 100 yıl sonra dünya... 

Günümüzden 
daha az çekilir 
bir yer olacak.

Haftada bir kez mutlaka futbol oynuyorum. 
Bedenen yoruluyor, kafaca dinleniyorum.  

Tam bir  deşarj sağlıyor.
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LOFT JEANS 
İLKBAHAR/ YAZ 
2014 KOLEKSİYONU

Loft, koleksiyonuna eklediği iki yeni 

kalıbı ve bu yılın moda akımlarını 

en rafine şekilde yansıttığı alt 

gruplarıyla yaz sezonuna çok güçlü 

giriyor.

Loft 2014 yaz sezon modellerinde, sadece indi-
go değil, renkli ve baskılı jeanler de damgasını 
vuruyor.

Hem kadın hem erkek koleksiyonunda bu yıl 
öne çıkarılan konuların başında ‘’neo vintage’’ 
geliyor. Yumuşatılmış vintage görüntülerin ha-
fif kirletmeler ve yıpratmalarla birleştirildiği 
jean pantolonlar ve ceketler bu grubun en göze 
çarpan parçaları. Günün her saatinde giyilebilir 
parçaların ağırlıklı olduğu vintage stilindeki jean 
pantolonların üstüne ise en çok sade t-shirt’ler 
veya hafif yıkamalı denim t-shirt’lerin giyilmesi 
tavsiye ediliyor.

Kimyasal eskitme efektlerinin görüldüğü, hafif 
boyanmış veya yaşanmışlık hissi verilmiş grupta-
ki ürünlerinde Loft, özellikle başka jean markala-
rında hiç bulunmayan orjinal desenleri öne çıka-
rarak gençlerin beğenisini kazanacağa benziyor. 
Şık aksesuarlar ile desteklenen bu gruptaki kadın 
ürünlerinde ceplerde detaylar ve düğmelerde 
Swarovski taşlar dikkat çekiyor. 
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YAZ SICAĞINA HAFİF TASARIMLAR
Sıcak yaz sezonuna uygun ultra light denim kumaş-
larla tasarlanan temel grupta ise detayı daha az 
olan ürünler yer alıyor. Hem kadın hem de erkek-
lerdeki bu pantolonlar çok hafif olup yaz sıcaklığı-
na rağmen giyen kişiyi rahat ettiriyor. Özellikle bu 
temel gruptaki kadın jean pantolonlarında yer alan 
hissiyatı yumuşak lycra kumaş hem vücudu sarıyor 
hem de sıcaktan bunaltmıyor. 

SLİM DURUŞ İÇİN MARY
Loft renkleri, özel orjinal baskıları kadar süper şık 
ve rahat kalıplarıyla dikkat çeken bir marka. MARY 
isimli kadın jean kalıbı 13 cm genişliğinde dar paça 
ve 21 cm genişliğinde boru paça olarak iki seçenek 
sunuyor. Kalça kısmını toparlayan ve slim bir duruş 
sağlayarak çok daha fit gösteren bu kalıp jean pan-
tolonların bu sezon çok ilgi görmesi bekleniyor. 

RENGARENK EDWARD
Erkek koleksiyonunda ise yeni kalıbın ismi: EDWARD. 
Bu model en dar ve en slim fit erkek kalıbı olma 
özelliğini taşıyor. Denim görünümlü renkli kumaş-
ların da kullanıldığı bu koleksiyonda retro portakal 
rengi, yeşil, okyanus mavisi ve sarı renkler göze 
çarpıyor. Yine bu renklerde gömlek ve t-shirt’lerle 
kombinlenebilecek bu koleksiyon tam anlamıyla 
bahar ve yaz coşkusunu temsil ediyor

Loft’un İlkbahar-Yaz 2014 kadın koleksiyonunda 
sezonun trendlerinden tribal, egzotik, metalik, old 
school, pırıltılı ve dantelli romantik detaylar en gü-
zel şekilde yansıtılıyor. Kadın ürünlerinde örümcek 
ağı efektli pantalon öne çıkıyor. Baskılı t-shirtler, 
dantelli ve çiçek baskılı etek ve elbiselerin de bu 
sezonda ağırlıkta olduğu görülüyor. 

Erkek koleksiyonun trendleri ise ekoseler, metalik 
yansımalar, grafik, albüm art, müzikle ilgili baskılar, 
bomber mont, yağ yıkamalı ve baskılı t-shirtler ve 
kargo şortlar. Özellikle kalıplarıyla büyük göz doldu-
ran ekoseli erkek gömlekleri de dikkat çekiyor. 

2014 İlkbahar-Yaz kadın 

koleksiyonunda pırıltılı ve 

dantelli romantik detaylarla 

ceplerde Swarowski düğmeler 

dikkat çekerken, erkek 

koleksiyonunda metalik 

yansımalar, orjinal desenler 

ve neo-vintage tasarımlar öne 

çıkıyor.
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Moda dünyasında çok sevilen ve yakından takip edillen 
bir isim olan Russell, adını özellikle dünyaca ünlü fotoğ-
rafçılar Mert&Marcus ile birlikte gerçekleştirdiği kam-
panyalarla duyurdu.

 Modacıların başucu dergisi olarak kabul edilen Love der-
gisinin yayın yönetmeni Katie Grand’in da favori stilistle-
rinden biri olan Russell, Chanel için yaptığı rahibeli moda 
çekimi ile moda dünyasında büyük ses getirmişti. Semra 
Russell, halen yurtdışında Türk modasını temsil eden gu-

rurumuz Hüseyin Çağlayan’ın stilistliğini de yapıyor.

Koleksiyonuna eklediği iki yeni kalıbı ve bu yılın moda 
akımlarını yansıttığı alt gruplarıyla sadece indigo rengine 
değil, renkli ve baskılı jean alanına da hakim olduğunu 
gösteren Loft, 2014 İlkbahar-Yaz sezonu için reklam ve 
katalog çekimlerini, Londra’nın hip semti olan Not-
ting Hill’de devrimci moda tasarımcısı Marithe François 
Girbaud’un asistanının loft tarzı evinde ve sokaklarında 
gerçekleştirdi.

LOFT YENİ SEZONDA 
DÜNYACA ÜNLÜ STİLİST 
SEMRA RUSSELL İLE ÇALIŞTI

Bu yaz sezonuna çok güçlü giren 

ve son koleksiyonunun tanıtım kampanyasını 

Londra’da gerçekleştiren Loft,  

dünyaca ünlü stilist ve artistik direktör 

Semra Russell ile işbirliği yaptı. 
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DÜNYACA ÜNLÜ BİR YARIŞMA
İlki 2008’de gerçekleştirilen ve dünyanın üç büyük kürek festivalinden biri olan Dra-
gonFest, Türkiye’nin 5 ayrı şehrinde, kurumsal firmalardan katılımcılar arasında  ger-
çekleştiriliyor. Bugüne kadar 1.646 takım, 36.212 yarışmacı ve 250 bin davetliyi bir 
araya getiren festival, bu yıl da iş hayatının güçlü şirketlerini buluşturdu. 

Dünya markalarını bir araya getiren Dragon Fest; katılımcılara iş hayatının stresinden 
uzak, su üzerinde kürek çekerek mücadele etme fırsatı verdi. Kıyasıya mücadele edi-
len yarışmalar esnasında keyifli anlar yaşandı. Çeşitli ikramlar, kostüm yarışmaları ve 
dans gösterileri ile de desteklenen organizasyon iki gün sürdü.

Takımların 16 kürekçi, 1 davulcu ve 5 yedek kürekçiden oluştuğu festivalde yarışma-
cılar, 250 metrelik düz parkurda onbirlik seriler halinde mücadele ettiler.

Her takımın günde iki sefer yarıştığı serilerde, ilk gün kategori belirleme, ikinci gün 
ise final yarışları yapıldı.

İlk gün yarışlarında ekipler zamana karşı yarışarak derecelerine göre dört kategoriye 
ayrıldılar, ikinci gün bu kategorilerde final yarışları yapıldı.

Eroğlu Holding’in iki güçlü markası olan Colin’s ve Loft yarışmaya ikisi Colin’s, biri 
Loft çalışanlarından oluşan üç takımla katıldı.

30 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında defalarca antrenman yapan takımlar, ilk kez 
katılacakları yarışmaya hazırlandılar.

COLIN’S ve LOFT 
DRAGON FESTİVALİNE 
KATILDI
31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde 

Haliç’te düzenlenen Dragon Fest kürek yarışlarına 

Eroğlu Holding’in iki güçlü markası Colin’s ve Loft  

üç ayrı takımla katıldı.

KIYAFET BİZİM İŞİMİZ
Festivalde yer alan Davulcu Kostümü Yarışma-
sı renkli görüntülere sahne oldu. Davulcular 
en çılgın fikirlerle ve hayal güçlerini sonuna 
kadar zorlayarak hazırladıkları muhteşem 
kostümlerle yarıştılar.

Birbirinden yaratıcı tasarımlar arasından sıyrıl-
mayı başaran Loft takımı davulcu kostümü ile, 
jüri tarafından ikinciliğe layık görüldü.
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HARMONY TOWERS’TA YAŞAM BAŞLADI

Eroğlu Gayrimenkul tarafından inşa edilen Harmony Towers, 6 katlı 
Teras Evleri, 23 ve 28 katlı kuleleri, Alışveriş Caddesi ile Bursa’nın yeni 
yaşam merkezi...

Projeleriyle inşaat sektörüne yeni bir soluk getiren Eroğlu 
Gayrimenkul’ün Bursa’nın hızla gelişen Nilüfer İlçesi’nde konumlandır-
dığı, ferahlığı ve kalitesiyle her açıdan uyumlu bir yaşam sunan Har-
mony Towers’ta yaşam başladı. Ocak ayında 139 dairenin sahiplerine 
teslim edildiği Harmony Towers’ta, Mayıs ayı itibariyle 52 aile daha 
dairelerine yerleşti. 

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 5.500 
m² büyüklüğündeki iç avlusu ile sahiplerine beş yıldızlı bir yaşam su-
nuyor. 

4+1’ler için özel ödeme alternatifleri
Kulelerde bulunan, 4+1 daireler hayatı yükseklerde yaşamaktan hoş-
lanan ve elit bir yaşam stili arayanlara ayrıcalıklar getiriyor. Harmony 
Towers’da 4+1’ler için üç farklı ödeme planı sunuluyor. 4+1 daire alan 
herkese 50 ay vade farksız taksit imkanı verilirken, banka kredisi kulla-
nanlara ise peşinatsız, yüzde 5 ile 15 arasında indirim fırsatları sunu-
luyor. Banka kredili ödemelerde satış fiyatının yüzde 45’i; yüzde 15’lik 

ara ödemelerle, 1, 2 veya 3 yıl sonrasına kadar vade farksız kişiye uygun 
seçenekler bulunuyor.

Her yönüyle çevreye duyarlı
Sosyal tesislerinden sakinlerin ücretsiz faydalanabileceği, bir adet açık 
yüzme havuzu ile çocuk havuzunun bulunduğu Harmony Towers’da, 
fitness salonu, çok amaçlı spor sahası Alışveriş Caddesi (AVC), 5 bin 
500 m² büyüklüğünde 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 tüketimi-
ni 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 hayatı yakına getiren “Cadde Mağazaları”
Bursa’nın yeni ikonu Harmony Towers konutlara değer katacak ‘Cadde 
Mağazaları’nı da içinde barındırıyor. Dairelerin tesliminin ardından 
Alışveriş Caddesi’ndeki mağaza ve dükkanların da satışı hızla devam 
ediyor.
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Eroğlu Gayrimenkul’un Seyrantepe’de-
ki benzersiz karma projesi Skyland İs-
tanbul yeni reklam filmi, “hayattan çok 
şey isteyenler” temasıyla hazırlandı.

Hayattan beklentisi yüksek olanları 
Skyland İstanbul satış ofisine çağıran 
Eroğlu Gayrimenkul’ün yeni reklam 
filmi 2 Mayıs Cuma günü ulusal ve te-
matik kanallarda yayına girdi.

İlk etapta 45 saniye olarak hazırlanan 
reklam filminin kısa versiyonları da 
ilerleyen dönemde izleyici ile buluştu.

Yaşam kalitesi, sosyal olanakları, iş 
hayatına bakış açısı ve merkezi ko-
numu ile benzersiz karma projesi 
Skyland İstanbul’u izleyiciye bir kez 
daha anlatan reklam filmi, izleyenlere 
yeni yaşam alanının kapılarını açıyor. 

Senaryosu kurgusu ve prodüksiyonu 
LOWE İstanbul reklam ajansı tara-
fından hazırlanan filmde bir kişinin 
hayalleri ile çizdiği mimari projenin 
Skyland İstanbul ile gerçeğe dönüş-
mesi anlatılıyor. 

SKYLAND İSTANBUL, YENİ REKLAM FİLMİ 
İLE “HAYATTAN ÇOK ŞEY İSTEYENLERİ” 
HEDEFLİYOR

BURSA’NIN YENİ İKONU 
HARMONY TOWERS 
BURSA CARREFOUR 
AVM’DE TANITILDI

Eroğlu Gayrimenkul’ün Bursa’da inşa ettiği yeni yaşam merkezi Harmony Towers’ın 
Bursa Carrefour AVM’de kurulan tanıtım standı yoğun ilgi gördü

Eroğlu Gayrimenkul’un Bursa’nın hızla gelişen Nilüfer İlçesi’nde konumlandırdığı, 
ferahlığı ve kalitesiyle her açıdan uyumlu bir yaşam sunan Harmony Towers, Bursa 
Carrefour AVM’deki standında 5 Mayıs-1 Haziran tarihleri boyunca ziyaretçilerini 
ağırladı. Stand aktivitesi süresince proje hakkında bilgi alan ziyaretçilerin en çok 
ilgi gösterdiği detaylar Harmony Towers’ın her daireye bahçe keyfi yaşatan terasları, 
geniş iç avlusu ve cadde mağazaları oldu. 
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İnsanoğlunun, doğa, sanat ve dinle 

ilişkisinin tarihini, eşsiz bir şekilde 

harmanlayarak sergileyen Ihlara Vadisi, 

gizli köşelerinde saklı sırları keşfetmenizi 

bekliyor…

Tarihte Peristrema adıyla bilinen Ihlara Vadisi, Aksaray merkeze 40 kilometre uzak-
lıktaki Güzelyurt yakınlarında yer alan ve vadiye adını veren Ihlara köyünden Se-
lime köyüne kadar uzanan 14 kilometrelik bir vadidir. Açık Hava Müzesi olarak 
kullanılan vadinin girişi, Ihlara Beldesi’ne gelmeden 1 kilometre kadar öncedir. 
Vadi tabanına 382 basamaktan oluşan bir merdivenle inilir.

Ihlara Vadisi, ilk kez görenleri derinden etkileyen ve hayret uyandıran bir yapıya 
sahiptir. Yüksekliği yer yer 100 metreyi bulan dik kayaların çevrelediği görkem-
li kanyonun ortasından, antik adı Potamus Kapadukus olan Melendiz Çayı akar. 
Uyuyan bir volkanik dağ olan Hasandağı’ndan çıkan lavların neden olduğu çatlak 
ve çökmeleri genişletip derinleştirerek akan Melendiz Çayı’nın oluşturduğu kan-
yon, jeomorfolojik özellikleri nedeniyle tarih boyunca gizlenme, korunma ve inziva 
amaçlı yerleşimlere ev sahipliği yapmıştır.
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İBADETİN GİZLENDİĞİ KANYON
Hristiyanlığın ilk yıllarından itibaren önemli bir din 
merkezi olan Aksaray, MS.400’lerde bölgeye gelerek 
yerleşen Kayseri’li Basilus ve Nazianzos’lu Gregorius 
gibi mezhep kurucularının, dünya ile olan ilişkilerini 
kesen Mısır ve Suriye’li rahiplerin aksine bir yol izle-
dikleri yeni anlayışın doğduğu yer oldu. Hristiyanlık 
tarihinin öncü isimlerinden Gregorius’un yetiştiği 
kayalık bölge olan Belisırma, Ihlara ve Gelveri’de, 
manastır ruhuna uygun, kayalara oyulan kiliseler 
yapıldı. Ihlara Vadisi’ndeki kayalara oyulmuş freskli 
kiliseler, korunarak yeryüzünde eşine rastlanmayan 
bir tarih hazinesi olarak zamanımıza kadar ulaşmış-
tır. Ihlara’dan Selime’ye uzanan Ihlara Vadisi dünya-
nın en önemli açık hava müzelerinden biri olmasını, 
Hristiyanlığın ilk yıllarından itibaren, kolay kazılan 
kayalara yapılan yüzlerce kiliseye ve yakınlarındaki 
iskan yerlerine borçludur.

Ihlara Vadisi’nde, döneminin fresk, resim sanatı 
özelliklerini barındıran 105 kilise yer alır. O dönem-
de okuma yazmanın çok az kişi tarafından bilinmesi 
ve Hristiyan dininin pek az konuşulan Latince ile 
anlatılması, farklı dilleri konuşan halklara yayılması 
önündeki en büyük engeldi. Yapısı itibariyle inziva-
ya ve saklanmaya çok uygun olan Ihlara’ya yerle-
şen birçok keşiş Hristiyanlığı bölge halkına yaymak 
için İsa’nın hayatı, İncil’deki konular, din büyükleri 
ve onlarla ilgili olayları kilise duvarlarında fresk 
tekniğiyle uyguladılar. Bugün turistik ziyarete açık 
olan kiliselerden Ağaçaltı (Daniel) Kilisesi, Sümbül-
lü Kilise, Direkli Kilise, Ala Kilise, Eğritaş Kilisesi ve 
Pürenli Seki Kilisesi, freskleri ve yapısıyla günümüze 
dek korunabilmiş kiliselerdendir. Kiliselerde İsa’nın 
Doğumu, Meryem’e Müjde, Ziyaret, Mısır’a Kaçış, 
Son Akşam Yemeği gibi sahneleri görmek mümkün-
dür. Vadide yer alan Selime Kasabası ve Yaprakhisar 
Köyü’nde de Derviş Akın Kilisesi, Doğan Yuvası Kili-
sesi gibi tarihi öneme sahip kiliseler bulunmaktadır.

Selime Beldesi’nde Kale Manastırı’nın 
karşısındaki mezarlığın içinde yer alan ve Ali 
Paşa Türbesi olarak da bilinen Selime Sultan 
Türbesi, 13. yüzyıla tarihlenmektedir.

Kayaya oyulmuş dört 
salondan oluşan Pürenli 
Seki Kilisesinde, freskler 
arasına şeritler halinde 
yerleştirilmiş bitki ve 
geometrik motifler dikkat 
çekicidir

Danyal Peygamber’i 
aslanlar arasında gösteren 
oldukça tahrip edilmiş 
freske dayanarak Daniel 
Kilisesi; kilise içindeki bir 
yazıtın Pantanassa’ya ithaf 
edilmesine dayanarak 
da Pantanassa Kilisesi 
olarak da adlandırılan 
Ağaçaltı Kilisesi’nin büyük 
kubbesinde İsa’nın göğe 
çıkış sahnesi, etrafında 
havarilerle tasvir edilmiştir.

Kaya içine oyulan Karanlık 
Kilise’nin kare ve haç motifli 

kabartmaları dikkat çekicidir. 
İçindeki haç planlı mezar 
odasında, iki tane mezar 

bulunmaktadır.
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Herkes hayatının bir döneminde bir hobi edinme girişiminde bulunur. Yüzer, bisiklete biner, ko-
şar... Eminim ki herkes için, kitap okumaktan sonraki en uzun soluklu hobi, fotoğraf çekmektir. 

Fotoğrafçıların önlerinden vitrine bakmadan geçemeyiz, oyuncak fotoğraf makinelerimiz olmuş-
tur çocukken. Hele kameralı telefonlardan sonra, fotoğraf çekmeyen, selfieleri olmayan kalma-
mıştır aramızda...

Çocuk yaşta fotoğrafa duyduğum merak, 2013 yılı başında ilk profesyonel makinem olan Nikon 
D7100’ümü almamın ardından, önemli bir değişiklik geçirdi. O günden bu yana, hayatımda bir 
çok şeyin bir fotoğraf karesi olmaktan öteye geçmediğini, fotoğraf çekmenin yaşamımı kolaylaş-
tırdığını, ben rahatlattığını keşfettim. 

“Hayat, yaşadığımız 
anların birikimi, 

o anlarsa aslında 
birer fotoğraf 

karesidir.” 

“Fotoğraf çekmenin en 
büyük keyfi, 
çektiğiniz kareye bakarken 
‘Evet! Doğru zamanda 
doğru yerdeymişim’ 
diyebilmek...”

Colin’s IT Sistem Destek Uzmanı Gökhan Bayram:

Mesai dışındaki zamanlarımda, bazen sinemaya gi-
der, bazen spor salonunda ağırlık ve kardiyo çalışır, 
bazen de arkadaşlarımla sahilde yürüyüş yaparım. 
Fotoğraf çekmek içinse, mutlaka hafta sonunu bek-
liyorum, çünkü daha fazla zamanım dolayısıyla daha 
fazla yürüme imkanım oluyor. Tabii ki sadece gün 
içinde değil, geceleri de fotoğraf çekmek için çıkı-
yorum. Güzel ışıklı bir manzaranın uzun pozlama ile 
çekimi, fevkalade sonuçlar veriyor. Özellikle Boğaz 
Köprüsü’nü çekmek inanılmaz keyif verici.

İş hayatında, bizim için en uygun iş alanını seçiyor 
ve o alanda çalışıyoruz. Kendimizi o alanda geliştir-
memeye gayret ediyor, zamanımızın önemli bi rbö-
lümünü de buna ayırıyoruz. Fotoğrafçılıkta da durum 
farklı değil. Fotoğraf bilgi ve becerisini ilerletebilmek 
için öncelikle hangi alanda uzmanlaşmak istediği-
mizi belirlemek çok önemli.

Bir alanda karar kılmak, sadece bir tür fotoğraf çe-
keceğiz anlamına gelmiyor elbette. Ama belirleye-
ceğimiz alan, seçeceğimiz ekipmanlar için önem 
teşkil ediyor. Manzara ve doğa çekimleri için ideal 
olan geniş açılı lensler, portre çekimlerinde başarılı 
olamıyor örneğin.

Doğru Zamanda 
Doğru Yerde Olmak...
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Sıra uzmanlaşmaya geldiğinde... 
•	 Manzara veya doğa fotoğrafçısı olmak isterseniz seçmeniz gereken 

lensler Nikon 14-24 mm f/2.8, 16-35 mm, 12-24 mm gibi geniş açılı 
olmalı. 

•	 Portre fotoğraflarda genel olarak 50 mm, 85 mm, 100mm, 135 mm 
gibi tek tip lensler önerilir. 70 -200 mm zoom lens ile de mükemmel 
portreler yaratılabilir.

•	 Teknik tabirlere boğulmadan, profesyonel amaçla kullanmayacağınız 
fotoğraflar için imdadınıza Tak-Gez 
lensler yetişiyor. Bir adı da turist lensi 
olan bu lenslerle, hem geniş hem dar 
açı fotoğraf çekebilirsiniz. Böylece 
18-200 mm bir lens kullanarak 
hem doğa, hem portre çekebilir, 
gerektiğinde yeteri kadar zoom 
yapabilirsiniz. Fotoğraf kalitesi işin 
ehli lenslere göre düşük olacaktır 
ama fotoğraflarınızı sergileyip 
satmayı ya da ajanslara yollamayı 
düşünmüyorsanız, sonuç sizin için 
tatmin edici olacaktır.

AMATÖR FOTOĞRAFÇILIĞIN KEYFİ
Profesyonel olarak fotoğraf çeken sanatçılarıni belli dallarda 
uzmanlaştıklarını, manzara, düğün, portre, sokak, hayvan, 
makro, doğa fotoğrafçılığı gibi başlıklarda daha çok çekim 
yaptıklarını ve çok iyi işler çıkardıklarını söyleyebiliriz. Ama 
benim gibi amatörseniz, tek bir lens ile her tür fotoğrafı 
çekmeye çalışırsınız  bu da işin keyifli yönü tabii  

Hobi olarak çektiğiniz sürece, kullandığınız makine veya 
lens ne olursa olsun, çektiğiniz fotoğraflar sizn için eşsiz 
olacaktır. Çünkü sizin görüşünüzü, bakış açınızı ve yaşadık-
larınızı yansıtacaktır. 

Her fotoğraf kareniz, gördüğünüzden farklı duygular yaşat-
mış olacaktır. Bir şiirin dizelerine yüklenmiş duygular gibi 
fotoğraflarınızdaki anlamlar ise sizi asla tatmin etmeyecek. 
Her zaman daha iyisini, daha duygu yüklü olanını çekebil-
mek için çabalayacak ve farklı teknikler öğreneceksiniz. 

Zamanı durdurmanın bir yoludur fotoğraf.

FOTOĞRAF ÇEKME TUTKUSU
Bir çok teknik ve metod arasında boğulup “Aman bunu da otomatikte çekeyim“ dedi-
ğiniz zamanlar da sizi yalnız bırakmayacaktır. Ama zamanla kafanızda oluşcak olan, 
gün batımını çekmek için deniz kenarında, trafikteki araçların ışıklarını çekmek için 
otoyoldaki bir üst geçitte ya da yıldızları çekebilmek için zifiri karanlıkta bir ormanda 
uzun pozlama yapma fikirleri, her karede biraz daha ilerlemenizi ve tekniğinizi geliş-
tirmenizi sağlayacak. Şehri arkanızda bırakıp köylere uzanmaya, yaşlı bir dedenin ya 
da teyzenin duygularını yansıtan portre fotoğrafını çekmek isteyecceksiniz.

O zaman, fotoğraf damarlarınıza işlemiş ve sizi geri dönülmez şekilde ele geçirmiş 
demektir. Sakin olun ve muhteşem karelerin tadını çıkarın.
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EROĞLU HOLDİNG 
ŞİRKETLERİNDE SÜREÇ 
GELİŞTİRME PROJELERİ 
TÜM HIZIYLA İLERLİYOR

Yasemin Serhatlı

Eroğlu Holding Sistem Geliştirme Müdürü

Sistem Geliştirme Bölümü olarak 
şirketlerimizde yürüttüğümüz projelerimizdeki 
ilerlemeler hızla devam etmekte. Proje 
Yönetimi yaklaşımı ile yönetmekte olduğumuz 
projelerimizdeki gelişmeleri sizlerle 
paylaşmak isteriz.

Eroğlu Holding Mali İşler Süreçlerinin Dokümantasyonu Projesi ile 
geçen yıl başlamış olduğumuz dokümantasyonumuzu yeni iş yapış 
şekillerini göz önünde bulundurarak revize etmeyi ve bu yılın sonuna 
kadar tamamlamayı hedefliyoruz. 

Eroğlu Giyim Süreç Yönetimi Projesi ile şirketin tüm faaliyet alan-
larındaki temel ve destek süreçlerin tasarımını, dokümantasyonunu, 
kayıtların oluşacağı formlarını tamamlayarak yıl sonuna kadar ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almayı hedefliyoruz. Strateji-
miz, öncelikle mevcut durumu yansıtan süreç haritalarını çizmek ve 
süreçler arasındaki bağlantıları kurmak olduğundan özellikle Tedarik 
Zinciri Yönetimine odaklanarak çıkarttığımız iyileştirme önerilerimizi 
ikinci faz olarak ele almayı planlıyoruz. Sistemsel olarak radikal deği-
şiklikler gerektiren bu iyileştirme projelerine; zaman, bütçe ve insan 
kaynağı atamak gerektiğinden üst yönetimin desteği ile birlikte de-
vam projeleri olarak yapmak gerekecektir. 

Süreç toplantılarımızı ilgili sürecin lideri, tedarikçisi, müşterisi ve sis-
tem tarafını temsilen IT yöneticisinin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz 
için projemiz oldukça hızlı ve sonuç odaklı ilerliyor. 

Önümüzdeki günlerde Strateji Çalıştayı gerçekleştirerek şirket ve bö-
lüm hedeflerini izlenebilir, ölçülebilir olarak kayıt altına alıp bu ve-
rileri otomasyondan raporlanabilir hale nasıl getireceğimiz üzerine 
çalışacağız. 

Colin’s ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurma Projesi 
tamamlanarak belgelendirme denetimine girecek duruma getirildi. 
Belgelendirme denetimini gerçekleştirecek denetim firması seçildi. 
Yeni deponun faaliyete geçmesi ile birlikte gerekli revizyonların yapıl-
ması ile iç ve dış denetimler gerçekleştirilecek olup yılın son çeyreğin-
de ISO 27001 belgemizi alabilmiş olmayı hedefliyoruz. Böylece Colin’s 
şirketimizin sahip olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası-
nın yanına ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını da 
katmış olacağız. 

Bu iki belgenin alınmasıyla birlikte T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
verdiği ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına’ sahip olabilmenin ön 
koşullarından ikisini gerçekleştirmiş olacağız.

Colin’s Global Faaliyet Modeli Tasarımı Projesi kapsamında mevcut 
durum toplantılarının tamamlanması ile tüm süreçlerin gözden ge-
çirilmesine başlandı. Bir yandan birinci düzey süreç haritaları çıkartı-
lırken paralelinde Sistem Geliştirme Bölümü olarak süreç liderleri ile 
gerekli talimatları, formları çalışarak süreçlerin detaylandırılmasını 
sağlayacağız. Aynı zamanda yeni deponun faaliyete geçmesi ile bir-
likte değişen depo süreçlerinin revizyonunu gerçekleştireceğiz.

Loft şirketimizde 2013 yılının son çeyreğinde kurulan sistemimizi, 
ekibe yeni katılan arkadaşlarımıza bütünlüklü aktarabilmek için süreç 
eğitimlerine başlayacağız. Her bir bölüm için özel olarak planlanacak 
süreç eğitimlerinden sonra şirketin tüm süreçlerinin denetleneceği bir 
iç denetim gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Eroğlu Gayrimenkul şirketimizde sistemsel olarak değiştirilen iş yapış 
biçimi yeniden analiz edilerek önümüzdeki günlerde revize edilecek. 
Yılın en prestijli karma projesi olan Skyland İstanbul için başlattığımız 
“Mega Projeler Süreç Yönetimi” çalışması ise, bu büyüklükteki bir pro-
jenin yapım süreçlerini tüm boyutları ile analiz ederek izlenebilirliğini 
ve yönetilebilirliğini dokümante etmeyi amaçlıyor.Proje tamamlan-
dığında kurumsal yayın olarak bastırılabilecek bu çalışma ile Eroğlu 
Gayrimenkul, sektördeki yol göstericilik / liderlik konumunu bir yayın 
ile desteklemiş olacaktır.
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P R O J E N İ N  A Ş A M A L A R I
1. Aşama Proje Başlangıç Duyurusunun Yapılması

Yönetim Temsilcisi, Süreç Liderleri ve 
Key Userların Atanması

2. Aşama Tüm çalışanlarına ‘Bilinçli Kalite’ 
eğitiminin verilmesi 
Tüm süreç liderlerine ‘ISO 9001 
bilgilendirme eğitiminin verilmesi

3. Aşama Bölümlerle görüşmelere başlanması ve 
temel süreçlerin dokümante edilmesi

4.Aşama Süreç Mutabakat toplantılarının 
yapılması

5.Aşama Strateji Çalıştayı yapılarak şirket ve 
bölüm hedeflerinin belirlenmesi

6.Aşama Süreç KPI ların belirlenmesi ve 
sistemde izlenmeye başlanması
Kayıtların Oluşturulması

7.Aşama İç Denetçilerin belirlenmesi ve 
eğitilmesi (2 gün)

8.Aşama İç Denetimin Gerçekleştirilmesi ve 
CEO’ya raporlanması

9.Aşama YGG yapılması

10.Aşama Denetime girilmesi
Denetim bulgularının giderilmesi
Belgelendirme denetimine giriş
Denetim bulgularının giderilmesİ

EROĞLU GİYİM 
ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 
ÇALIŞMALARINA EĞİTİMLE BAŞLADI
Eroğlu Giyim İcra Kurulu Başkanı Ümmet 

Eroğlu başkanlığında yapılan ve tüm üst 

yönetimin katıldığı başlangıç toplantısında 

projenin ana adımları ve yol haritası 

belirlendi. Eroğlu Giyim Merkez Ofis, Çorlu 

Fabrika ve Aksaray Fabrika’da yürütülecek 

çalışmalar için Yönetim Temsilcisi ve Süreç 

Liderleri atandı.

Eroğlu Giyim ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları, süreçlerin 
nasıl çalıştığını anlamak ve iyileştirebilmek için tüm süreçlerin be-
lirlenmesi çalışması ile başlayacak. Süreçlerin tanımlanması, süreç 
sahiplerinin atanması ve sürekli iyileştirmenin sağlanabilmesi için 
düzenli olarak süreç performans göstergelerinin izlenmesi ile devam 
ettirilecek projenin sonunda, kurulacak yönetim sisteminin uluslararası 
geçerliliği olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi ile taçlandırıl-
ması hedefleniyor.

Bilinçte Kalite Eğitimleri
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına, ilk olarak Çorlu Fab-
rika ve Merkez Ofis çalışanlarına, ‘Bilinçte Kalite Eğitimi’ verilmesi ile 
başlandı.

NMT Danışmanlık’tan Didem Esen tarafından verilen eğitimde, çeşitli 
oyunlarla kalite kavramı irdelendi. 

Eğitimin tamamlanmasının ardından, temel ve destek süreçlerin, süreç 
liderleri ile birlikte yazımına başlandı. Süreç toplantılarına sürecin te-
darikçilerinin ve müşterilerinin yanı sıra yazılımsal iyileştirmelerin ya-
pılabilirliğini öğrenebilmek adına bilgi teknolojileri bölümü de katıldı. 
Temel süreçlerin yazılmasından sonra tüm süreç liderleri ile birlikte 
mutabakat toplantıları yapılacak ve üzerinde anlaşma sağlanmış süreç 
haritaları İcra Kurulu Başkanı’nın onayına sunulacak. 

Projenin ilerleyen adımlarında, üst yönetimin de katılımı ile ‘Strateji 
Çalıştayı’ yapılacak. Çalıştayda, şirketin ve bölümlerin hedefleri belir-
lenecek.

Eroğlu giyim bünyesinde oluşturulacak İç Denetim ekibinin eğitimleri 
tamamlanadıktan sonra, ilk iç denetimler gerçekleştirilecek. Deneti-
min tamamlanmasının ardından denetim sonuçları ve hedef gerçekleş-
melerinin değerlendirileceği Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı ya-
pılarak projenin başarıyla devam ettirilebilmesi için kararlar alınacak. 

Türkiye ve dünyada tekstil sektöründeki bilinirliği ile üst sıralarda yer 
alan Eroğlu Giyim, kurumsallaşmasına katkı sağlayacak olan ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi projesinin başarıyla tamamlanması için gerekli 
çalışmaları hızla tamamlamayı hedefliyor.
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HER YIL

kaplayacak kadar denim üretiyoruz.

1
Lüksemburg

2
Hong Kong

4
Singapur

150.000
metrekare kapalı alanda

atıksu 
dönüşüm 
oranıyla

%85
ton iplik üretiyoruz

günde50
yıllık ürettiğimiz 

 metrekare denim kumaşla
25milyon

3.550
futbol sahası

57.260
basketbol sahası

kaplayabiliriz. 
Hayal etmesi zor mu?

Başka şekilde anlatalım...

DÜNYA FUTBOL 
ŞAMPİYONASI KEYFİ 
LOFT İLE YAŞANIR

Efsanevi jean markası Loft, Haziran ayında gerçekleşen Dünya Fut-
bol Şampiyonası’na özel “Dünya Kupası’’ koleksiyonu hazırladı. 

Futbol aşkı ile yaratılan bu koleksiyonda Almanya, Arjantin, Brezil-
ya, İtalya, İspanya, İngiltere, Portekiz, Fransa takımlarına ithafen 
hazırlanan özel t-shirtler, polo t-shirtler, kepler, çantalar yanında, 
sadece dünya kupasına özel vintage t-shirtler tasarlandı.

Koleksiyonu tasarlarken dünyayı saran futbol aşkına odaklanan 
Loft tasarımcıları, çıkış noktalarını, 2014 yazında kuşkusuz en çok 
konuşulan konulardan biri olan ve 12 Haziran-13 Temmuz 2014 ta-
rihleri arasında Brezilya’da organize edilen 20. Dünya Kupası olarak 
belirledi. Tasarımcılar, “her ne kadar Türkiye bu organizasyonda yer 
alamasa da, futbol ile yatıp kalkan her Türk gencinin çocukluktan 
beri desteklediği başka bir ülke takımı vardır. Biz de Loft tasarım 
ekibi olarak, çocukluk duygularımızı doyasıya yaşatacak, içlerin-
de her Türk gencinin kendilerinden bir şeyler bulabileceği futbol 
temalı dünya kupası t-shirtleri tasarladık“ şeklinde ifade ediyorlar.

Yer yer vintage çizgiler kullanılarak, Arjantin, İtalya, Brezilya, İs-
panya gibi ülkelere göndermelerde bulunan ve retro tatlar yakala-
yan koleksiyon, kupa boyunca ve sonrasında Loft mağazalarında...
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EROĞLU HOLDİNG 
GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİ YAPILDI

Eroğlu Holding organizasyonuyla 

düzenlenen yemek, Florya Kaşıbeyaz 

Gala Restaurant’ta gerçekleştirildi.

Eroğlu Holding, Colin’s, Loft, DNM ve Eroğlu Gayrimenkul merkez çalışanlarının katılı-
mıyla düzenlenen geleneksel iftar yemeği, 23 Temmuz’da gerçekleştirildi.

İftar yemeği’nin Kadir Gecesi ile aynı güne rastlaması nedeniyle daha da önem ka-
zanan organizasyonumuzda çalışanlar olarak hep birlikte Eroğlu Holding ailesinin 
bir parçası olmanın gururunu bir kez daha yaşadık. İlahiler dinleyerek iftar saatini 
bekleyen çalışanlarımız, yemek esnasında da dinledikleri müzikler eşliğinde oruç-
larını açtılar.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Eroğlu; dünyada ve yakın çevremizde yaşanan gelişmelerin Türkiye ve Eroğlu 
Holding özelinde ekonomik yapıya etkilerini anlatırken, şirketler bazında holdingin 
ilk yarı yıl genel değerlendirmesini yaptı. 

Geçmiş yılın cirolarına da değinen Nurettin Eroğlu, çalışanlara kurumsal bir aile olma-
nın önemini de vurguladı. Yönetim Kurulu Başkanımız konuşmasını Eroğlu Holding’in 
gelecek hedeflerinden ve çalışanlardan beklentilerinden bahsederek sonlandırdı. 

“Kan Vermek Hayat Kurtarır” bilinci ve Kızılay işbirliği ile 
15 Nisan 2014’de Eroğlu Holding merkezinde gerçekleş-
tirilen organizasyonda, merkez ofis çalışanları kan bağı-
şında bulundu. 

Çok sayıda kan bağışçısından aldığı destekle bu konuda 
da fark yaratan Colin’s, Kızılay tarafından teşekkür ödülü-
ne layık görüldü. 

Eroğlu Holding olarak, kampanyamıza destek olan grup 
şirketlerimize, başta en fazla katılımı gösteren Loft olmak 
üzere Eroğlu Gayrimenkul ve Eroğlu Holding çalışanlarına 
teşekkürü borç biliriz. 

EROĞLU HOLDİNG ÇALIŞANLARI 
KAN BAĞIŞI YAPTI



DAMAK TADI

40

Mutfak kültürümüzün en lezzetli reçeteleri, her çeşit 
meyve, sebze, çiçek, baharat ve kuruyemişler yanında 

kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek malzemelerden 
yapılan şerbetlerdir. Saray sofralarının vazgeçilmezi 

şerbetler, mevlitlerin, doğumların, kız isteme ve söz kesme 
merasimlerinin de baş ikramını oluşturur.

Özellikle, sıcak yaz aylarında gün boyu susuzluğu giderdiğine 
ve güç verdiğine inanılan şerbetlerin yapımı da uzun, oldukça 

zahmetli hatta törensel nitelikte…

Geleneklerimizde Şerbet
17. yüzyılda çay ve kahve ile tanışana dek, Osmanlı mutfağının en gözde ikramı 
olan şerbetler, öz olarak hazırlanır, su ve buz eklenerek ikram edilmek üzere kristal 
sürahilerde saklanırdı. Misk, amber, sarısabır gibi keskin tatlı baharatlar, zencefil, 
tarçın, nane gibi hoş kokulu eklerle rayihalandırılan şerbetler, limon tuzu eklendiği 
için uzun süre dayanırdı.

Osmanlı sarayında, şerbet yapımına tahsis edilen, Gülhane adlı özel bölümler bu-
lunurdu. Toplumun önde gelenleri ve zenginleri yıllık şerbetlerini hazırlatmak üzere 
ustalar istihdam ederlerdi. Sırtlarına astıkları peril peril parlatılmış gümüş şerbet-
likleri, bellerine bağladıkları bardaklıkları ile, şehir sokaklarında “Şerbet var şerbet! 
Otuziki dişe keman çaldırır!” diye dolaşan şerbetçiler ise, halkın bu doyulmaz lezzeti 
sıradan günlerde de tadabilmesini sağlarlardı.

Şerbetler, özel ve önemli günlerin içeceğidir. Kimi yörelerde, nişan törenine “şerbet 
içme” denir. Yeni doğum yapan anneyi ziyarete gelenlere lohusa şerbeti ikram edilir. 
Hıdrellez günü, bütün hastalıklara iyi geleceğine inanılarak, tarhun otu, turp otu 
ve roka ile yapılan Hıdrellez şerbeti içilir. Teravih namazından sonra şerbet dağıtılır.

Galata Köprüsü’nün başını süsleyen Yeni Camii’yi ve yanındaki 
vakfiyeyi yaptıran Sultan IV. Mehmet’in annesi Hatice Sultan, 

teravih şerbeti dağıtılması için yazılı bir vasiyet bırakmıştır: 
“Ramazanlarda, teravih namazından sonra, caminin üç 

kapısında Atina balından yapılmış şerbet dağıtılsın. Eğer 
Ramazan yaza rastlarsa, şerbete kar konsun. Her sene şerbet 
için 3000 okka Atina balı alınsın ve her kapı için her gece 33 

okkalık baldan şerbet yapılarak, ikişer şerbetçi tarafından 
cemaate dağıtılsın.”
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Kızılcık Şerbeti
Atasözlerine ilham verecek koyu kıvamıyla kızılcık şerbe-
ti, mayhoş tadıyla lezzetli bir serinleticidir. Ünlü hekim 
İbn-i Sina’nın, yaraları yıkamak için kızılcık suyunu, yanık 
merhemlerinde ise kızılcık ağacı kökünü kullandığı bili-
nir. Kızılcıkların kevgirden geçirilerek elde edilen posası-
nın kaynatılması ve biraz balla tatlandırılması ile yapılan 
kızılcık şerbeti, kan pıhtılaşmasını düzenler, özellikle şe-
ker hastalarına tavsiye edilir.

Sübye Şerbeti
Kavun ve kavun çekirdeğinden yapılan sübye 
şerbeti, koyu kıvamlı, köpüklü, beyaz bir şer-
bettir. Yazdan kurutulan kavun çekirdekleri 
kullanılarak yıl boyunca yapılabilir. Yıkanıp te-
mizlenen çekirdekler, şişene dek suda bekleti-
lir. Tahta dibekte dövülerek ezilir. Tülbent içine 
alınarak sıkılır. Bir taşım kaynatıldıktan sonra, 
soğuk süte karıştırılır, balla tatlandırılarak so-
ğuk olarak servis edilir. 
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Karadut Şerbeti
Anavatanı Anadolu olan karadut, ülkemizin hemen her köşesinde 
yetişir. Çok nazik bir meyve olan karadutu zarar vermeden topla-
mak, nazikçe yıkamak gerekir. Tel süzgeçten geçirilen karadut üze-
rine şeker eklenir ve pişirilmez. Aç karnına içildiğine gastrit ve ülser 
gibi mide rahatsızlıklarına, ağız yaralarına ve boğaz iltihaplarına 
iyi gelir.

Demirhindi Şerbeti
Afrika kökenli bir bitki olan ve hint hurması da de-
nen demirhindinin, koyu kırmızı iri tohumlu mey-
vesinin, mayhoş ve macunsu öz kısmından şerbet 
yapaılır. Demirhindiler üzerine şeker konarak bir 
gece suda bırakılır. Ertesi gün içine kabuk tarçın ve 
karanfil konarak bir taşım kaynatılır. Süzülen suyu 
soğutularak servis edilir. Metabolizmayı hızlandıran 
demirhindi şerbeti kararında tüketilmezse, müshil 
etkisi gösterir.

Büyük düşünür Mevlana, Mesnevi’nin son cildinin “Davet” 

bölümünde, hayat felsefesini, birbirine zıt iki malzeme 

olan bal ve sirke ile yapılan Sirkencübin şerbeti tarifinden 

sembolize ederek aktarır: “Sirke, sirkeliğini artırdıkça, 

şekerin de artması gerek. Kahır, sirkedir.  

Lütuf da bala benzer. Sirkencübin’in de temeli bu ikisidir. 

Bal sirkeden az oldu mu, sirkencübin iyi olmaz.”
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Gelincik Şerbeti
Tüm dünyada, yol kenarlarından uçsuz bucak-
sız tarlalara kadar her yerde yetişen gelincik 
yaprakları, Mayıs ayında bir-iki haftalık bir sü-
rede toplanabildiği için, kıymetli bir şerbettir. 
Taç yaprakların siyah kısımları koparılır, limon 
ve su ilave edilen yapraklar kavanozlara kapa-
tılarak güneşte bekletilir. Suya kırmızı rengini 
veren yapraklar süzülüp alındıktan sonra balla 
tatlandırılır ve soğuk su eklenerek servis ya-
pılır. Bozcaada, gelincikleri ve gelincik şerbeti 
ile ünlüdür.
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Bulmacayı çözerek, anahtar sözcüğü
Eroğlu Giyim ve ERS Örme için kurumsal.iletisim@eroglugiyim.com 

Colins, DNM, Gayrimenkul, Holding ve Loft için kurumsaliletisim@erogluholding.com 

adresine e-posta ile gönderen 10. (onuncu) çalışanımıza, Colin’s mağazalarında kullanılmak üzere

250 TL tutarında alışveriş çeki hediye



loft.com.trloft.com.tr
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