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Biz Eroğlu Grubu olarak, bir dünya markası olma rüyamızı; önce inanarak; sonra 
inandığımız değerler uğrunda yılmadan mücadele ederek ve çok çalışarak gerçekleş-
tirdik. Ailemizin ve ailemizin bir parçası olan tüm çalışanlarımızın vazgeçilmez ilkesi 
olan dürüstlükten asla ödün vermeden, altı makinelik küçük bir atölye iken de, dün-
yaca tanınan kendi markalarımız yanında diğer dünya markalarına üretim yaparken 
de  insana yatırım yapmaktan ve insana saygıdan vazgeçmedik.

Başarıya ulaşmanın sırrının, müşterilerimize misafirlerimiz gözüyle bakmak, çalışan-
larımıza insani hassasiyetle davranmak olduğunun bilinciyle, uluslararası pazarlar-
da rekabet eden bir kurum olarak, temel ilkelerimizi dünden bugüne taşımanın ve her 
gün geliştirmenin kıvancını yaşıyoruz.

Sürekli değişen ve her geçen gün daha da küçülen dünyamızda başarılı girişimler, he-
ves, azim, kararlılık, liderlik ve pazarlama yeteneği ögelerinin hepsini bir arada ve 
dengeli kullanabilmeyi gerektiriyor. Çok büyük başarılarla sonuçlanan  girişimlerin or-
tak özelliklerinin, araştırma ve geliştirmeye önemli pay ayırmak, finans kaynaklarını 
doğru yönlendirmek, piyasaya hakim uzmanları firma bünyesinde barındırmak ve in-
san kaynaklarına gereken önemi vermek, belki de en önemlisi değişimi planlayabil-
mek olduğu konusunda tüm yatırım dünyası hemfikirdir. Grubumuzun hızlı büyüme-
sinde ve bugünkü başarısında da, içimizde taşıdığımız girişimci ruhun ve bu hassas 
dengeleri doğru kurabilmenin payı büyüktür.

Son teknolojik gelişmeleri izleyerek yapılan yatırımlar yanında, teknolojiyi anlam-
lı hale getiren insan kaynağına verdiğimiz önem, grubumuzun en güçlü yönleri ara-
sındadır. Eğitimli ve yetenekli yönetim kadromuz, deneyimli çalışanlarımızla, müşte-
ri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını bilgi ve deneyimleriyle birleştirerek, kurumsal 
kimliğimizi hede f kitlemize başarılı bir şekilde yansıtmayı başarmaktadır.

29 yılda Türk tekstil sektöründe lider, dünyada ise 100 yıllık marka ve şirketlerle reka-
bet eder konuma gelen grubumuzun hedefi, insanlar için daha iyi bir hayat kalitesi 
sağlamak ve ülkemizin gelişmesinin sürmesi için üstümüze düşen görevi yapmaktır. 

Ülkemiz, istikrarlı politikaları ile son iki yıldır dünyanın dev ekonomilerini derinden 
sarsan küresel ekonomik krizden büyüyerek çıkmayı başardı. 10.000’e yakın çalışa-
nımız gerek yıllık 25 milyon metre kumaş üretimine hazırlanarak, gerek yılda 20 mil-
yon adet pantolon üreterek, gerekse tüm dünyadan tedarik ettiği ürünleri 32 ülkedeki 
650 mağazasında satarak bu başarıya destek veriyor. Diğer yandan, inşaat ve gayri-
menkul alanında kısa zamanda gerçekleştirdiğimiz büyük yatırımlarımız da bu başa-
rıya bir başka boyutta katılıyor. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde dünya ölçeğin-
de yatırımlar yapmaya ve başarılarımızı artırarak sürdürmeye kararlıyız.

Eroğlu Haber dergisi ile, Eroğlu Holding bünyesindeki tüm şirketlerimiz ve markaları-
mızın  çalışmalarını, dünya çapındaki yatırımlarını ve başarılarını sizlerle düzenli ola-
rak paylaşmaya devam edeceğiz.

Nurettin Eroğlu
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Merhaba
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SYNERGY Bilişim ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. 
Mimar Sinan Caddesi Ünverdi Sokak No:42B/6 

Güneşli . İSTANBUL 
Tel: (212) 347 40 00 - Faks: (212) 347 40 04 

www.kurumsalyayin.com
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ANKA Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 
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Topkapı . İSTANBUL 
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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.

İ Ç İNDEK İ LER
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Değerli Eroğlu Dostları, 
29 yıllık gayretli ve tutkulu çalışmaların ardından, şirketlerimizin her biri, operasyonel etkinlik ve mar-
ka bilinirliği olarak uluslararası birer kurum haline gelmiş bulunmaktadır. Uluslararası arenada daha da 
başarılı olmak için şirketlerimizi tek bir çatı altında toplayarak güçlü bir sinerji yaratmak, günümüzün 
global rekabet koşullarında stratejik bir gerekliliktir. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın 
Nurettin Eroğlu’nun talimatlarıyla, 2006 yılında temelleri atılan Eroğlu Holding, 2011 yılında yeni bir 
misyonla daha güçlü bir şekilde yapılandırılmıştır. Başta Sayın Dr. İlhami Fındıkçı ve Sayın Hakan Senbir 
olmak üzere, bu çalışmada emeği geçen tüm danışman ve yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Rehber
Holdingleşme sürecinde üzerinde en çok durduğumuz husus misyon ve vizyonun belirlenmesiydi. Bu 
noktada Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nurettin Eroğlu’nun, holdingimizin, bünyesindeki tüm şir-
ketlere rehber olması gerektiğine yönelik söylemleri, misyonumuzun ana çerçevesini belirledi. Holdin-
gimizin önde gelen misyonu, bünyesinde yer alan tüm şirketlere rehberlik etmek olacaktı.
Holdingimiz, rehberlik misyonu ile öncelikle bünyesindeki şirketlerin kuruluşları aşamasında devrede 
olacaktır. 29 yıllık ticari hayatın neticesinde elde edilen deneyimlere müteakip oluşturulan, yazılı yöne-
tim dokümanları ile yeni kurulacak şirketlerin yol haritaları çizilecek ve kurulumlarının hızlı ve sorun-
suz bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Mısır’da faaliyete geçen DNM şirketimiz ile bu misyo-
numuzun hakkını en etkin bir şekilde vermeyi hedefliyoruz.

Yönlendirici
Holding şirketimizin misyonunda öne çıkan bir diğer husus yönlendirmedir. Bir rehbere yakışır tarzda, 
bilgisi ile yön gösterip yönlendirme misyonu, holdingimizin bünyesindeki şirketlere her daim sunacağı 
bir değer olacaktır. Holding bünyesinde istihdam edilen profesyoneller, sürekli olarak işlerin kolaylaştı-
rılmasına ve değer üretilmesine yönelik mesai harcayacaklardır. 
Yönlendirme misyonumuzun en önemli parçalarından biri de kurumsal iletişimdir. Kurumsal İletişim 
departmanımız, Eroğlu Holding’in  bir marka olarak tüm dünya çapında tanınması, çalışanlarımız, 
müşterilerimiz, yatırımcılarımız ve kamuoyu nezdinde, değerleri, vizyonu ve misyonuyla en iyi şekilde 
temsil edilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur. Eroğlu Holding kurum kimliğinin 
oluşturulması, holding bünyesindeki şirketlerin kimliklerinin bu kimliğe uygun şekilde yeniden düzen-
lenmesi, holding tanıtım filmi, web sitesi ve kurumsal iletişim yayını hazırlanması gibi faaliyetlerle ça-
lışmalarına başlayan Kurumsal İletişim departmanımızın, Eroğlu Holding ve tüm şirketlerimiz için ile-
tişim alanında önemli yenilikleri gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. 

Denetleme ve Yedekleme
Holdingimizin misyonunda yer alan diğer önemli başlıklardan ikisi de denetleme ve yedeklemedir. Bu 
hususlar, şirketimizin sürekliliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu misyon çerçevesinde holding 
denetleme müdürlüklerinin sayısı ikiye çıkartılarak, sektörel bazda uzmanlaşma yoluna gidilmiş, Dene-
tim Departmanı’na bilgi sistemleri denetimi altyapısını kurma görevi de verilmiştir. 

İnsan kaynağının verimli kullanımı
İnsan kaynakları departmanının kullandığı Kariyer Planlama ve Yedekleme Sistemi ile, tüm çalışanların 
fonksiyonel ve davranışsal yetkinlikleri kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Yetkinlik Bazlı Kariyer Plan-
lama ve Yedekleme Sistemi ile dünya çapındaki tüm çalışan atamalarımız merkezi olarak kontrol altın-
da olacak, şirket içi atamalar da kolaylıkla yerine getirilebilecektir. 
Şirketleri var edenler içlerindeki insanlardır. Bunun bilinciyle; misyon faaliyetleri ile grup şirketleri ara-
sında, insan odaklı birliği ve sinerjiyi yakalamayı hedefliyoruz. Yaşadığımız çevreye saygı duyuyor, ata-
larımızdan miras aldığımız dünyayı, çocuklarımıza daha temiz bir şekilde bırakabilmek için attığımız 
her adımın hesabını yapıyoruz. Markalar yaratmanın ötesinde, tüm insanlık için sürdürülebilir mutlu-
luklar var etmenin peşinde koşuyoruz. 
Eroğlu Holding olarak, marka odaklı kendimizi ifade etme biçimimiz, evrensel insani değerlere duyarlı 
söylem ve aksiyonlarımızla; uluslararası bir bilgi ve yönetim merkezi olma vizyonuyla yola çıktık. Bunu 
hep birlikte başaracağız. Dr. Abdurrahman Baş

Eroğlu Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü
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Zafer Mahallesi Çınar Sokak No:2  

34520 Yenibosna .  İSTANBUL 
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COLIN’S
Zafer Mahallesi Çınar Sokak No:2  

34520 Yenibosna .  İSTANBUL 
Tel: +90 (212) 552 12 12 - Faks: +90 (212) 451 06 60

facebook.com/ColinsLook | www.colins.com.tr

LOFT 
Zafer Mahallesi Çınar Sokak No:2  

34520 Yenibosna .  İSTANBUL 
Tel: +90 (212) 652 90 90 - Faks: +90 (212) 652 22 11

info@loft.com.tr | www.loftjeans.com

EROĞLU GAYRİMENKUL
Zafer Mahallesi Çınar Sokak No:2  

34520 Yenibosna .  İSTANBUL 
Tel: +90 (212) 652 32 32 - Faks: +90 (212) 451 06 66
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EROĞLU GİYİM \ AVCILAR MERKEZ
Firuzköy Mahallesi Kazım Karabekir Cad. 2/1 

Avcılar-İSTANBUL
Tel: +90 (212) 690 30 91 - Faks: +90 (212) 690 83 74
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Tel: +90 (382) 266 21 13 - Faks: +90 (382) 266 20 58
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Avcılar-İSTANBUL
Tel: (212)  690 21 10 - Faks: (212) 690 27 22

info@erolugiyim.com | www.erogluholding.com
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Yeşilköy Business Park B2 Blok No:1 K:12

Havalimanı Kavşağı
Bakırköy-İSTANBUL

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

DNM \ MISIR FABRİKA
Public Free Zone 
Damietta/EGYPT

Tel:+2 (057) 229 23 30 - Faks:+2 (057) 229 23 31
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EROĞLU GİYİM

1983’te Mercan Yokuşu’ndaki 60 metrekarelik yerinde altı 
adet dikiş makinesiyle faaliyetine başlayan Eroğlu Giyim, 
dünya çapında ün yapan tüm  markaların tercih ettiği 
üreticiler arasında

EROĞLU GİYİM, 29 YILDA 
SEKTÖRÜN ZİRVESİNE YÜKSELDİ

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyeleri soldan sağa: 
Şahin Eroğlu, Sıtkı Eroğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, Yavuz Eroğlu, Ümmet Eroğlu

70’li yılların ikinci yarısında Aksaray’dan 
İstanbul’a gelen Eroğlu kardeşlerin tekstil 

sektöründeki öyküsü, fason imalatı yapan bir 
atölyede işçi olarak çalışmalarıyla başladı. 

Bünyesinde Colin’s ve Loft gibi dünya çapında 
markaları barındıran Eroğlu Holding’in 

ilk şirketi Eroğlu Giyim’in temelleri, 
doğdukları toprakları terk edip İstanbul’a gelen 

Eroğlu kardeşlerin, 
Nurettin Eroğlu önderliğinde  

1983 yılında Mercan’da açtıkları 
atölye ile atıldı.
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1992: Kurumsal yapılanmanın ilk adımları atılıyor
1987 yılında, Kulis markası ile ürettikleri jean pantolon, gömlek ve 
montların toptan ve perakende satışını yapmaya başlayan Eroğ-
lu kardeşler, 1991’de dört atölye daha açtılar. 200 kişilik istihdam 
sağlayan ve günlük üretimi 1.500 adete yükselen atölyeler, 1992 
yılında Eroğlu Giyim çatısı altında toplandı ve kurumsallaşma yö-
nünde ilk adımlar atılmış oldu. Yeni kurulan şirketle birlikte ulus-
lararası pazarlara da açılmaya karar veren Eroğlu kardeşlerin, ya-
bancı müşterilerin daha kolay telaffuz edebileceği ve daha kolay 
akılda kalacak marka arayışında, ‘Kulis’ markası yerini ‘Colin’s’ mar-
kasına bıraktı.

2000: Avcılar’da 35 bin metrekare kapalı alana 
sahip fabrika hizmete giriyor
Kaliteli üretimi ile her geçen gün büyüyen ve pazar payını artı-
ran Eroğlu Giyim, Rusya ve Doğu Bloğu ülkelerine ihracat yapmaya 
başladı ve Rusya’da ilk mağazasını açtı. Loft markasının satın alın-
masının ardından Avcılar’da 35 bin metrekare kapalı alana sahip 
fabrika tamamlandı ve yıkamalı denim konfeksiyon üretimi yap-
mak üzere hizmete açıldı.

2004: Aksaray’da 10 bin metrekarelik üretim tesisi 
açılıyor
Eroğlu Giyim projelerini birbiri ardına hayata geçirmeye devam 
etti. 2003’te Çorlu’da 45 bin metrekare kapalı alana sahip üre-
tim tesisi açıldı. Eroğlu kardeşlerin doğup büyüdüğü Aksaray’da 
10 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni üretim tesisi 2004 yı-
lında üretime başladı.

2006: Mısır’da yıkamalı denim konfeksiyon fabrikası 
Takvimler 2006’yı gösterdiğinde yatırımlara devam edildi ve 
Mısır’da denim fabrikası açıldı. Eroğlu Giyim’in İsmailia’daki yıka-
malı denim konfeksiyon fabrikasında bugün itibariyle 2.750 kişi 
istihdam edilmektedir. Günümüz itibariyle yıllık 10 milyon adet 
üretim kapasitesine sahip olan Eroğlu Giyim, sektörün önde gelen 
markalarına hizmet vermektedir. 

Hedef : Dünya çapındaki markaların ilk tercihi olmak
30 yıllık bir deneyim sonucunda elde edilen güçlü üretim bilgisiy-
le, dünya dinamiklerini hızla algılayarak, modern teknoloji aracı-
lığıyla, günün ihtiyaçlarına uygun olarak müşterilerinin beklenti-
lerini karşılamayı kendisine ilke edinen Eroğlu Giyim, kurulduğu 
günden beri kendi uluslararası markaları olan Colin’s ve Loft dışın-
da ünlü küresel markaların da ilk tercihi olmayı hedefliyor.

Çevreye duyarlı, sürdürülebilir üretim
Eroğlu Giyim, ürün ve hizmette kusursuzluğu kalite politikası ola-
rak kabul ediyor. Müşteri memnuniyetini en önemli önceliği ola-
rak belirleyen Eroğlu Giyim, sürdürülebilir üretim ve iyileştirme fa-
aliyetlerini yürütürken, çevreye karşı olan sorumluluğunu da yeri-
ne getirmeye devam ediyor.

Bir aile şirketi olarak doğan ve büyüyen Eroğlu Giyim, bünyesinde-
ki herkesi, bir çalışan olarak değil Eroğlu ailesinin bir bireyi olarak 
görüyor. Şirket içindeki herkes, karşılıklı saygı kuralları çerçevesin-
de fikirlerini rahatlıkla dile getirebilme olanağına sahip. Eroğlu Gi-
yim ailesine katılacak tüm bireyler, ince elenip sık dokunarak se-
çiliyor ve hayat boyu eğitime tabi tutularak kendisini geliştirmesi-
ne olanak sağlanıyor.



COLIN’S

Son dört yıl içinde 32 ülkede 600 mağaza açarak büyük bir 
değişime imza atan Colin’s, 2015 senesinde çıtayı yükselterek; 
bu rakamı 50 ülkede 1200’e çıkarmayı hedefliyor

DEĞİŞİM COLIN’S İLE BAŞLAR
Kuruluşundan itibaren ilke edindiği yenilik ve sürdürü-
lebilir büyüme esaslarıyla, marka bilinirliğini her geçen 
gün biraz daha arttırmaya devam eden Colin’s, küresel 
moda trendlerini geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine 
sunuyor. Dünya Perakendeciler Kongresi’nde finale ka-
lan tek Türk markası olarak dikkatleri bir kez daha üze-
rine çeken Colin’s, başarısının sırrını; takım çalışmasına, 
tecrübesine ve verimli sürdürülebilir üretim sürecine 
dayandırıyor. Çalışan herkesin fikirlerini rahatlıkla dile 
getirebildiği bir yönetim biçimini ilke edinen Colin’s, 
müşterilerinin de görüşlerini dikkate alarak rakipleri-
nin bir adım önüne geçmeyi başarıyor. Türkiye’nin dün-
yadaki gururu Colin’s’in son dört sene içindeki değişim 
serüveninde yaşananları ve bundan sonraki hedeflerin 
neler olduğunu Colin’s Genel Müdürü Necati Özdoğan 
ve Pazarlama İletişimi Müdürü Sevda Malkoç Çayır’dan 
dinledik.

Colin’s son birkaç yıl içerisinde büyük ivme kazanarak, 
dünya markaları arasında söz sahibi bir konuma 
yükseldi. Bize bu yükseliş sürecinden biraz bahseder 
misiniz?

2005 yılında Colin’s olarak bir hayal kurduk. Bu hayal içinde 
markamızın nerde olması gerektiğini düşündük.  Bizi, bu ha-
yalin gerçek olmasına götürecek ciddi bir yol haritası oluştur-
duk. Denim imajımızı, günün her saati kullanılabilecek gün-
lük giyi me yönelttik. Yürüttüğümüz başarılı perspektifin ar-
dından bu kez organik büyüme içeri sinde olmamız gerektiği-
ni de ortaya koyduk.

Şu anda o hayalin neresindesiniz?

Colin’s’in hali hazırda 600’ün üzerinde mağazası bulunuyor. 
Bu rakamın 150’si Türkiye’de geri kalanı ise başta Rusya olmak 
üze re dünyanın 32 ülkesine yayılmış durumda. Türkiye’de ve 
dünyada 2015’e kadar agresif bir büyüme perspektifi koyduk. 
Türkiye’de dört yıl içinde 100, dünyada ise 500 yeni mağa-
za açacağız. 

Colin’s Genel Müdürü Necati Özdoğan

“Colin’s olarak bir hayal kurduk ve 
gerçek olması için çok çalıştık.”

Colin’s Genel Müdürü Necati Özdoğan



www.erogluholding.com

İşlerinin sadece hazır giyim değil, 

hizmetleriyle insanları daha iyi 

hissettirmek olduğunun altını her 

fırsatta çizen Colin’s yönetimi, 

son dört yılda gerçekleşen büyük 

değişimle gelen başarıyı firma 

çalışanları arasındaki karşılıklı 

saygıya bağlıyor. 

Türkiye ve komşularını içeren 
coğrafyadaki 520 milyonluk nüfus 
ve  3.5 trilyon dolarlık gayri safi 
milli hasıla, bizi büyümeye teşvik 
etti

Büyümeye karar vermek, zordur. Siz 
bunu nasıl başardınız?

2002 yılında Türkiye perakende pazar büyük-
lüğü 86.7 milyar dolar olarak hesaplan mıştı. 
2007 rakamları ile 221 milyar dolarlık pazar 
büyüklüğü konuşuldu. Şimdi pazar çok daha 
büyüdü. 34 Avrupa ülkesinin arasında en bü-
yük yedinci pazarız.  Türkiye perakende sek-
törü de büyük gelişim içinde. Ayrıca Türkiye, 
komşuları ile birlikte 520 milyonluk bir nüfu-
su ve 3.5 trilyon dolarlık gayrı safi milli ha-
sılaya temas ediyor. Tüm bunlar yurt içi ve 
dışında hızlı büyümemiz gerek tiğine işaret 
eden temel yaklaşımlardır. Türkiye, bölgenin 
yıldızıdır ve daha da büyük gelişime öncü-
lük edecektir.

Birleşmiş Markalar Derneği’nin verileri-
ne göre Türk markalarının yurtdışında 
açtığı 1.250 mağazanın 450’si Colin’s. 
Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Colin’s, hali hazırda 32 ülkede faaliyet gös-
termektedir ve önümüzdeki dört yıl içinde 
bu rakamı 50’ye çıkartmayı planlıyoruz. Bu-
rada öncelikli hedefimiz; Batı Avrupa, Afrika 
ve Asya ülkeleri. Şu dönemde 200’ün üzerin-
de noktada corner şeklinde bulunduğumuz 
Almanya’da, mağazalaşmak için 18 kişilik bir 
ekip ile çalışmalara başlamış durumdayız. Bu 
pazarda istediğimizi elde etmek için lokal 
bazlı bir şirketi dahi satın alabiliriz. 

Türkiye genelinde 150 mağaza ve 
18 bayi ile müşterilerimize 
 ulaşıyoruz

Colin’s’in yurtdışındaki marka bilinirli-
ği ve sürekli yükselen çizgisi herkesçe bi-
liniyor. Markanızın Türkiye’deki konumu 
hakkında neler söylemek istersiniz?

Türkiye’de üretici olarak hazır gi yime giren 
ve dev isimlerin önemli tedarikçisi konumu-
na yükselen Eroğlu Holding, Colin’s marka-
sı ile perakendeci kimliğini öne çıkartan bir 
strateji belirledi. Hali hazırda 150 mağaza-
mızın bulundu ğu Türkiye’de, 2008’den beri-
dir bayi kanalını azaltıp, kendi mağazalarımızı 
artırma stratejisi izledik. 2008’de Colin’s ola-
rak 91 mağazamız bulunurken, bayi sayımız 
62 idi. Şimdi ise 150 mağazamız ve 18 bayi-
miz bulunmakta. 

Yurtiçi ve yurtdışındaki 600 yeni mağaza he-
deflerimizin toplam maliyeti yaklaşık 90 mil-
yon dolar civarında bir rakama tekabül ediyor. 
Tabi ki bu burada sınırlı kalmayacak, Colin’s 
her geçen gün pazar payını ve cirosunu arttır-
maya devam edecek.  

Bu noktadan sonra Colin’s’in pazarlama 
stratejisi ne olacak?

Yurt içinde kendi mağazalarımızla var ola-
cağız. Yurt dışın da ise yerli partnerler ile yo-
lumuza devam edeceğiz. Partner ile hareket 
etme, pazarı çabuk kavrama kolaylığı getiri-
yor; ayrıca mali yetleri de paylaşmamızı sağ-
lıyor.  Yurt içinde, bayilikten kendi mağaza-
larımızı açmaya bizi iten nedenlerin başın-
da, verdiğimiz hizmetin değerini kontrol etme 
gereksinimi geliyor. Eğer ürününüzün ve ver-
diğiniz hizmetin müşteri gözündeki değeri-
ni bilmez ve bunu doğru düzgün kontrol ede-
mezseniz yaptığınız onca iş boşa gider. Bu se-
beple, mağaza açmak kadar, açtığımızda onu 
nasıl yöneteceğimiz üzerine de çok kafa yo-
ruyoruz. Başarımızın asıl kaynağını, kurduğu-
muz sistem oluşturuyor.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Hazır giyim sektörü tüm dünyada büyük ra-
kamların telafuz edildiği bir pazar. Biz de 
Colin’s olarak bu pazarda ne denli iddialı ol-
duğumuzu, geçtiğimiz senelerde gerçekleş-
tirdiğimiz atılımlarla gösterdik. Komşu coğ-
rafyalarda elde ettiğimiz marka bilinirliği ve 
müşteri tarafından tercih edilme başarısını 
tüm dünya pazarlarında elde etmek istiyoruz. 
Bunun için daha çok ve daha sıkı çalışmak zo-
rundayız. Bu süreçte yanımızda olan herkese 
teşekkürlerimi sunuyorum.



COLIN’S

Yeniliği, fit olmayı ve kaliteyi 

harmanlayarak müşterilerinin 

beklentilerini tam olarak 

karşılama peşinde olan Colin’s; 

çarpıcı vitrinleri, kendinizi 

rahat hissederek, tarzınızı 

özgürce yansıtabileceğiniz 

koleksiyonlarıyla, bir üründen öte 

bir yaşam biçimi sunuyor.

Colin’s Pazarlama İletişimi Müdürü 
Sevda Malkoç Çayır

“2015’te 50 ülkede, 1200 mağaza,  
10 bin çalışan ve  
2 milyar dolar ciro hedefliyoruz”

Colin’s’in gelecek için hedeflerini sizden dinleyebilir 
miyiz?

Colin’s’in gelecek için çok net tanımlanmış hedefleri var. 
2015 yılında 50 ülkede, 1.200 mağaza, 10.000 çalışan ve 
2 milyar dolar ciro ile Türkiye’nin dünyadaki en büyük hazır 
giyim markası olmayı amaçlıyoruz. 

Bu hedefe ulaşmakta belirlediğiniz stratejinizden söz 
eder misiniz?

Belirlediğimiz stratejide en önemli başarı alanlarımızdan 
biri markamızın değerini operasyonda olduğumuz tüm ülke-
lerde yükseltmek. Bu nedenle son iki yıldır tüm iletişim plat-
formunu “değişim” konsepti üzerine oturtuyoruz. Bu, reklam 
konsepti olmanın çok ötesinde bir marka konsepti aslında. 
Dış müşteri kadar iç müşteriye, hatta tüm sosyal paydaşları-
mıza da mesaj veriyor.

Soldan sağa: Colin’s Genel Müdürü Necati Özdoğan 
Pazarlama İletişimi Müdürü Sevda Malkoç Çayır 
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Eroğlu



www.erogluholding.com

Değişim seninle başlar
Bu marka konsepti nasıl ortaya çıktı?

Değişimi temel aldığımız kampanyayı, ajansımız HEP 
üretti. Ajansımız, kampanyanın rasyonelini, değişimi 
başlatan asıl unsurun kişinin kendisi olduğu üzerine kur-
guladı. Zaten slogan her şeyi anlatıyor “DEĞİŞİM SENİN-
LE BAŞLAR!” Bu bize son derece tüketici odaklı, doğurgan 
ve anaç bir konsept olarak geldi. Üstelik bu kampanya-
da “content” kadar “context”i de 360 derece olarak sağlam 
kurgulama şansına sahip olacağımızı gördük.

Kampanyamız 3 aylık bir süre boyunca gazete, dergi, açık 
hava billboard, internet ve mobil iletişim kanalları vasıta-
sı ile müşterilerimize duyurulacak. 

Kampanya hangi ülkeleri kapsıyor?

Kampanya geniş mecra kullanımlı olarak Türkiye, Rus-
ya ve Ukrayna’da olmak üzere üç ülkede yürütülüyor. Dar 
mecra kullanımlı olarak da on ülkede aynı şekilde yürü-
tülmekte.

Tüketicilerimiz yaşamak istedikleri ve 
ihtiyaçları olan değişimi Colin’s ile yaşasınlar
Kampanyanızı ‘değişim’ teması üzerine kurgulama-
nızın nedenleri neydi?

Biz değişimin en fazla sahiplenilebileceği sektör olarak 
içinde bulunduğumuz hazır giyimi görüyoruz. İnsanlar 
bizim ürünlerimizle bu değişimi ve onun beraberinde ge-
tireceği mutluluğu hissediyorlar. Çünkü her şey gibi hazır 
giyim de hızla değişiyor. Dünya üzerindeki 600’den fazla 
mağazamızda bu değişim yeni faz koleksiyonlarla hafta-
lar bazında raflara yansıyor. Tüketicilerimiz yaşamak iste-
dikleri ve ihtiyaçları olan değişimi Colin’s’le yaşasınlar is-
tiyoruz.

Önümüzdeki yılda bizi ne gibi sürprizler bekliyor?

Ürün, mağazacılık, insan kaynakları ve marka yatırımı 
adına dünyada ses getiren yenilikçi fikirleri 2012 yılı için-
de Colin’s’ten duyuyor olacaksınız. Bu yıl Ağustos ayı için-
de Türkiye, Rusya ve Ukrayna’da aynı anda JeansFest kam-
panyasını başlattık. Hem marka algısı hem de satış so-
nuçları olarak son derece başarılı olan bu uygulama gibi 
pek çok yenilik göreceksiniz.

Colin’s çalışanlarını da iletişim süreçlerine 
dahil ediyor
Global marka olmak yolunda başka ne tür  iletişim 
faaliyetleri kullanıyorsunuz?

Biz “Global marka olma” sürecimizde iletişimi sadece dış 
müşteri için değil iç müşteri için de etkin bir unsur olarak 
kullanıyoruz. Bu vesileyle “Sen olmadan zafer olmaz” slo-
ganıyla başlattığımız iç iletişim konseptimiz Stars of Vic-
tory bizim için gurur verici bir iletişim konsepti. Çünkü 
biz marka olmanın asıl yolunun, çalışanların toplam per-
formansı olduğunun farkındayız. Misyonumuz bile farklı: 
“sadece hazır giyim işinde değil, aynı zamanda insanları 
iyi hissettirme işindeyiz” diyoruz.

Colin’s Tverskaya Mağazası - RUSYA

Colin’s Sumy Lavina Mağazası - UKRAYNA



EROĞLU GAYRİMENKUL

Tekstil üretim ve perakendeciliğinde yılların birikimine ve 
dünya çapında deneyime sahip Eroğlu Holding, 
inşaat ve gayrimenkul sektöründe de iddialı

EROĞLU GAYRİMENKUL, 
YATIRIMLARINA 2012 YILINDA DA 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

Rekabetin en yoğun yaşandığı sektörlerden biri olan inşaatın yükselen değe-
ri Eroğlu Gayrimenkul, 2011 yılında birbiri ardına lansmanını gerçekleştirdi-
ği projelerle, dikkatleri çekti. Eroğlu Gayrimenkul, 2011 yılında gayrimenkul 
sektöründe yakaladığı ivmeyi, 2012 yılında da devam ettirmeyi hedefliyor.

Hayata geçirdiği projelerle, müşterilerine dört duvarın ötesinde bir ‘yaşam 
tarzı’ sunan Eroğlu Gayrimenkul, 2011 yılını 2 milyar TL yatırım değerinde, 
toplamda 1.5 milyon metrekare inşaat ile kapattı. İstanbul Lounge-2, Plat-
form Merter, Yeni Moda Evleri, Florya Ekşinar Konakları, Bursa Harmony To-
wers ve Kağıthane Ofishane olmak üzere tam 6 yeni projeyi hayata geçiren 
Eroğlu Gayrimenkul, 2012’ye 5 yeni proje ve 3.2 milyar TL yatırım hedefiy-
le giriyor.

İnşaat sektörünün parlayan yıldızı Eroğlu Gayrimenkul A.Ş.’nin üst düzey yö-
neticileri, 2011 yılı konusundaki görüşlerini, 2012 yılı hedeflerini ve inşaat 
sektörünün gelişimi hakkındaki görüşlerini bizlerle paylaştı.

Eroğlu Gayrimenkul Yönetim Kadrosu. Soldan sağa: 
Satış ve Pazarlama Direktörü Aybars Kızılsencer,  

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu,  
Teknik ve Tasarım Direktörü Ruşen Görgülü Taşpınar, 

İnşaat Direktörü Ercan Güneş
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Eroğlu Gayrimenkul için 2011 yılı nasıl 
geçti?

2011, Türkiye gayrimenkul sektörü ve dola-
yısıyla Eroğlu Gayrimenkul için büyük bir atı-
lım yılıydı. 2011 yılı inşaat sektöründe Eroğlu 
Gayrimenkul için kurumsal algısının yerleştiği 
olumlu bir yıl oldu. İnşaat projeleriyle ilgile-
nen herkes Eroğlu Gayrimenkul’ün düzgün ça-
lışan, güzel butik projeler yapan bir şirket ol-
duğunu gördü. Eroğlu Gayrimenkul’ün başla-
dığı işi bitiren, ne söz verdiyse onu yerine ge-
tiren, iddialı bir marka olduğu artık sektörde 
herkes tarafından kabul gören bir gerçek. 2011 
yılında hayata geçirdiğimiz projelere baktığınız 
zaman, hepsinin çok önemli ve büyük projeler 
olduğunu göreceksiniz. Hepsi kaliteli bir yaşam  
vaadeden, iddialı, mimarisi, konumu ve özel-
likleriyle özel projeler. Hedefimiz her yıl stan-
dartlarımızdan ödün vermeden, benzer nitelik-
lere sahip en az 5 yeni projeye başlamak. 2012 
yılını da yeni projelerle büyüyeceğimiz önemli 
bir yıl olarak görüyorum.

Mütekabiliyet Yasası hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir?

Bana göre Mütekabiliyet Yasası ve konut ihti-
yacı, 2012 yılında gayrimenkul sektörünü can-
lı tutacak iki ana unsurdur. Sektörün en faal 
olduğu İstanbul’daki konut fiyatlarına baktı-
ğımızda, Avrupa’daki şehirlere kıyasla gerçek 
değerini bulamadığını görüyoruz. Avrupalı ve 
Amerikalı yatırımcılar İspanya’dan, İtalya’dan, 
Londra’dan, Paris’ten ev aldılar. Türkiye’yi ise 
yeni keşfettiler. Türkiye’deki projeler, üstün ni-
teliğine ve kalitesine göre çok uygun fiyatla-

rıyla, yabancı yatırımcılar için çok cazip seçe-
nekler sunuyor. Üstelik İstanbul’un şehir ola-
rak üstünlükleri, sunduğu olanaklar ve avan-
tajları saymakla bitmez. Mütekabiliyet Yasa-
sı bu anlamda yabancı müşterilere konut sa-
tışlarını olumlu etkileyecektir. Özellikle Eroğlu 
Gayrimenkul’ün imza attığı tarzda nitelikli ko-
nut projeleri için bu yasa çok olumlu olacaktır.

Sektörde genel olarak, 2012’de bir önceki 
yıla oranla biraz daha temkinli olunacağı-
na dair bir öngörü var. Bu konuda ne söy-
lemek istersiniz?

Genel olarak bu kanıya ben de katılıyorum. 
2011 gibi olmasa da, 2012’nin en azından kriz-
siz geçeceğini düşünüyorum. 2011’deki gibi 
çok büyük patlamalar olmayabilir ama en azın-
dan yatay bir trendle 2012’yi geçireceğiz gibi 
görünüyor. 2012 yurt dışı faaliyetlerimizin ha-
reketlendiği bir yıl olacak. Eroğlu Gayrimenkul 
olarak; nitelikli ve kaliteli projeleri, doğru ve 
dürüst bir biçimde sunmaya ve sektördeki yeri-
mizi sağlamlaştırmaya devam edeceğiz.

Size göre 2012’de yatırımcıların gözde 
bölgeleri nereler olacak?

Avrupa’nın Amerika’nın yıllar önce yaşadığı-
nı şimdi biz yaşıyoruz. Yurt dışında da insan-
lar önce şehirlere sonra şehir dışına banliyöle-
re yerleştiler. 10 yıl kadar sonra herkes merke-
ze geri dönmeye başladı. Bu eğilime bakarak, 
İstanbul’da dağınık, çarpık yerleşmiş fakat yeri 
çok iyi olan bölgelerin kentsel dönüşüm pro-
jeleriyle beraber çok rağbet göreceğini düşü-
nüyorum.

Eroğlu Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Eroğlu

“2011 yılında toplam 

değeri 2 milyar TL olan 

1.5 milyon metrekare 

inşaat yaptık. 

2012 hedefimiz; 5 yeni 

proje ile 3.2 milyar TL 

yatırım yapmak.”

İstanbul Lounge - 2 Halkalı İstanbul
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2011 yılına ilişkin değerlendirmelerinizi 
dinleyebilir miyiz?

2011, Eroğlu Gayrimenkul için hedeflerin 
tutturulduğu, hatta bazı projelerde geçil-
diği bir yıl oldu. Özellikle satış anlamında 
baktığımız zaman, 2010’da hayata geçirdi-
ğimiz Halkalı’daki İstanbul Lounge-1 proje-
miz, 2011 hedeflerini yakalayıp geçti. Karma 
kullanımlı bir proje olan Platform Merter çok 
beğenildi ve tahminlerimizin çok üzerinde 
talep aldı. 2011 yılında hedeflediğimiz 2.5 
milyon TLlik yatırımı gerçekleştirdik ve önü-
müzdeki yıl için hedefimizi 3.2 milyar TL ola-
rak belirledik.

2011’de 6 yeni proje sundunuz. Projele-
rin detayları hakkında bilgi alabilir mi-
yiz?

Halkalı’da başlayan İstanbul Lounge-2 proje-
mizde 605, Yeni Moda Evleri projemizde ise 
114 daire yer alıyor. İstanbul Lounge-2 2011 
başında satışa başladı ve yıllık hedeflerimizi 
aştık. Bursa’da başlayan Harmony Towers’da 
323 daire bulunuyor. Florya’da yapımına baş-
ladığımız Ekşinar Konakları’nda ise 230 da-
iremiz var. Merter’de yer alan karma kulla-
nımlı projemiz Platform Merter, ticari alanlar 
ve işyerleri dışında 323 adet de konut içeren 
çok özel bir proje. Temmuz ayında ön talep 

Eroğlu Gayrimenkul 
Satış ve Pazarlama Direktörü 
Aybars Kızılsencer

“Eroğlu Gayrimenkul, 

proje yaptığı her bölgede 

yatırım kararını etkileyen 

bir isim oldu.  

Bir bölgede Eroğlu 

Gayrimenkul  

projesi varsa, bölgede 

yatırım yapmayı düşünen 

herkes önce mutlaka 

Eroğlu Gayrimenkul 

projesini  

değerlendiriyor.”

toplamaya başladık ve beklentilerimizi çok 
aşan bir ilgi ile karşılaştık. Kağıthane’de yer 
alan Ofishane projemiz ise tamamen ticari 
alanlardan oluşuyor. Ofishane projemizde ise 
kiralama için talep toplamaya başladık.

2012 yılı için hedeflenen 5 yeni proje 
hakkında ipuçları var mı?

Yeni yıldaki ilk projemiz Antalya’da bir AVM 
olacak. Bir de Esenyurt’ta yeni bir proje ha-
yata geçirmeyi hedefliyoruz. Seyrantepe 
projesi zaten artık herkes tarafından bilini-
yor. Bu projelerin akabinde gerçekleştirmek 
üzere Anadolu yakası için fizibilite çalışma-
ları yapmaktayız. Hangi semtte olacağı he-
nüz kesinleşmemekle birlikte, özellikle şehir 
merkezi ve gelişen bölgeleri tercih edeceğiz. 
Ataşehir, Kartal, Pendik ve kentsel dönüşüme 
imkan verebilecek olan Fikirtepe mercek altı-
na aldığımız lokasyonlar arasında yer alıyor.

Sizce İstanbul kentsel dönüşüm projele-
rine hazır mı?

Soruyu kentsel dönüşüm mü, yoksa kentsel 
bilinçlenme mi şeklinde sormak daha doğ-
ru. Dönüşümden anlaşılan; gecekonduları 
yıkmak, hiçbir altyapı çalışması yapmadan, 
yerine yüksek yüksek binalar inşa etmek ise 
bence kentsel bilinçlenme zamanıdır. Nüfus 
artış hızı ve her gün trafiğe çıkan araba sa-
yısı baz alındığında İstanbul, 10 yıl sonra ya-
şanmaz bir kent olacak. Büyük bir metropol 
olduğu için araba olmadan yaşamanın düşü-
nülemeyeceği bir yer. İnsanlar da doğal ola-
rak bu ihtiyaçlarını gidermeyi tercih ediyor.

İstanbul adına gerçek bir dönüşümden söz 
edeceksek; acilen yap-işlet-devret model-
li altyapı çalışmalarının devreye girmesi ge-
rekiyor. Sadece otoyollardan bahsetmiyo-
rum tabii, deniz yolu, raylısistemler, tüneller, 
bağlantı yolları... Bu alanlarda ulaşımı kolay-
laştıracak ve trafiği rahatlatacak projeler ya-
pılabilirse, 10 yıl sonra İstanbul, tam yaşanı-
lacak bir şehir olur ve projelerimizin değe-
ri kat kat artar.

2012’de konut fiyatlarında nasıl bir de-
ğişiklik bekliyorsunuz?

GYODER konut fiyatlarında artış olmaya de-
vam edeceğini öngörüyor. Bizim bütün pro-
jelerimiz ise; bitiş tarihine kadar, belli bir fi-
yat artışı politikası ile ilerliyor. Müşterileri-
mizi, kazanç merdiveni dediğimiz bir sürecin 
içine sokuyoruz. Bizden daire alan her müş-
teri, bir sonraki adımda yatırımını büyütme-
sine olanak sağlayacak şekilde kazançlı çıkı-
yor. Sektörel değer artışları ise, biraz da kon-
jonktürel gelişmelere bağlı olarak şekillene-
cek. Çünkü arz ve talep dengesi çok önem-
li bir şey. Satış yoksa fiyat artmaz. Satış çok-
sa belli bir oranda fiyat artışı olur. Bu anlam-
da 2012’de daha tedbirli bir yıl yaşayacağız 
diyebiliriz.

Harmony Towers Bursa
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Eroğlu Gayrimenkul projelerinde daireler 
tasarlanırken neleri göz önüne alıyorsu-
nuz?

Biz aslında evlerin sadece dıştan güzel görün-
mesine bakmıyoruz, fonksiyonel olarak insanla-
rın ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinleyerek iler-
lemeye çalışıyoruz. Müşterilerimizden gelen ta-
lep, çok özel bir istek değilse bizim için mutla-
ka ileriye dönük bir veri oluşturuyor. Bu verileri 
toplayarak tasarımlarımızda yer vermeye özen 
gösteriyoruz. Kendi içimizde de sürekli konuşu-
yor, değerlendiriyor ve fikir geliştiriyoruz. Ev bi-
zim olsa nasıl döşemek isteriz? Daire nasıl daha 
fazla dolap kazanır? Çamaşır makinesi neden 
banyoda değil başka bir dolapta olmalı gibi...

Bir evi kullanışlı kılmak ve güzelleştirmek için 
kendimizi müşterilerimizin yerine koyup sürekli 
fikir üretiyor ve müşterilerimize seçenekler su-
nuyoruz.

Projelerinizde müşteri tercihine bağlı de-
ğişikliler olabiliyor mu?

Proje maliyetini yükseltmeden büyük fark yara-

tacak detaylara çok önem veriyoruz. Mesela fi-
yat farkı uygulamadan 4 farklı renk dolap se-
çeneği sunuyoruz. Dolabın tasarımı değişmiyor. 

Bu biraz zaman alıyor çünkü üretimde daha 
fazla dikkat gerekiyor. Aynı renk banyodan 700 
tane takmak yerine, bazıları bir renk, diğerle-
ri başka renk takılıyor. Bu fark müşteriyi mut-
lu ediyor. Ekstra dikkat ve zaman ise o insanları 
mutlu etmeye değer.

2012 yılından beklientilerinizi dinleyebi-
lir miyiz?

2012 Eroğlu Gayrimenkul’ün tasarım ekibi için 
özel öneme sahip bir yıl. Projelerimizde plan-
lama ve tasarım aşamalasını, yani giriş ve ge-
lişme bölümlerini tamamladık. Sıra sonuç yani 
uygulama bölümüne geldi.

2012 bizim sonuç bölümüne geçeceğimiz yıl 
olacak. 2012 ile beraber projelerin kaba inşa-
atları tamamlanacak ve ince imalatlara yoğun-
laşacağız. Bütün o ektiğimiz ürünlerin meyve-
sini göreceğiz.

Eroğlu Gayrimenkul 
Teknik ve Tasarım Direktörü 
Ruşen Görgülü Taşpınar

“Tek kişiden çok 
çocuklu ailelere 
kadar her grubun 
ihtiyaçlarını sürekli 
analiz ediyor, 
dairelerimizin konforlu 
ve kolay yaşam 
sunması için her detayı 
düşünüyoruz”

Geçtiğimiz yıl, varolan projelerin ilerleme 
hızıyla yarışacak kadar çok yeni projenin 
üretildiği bir yıl oldu. Sizin değerlendirme-
lerinizi alabilir miyiz?

Eroğlu Gayrimenkul, yeni oluşumu ile pratik 
ve hızlı kararlar alıyor, yapısını sistemsel ola-
rak geliştirmeye de  devam ediyor. Adımlarımı-
zı hızlı ama üzerinde düşünerek, belli bir sistem 
içinde atıyoruz. 2010’da başlayıp, 2011’de de-
vam eden yapılanma süreci ve konan hedefle-
rin yerine getirilmesi büyük bir başarıdır. Çok az 
firma hem büyüyüp hem kar elde edebilmiştir.

Projelerin erken teslim edilme hedefleri de 
bu sistemsel çalışmanın bir sonucu diyebi-
lir miyiz?

Kadrolaşma hususunda da çok hassas davranı-
yoruz. Kadromuzdaki herkes artık birbirini daha 
iyi tanıyor, aramızdaki sinerji işimizi kolaylaş-
tırıyor. Bu sayede daha uyumlu çalışıyoruz ve 
işler hızlanıyor. Bu perspektiften bakıldığında; 
2012, Eroğlu Gayrimenkul açısından, bir önceki 

yıla oranla daha rahat geçecek. 

Sektöre genel bakışınız ve 2012’den bek-
lentileriniz nelerdir?

2011’de yapımına başladığımız pek çok proje-
yi, 2012’de tamamlayacağız. Ek olarak yeni yıl-
da yeni projeler de hayata geçireceğiz. 2011’de 
sektörel bazda bir patlama yaşadık. Yurt dışı 
projelerde çalışan nitelikli insan gücünün 
Türkiye’ye dönmesi, inşaat firmalarının bu pat-
lamayı krize mahal vermeden başarıyla atlat-
masını sağladı. 2012’de ekonomide olası bir 
daralmadan söz ediliyor. Fakat kriz dönemleri-
ni iyi yöneten firmalar, her krizi bir fırsata dö-
nüştürmeyi başarır. Müşterilerimizin beklentisi-
ni karşılayan, sağlam ve gelecek vaadeden pro-
jeler yaptığımız sürece ekonomik sıkışıklıklar-
dan etkilenmeyeceğimizi düşünüyorum. Eroğlu 
Gayrimenkul de bu başlıklarda çok hassas dav-
ranıyor. 2012 yılında da projelerimizin büyük 
başarı göstereceğine ve istenen ekonomik de-
ğerlere ulaşacağına inanıyorum.

Eroğlu Gayrimenkul 
İnşaat Direktörü 
 Ercan Güneş

“Kadromuzdaki 

herkes birbirini daha 

iyi tanıyor ve sinerji 

içinde. 2012 işlerimizin 

daha uyumlu ve hızlı 

ilerleyeceği bir yıl 

olacak”

Ekşinar Konakları Florya İstanbul



DNM

Tekstilden inşaata kadar pek çok sektörde faaliyet gösteren 
Eroğlu Holding, Mısır’daki yeni yatırımı DNM Textiles ile 
yılda 50 milyon metre denim üretimi yapmayı hedefliyor

EROĞLU HOLDİNG’TEN 
MISIR’DA DEV YATIRIM

2006 yılında bünyesindeki şirketleri tek bir çatı altında toplayan ve 
kurumsallaşma yolunda önemli bir adım daha atan Eroğlu Holding, 
Mısır’da açtığı denim fabrikası DNM ile 2013’ten itibaren yılda 50 mil-
yon metre üretim yapmayı hedefliyor.

Yüzde yüz Türk sermayesi ile kurulan ve son teknoloji ekipmanlarla de-
nim üretimi yapacak entegre bir tesis olan DNM, Mısır’ın Dimyat şeh-
rinde, toplam 150.000 metrekarelik alanda üretime başladı. Halen 25 
milyon metre olan yıllık üretim kapasitesi, yatırımların tamamlanacağı 
2013 yılında iki katına çıkarak yıllık 50 milyon metre olacak.

Son teknoloji makine ve teçhizatın kullanıldığı fabrikada, çevrenin ko-
runmasına ve güvenli çalışma koşullarının sağlanmasına büyük önem 
veriliyor. DNM’nin Mısır’daki fabrikasında üretilecek denimin pazarlama 
ve satış işlemleri ise, İstanbul merkez ofisinde görevli genç ve dinamik 
ekip tarafından yürütülecek.

Portföyündeki müşterilerle uzun vadeli ve her iki taraf için de avantaj-
lı ticaret ilişkileri kurma hedefiyle çalışmaya başlayan DNM hakkındaki 
sorularımızı, şirketin CEO’su Sayın Murat Karadut’a sorduk.

Murat Karadut, CEO, DNM Textile Inc.
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2013’te yılda 50 milyon metre denim kumaş üretim 
kapasitesi
Biraz da tesisin özelliklerinden bahseder misiniz? 

Proje iki ayrı fazda hayata geçirilecek. 2011 yılı sonu itibariyle ilk 
faz üretime girdi. İlk fazdan yılda toplam 25 milyon metrelik üre-
tim kapasitesi elde edilmesini hedefliyoruz. İki yıl içinde de diğer 
faz devreye alınacak ve tesis 50 milyon metre yıllık denim kumaş 
üretim kapasitesine sahip olacak. Tesis, 150 bin m² arazi üzerine 
inşa edilen 130 bin m² kapalı alana kuruldu.

İlk fazda devreye alınan makine parkımızda; 36 bin iğlik bir iplik-
hane, 5 adet halat sarma, 28 halatlı iki hat halat boya, 14 adet ha-
lat açma, 2 adet haşıl, 260 adet 220 cm eninde rapierli dokuma 
tezgahı, iki hat tam entegre terbiye, 9 adet kalite kontrol ve 7 adet 
top sarma makinesinden oluşuyor.

Makine parkurlarımız, Amerika ve Avrupa’nın önde gelen makina 
üreticilerinden alınmış, alanında kullanılan en son teknolojiye sa-
hip ürünlerdir. Özellikle halat boya ve terbiye makinelerimiz üret-
meyi hedeflediğimiz ürün yapısına uygun şekilde tasarlanmıştır.

Üretim politikanız ve ürünün özellikleri konusunda neler 
söyleyebilirsiniz?

Son teknolojinin eseri olan ürünlerimizi, dünyanın önde gelen de-
nim markası ve perakende firmalarına pazarlamak istiyoruz. Üre-
tim faaliyetlerimizi, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak, 
çevreye duyarlı bir hassasiyet içinde yürütmeyi hedefliyoruz. Ulus-
lararası standartlara dayalı bir sistem anlayışıyla üretilen ürünleri-
miz, fiyatlarıyla da pazardaki rakipleri arasından sıyrılacaktır. 

Engineered ve retro mantığı ile tasarlanan Premium Core ürünler 
için ana tedarikçi olmak diğer hedeflerimiz arasında yer alıyor. ‘Ya-
lın ve konsantre iş modeli’ ile pazarın ihtiyaçlarına uygun stretch 
ve non stretch ürünlerden oluşan bir koleksiyon hazırlandı. Ürün-
lerimizde; zamanın eskitemeyeceği konstrüksiyonlar, garment yı-
kamada hareket özgürlüğü sunan canlı, berrak ve zengin renk açı-
lımları ile bütünleştirildi.

Belirli sayıda müşteriye yoğunlaşmak ve 
onlara en yüksek kalitede hizmet sunabilmek 
ana hedefimiz

Satış ve pazarlama stratejiniz nelerdir?

Projenin başlangıcı sırasında piyasanın ihtiyaçları göz önünde bu-
lundurularak, hedef müşterilerimizle uzun soluklu çalışabilmek 
için gereken hususlar belirlendi. Bu doğrultuda amacımız müşte-
rilerimizle sezondan, gelip geçici modadan ve anlık ihtiyaçlardan 
bağımsız, kalıcı iş ortaklığı kurabilmek. Belirli sayıda müşteriye 
yoğunlaşmak ve onlara en yüksek kalitede hizmet sunabilmek ana 
hedefimiz. Yalın ve konsantre iş modeli, şirketimizin temel prensi-
bidir. Müşteri portföyümüzde, Avrupa’daki büyük oyuncular, Türki-
ye ve Amerika olacak.

Nihai müşterileri göz önüne alarak konuşmak gerekirse, bahsetti-
ğim bu üç pazarda eşit oranda yer almayı istiyoruz. Mısır’ın kendi iç 
pazarı hariç tüm satış ve pazarlama operasyonumuzu İstanbul’dan 
yürüteceğiz. Ancak bu yapının ayrılmaz bir parçası olan ürün geliş-
tirme faaliyetlerini yürütecek ekibimizi, üretim ile olan yakın ilişki-
si nedeniyle Mısır’daki fabrikamızda yapılandırıyoruz.

Sayın Karadut, sizi tanıyabilir miyiz?

1969 yılında, öğretmen olan ebeveynlerimin görev yeri 
olan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde doğdum. 1992 yılında, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölü-
münden şeref listesine girerek mezun oldum. Kısa dönem 
askerliğimin ardından 1993’te Sabancı Holding bünyesin-
deki Bossa T.A.Ş.’de çalışma hayatına başladım. Çeşitli de-
partmanlarda görev aldığım dokuz yılın ardından 2002 yı-
lında genel müdürlük görevini üstlendim ve ayrıldığım 
2009 yılına kadar bu görevi sürdürdüm.

2009 Eylül ayında ise daha önceki yıllarda çeşitli vesileler-
le yollarımızın  kesiştiği Eroğlu Holding ile DNM yatırımı-
na karar verdik. 

 

Neden DNM?

DNM; jean imalatında kullanılan denim kumaşından gelen 
bir isim. Kumaş da ismini Fransa’nın Nimes kasabasından 
alıyor, De Nimes yani Nimes’den gelen anlamında.

Biz de yeni doğan bebeğimize isim verirken bu kelimenin 
sessiz harflerini kullanmaya karar verdik. Böylece hem ko-
laylıkla akılda kalabilecek, hem de yapılan işi net ve yalın 
bir şekilde tarif edebilecek bir marka oluşturduk.

Logomuzu belirlerken de; moda tasarımcılarının koleksi-
yon hazırlama aşamasındaki eskiz çalışmalarından esin-
lendik.

Yatırım yapmak için Mısır’ı tercih etmenizin neden-
leri nelerdir?

Mısır’a yatırım yapmadan önce pek çok benzer alternati-
fi değerlendirdik. Çalıştığımız alternatif ülkeler arasında; 
Çin, Hindistan, Pakistan, İran, Fas, Tunus, Sırbistan, Polon-
ya, Meksika vardı. Bu ülkelerin her birinin de kendilerine 
has maliyet yapıları bulunmakta. Mısır; enerji maliyetleri-
nin düşük olması sebebiyle bizler için bir cazibe merkezi 
haline geldi ve diğer adaylar arasından bir adım öne çık-
tı. Buna ek olarak; işçilik maliyetlerinin de benzer ülke-
lere nazaran düşük olması, Mısır’ın cazibesini gözümüz-
de bir kademe daha arttırdı. Kuzey Amerika, Avrupa Birli-
ği ve Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın bulunma-
sı, Serbest Bölge Uygulamaları’nın gerek gümrük, gerekse 
kurumsal vergiler açısından avantajları, ülkemize yakınlı-
ğı, 80 milyonun üzerindeki nüfusu sebebiyle maliyet ya-
pısında daha uzun bir süre değişim olmayacağından ötü-
rü, Mısır’ı tercih ettik. Tüm bunlara ek olarak; ülkede ciddi 
bir konfeksiyon sanayi mevcut; ancak bunların hiç biri de-
nim kumaş üretimi yapmıyor ve gelişme potansiyeli olan 
bir iç pazara sahipler.

Eğer tekstil işindeyseniz, Türkiye’de bu 
sektörün önde gelen firmalarından olan 
Eroğlu ile mutlaka temasa geçmeniz 
gerekir

Mısır, pek çok yönden bizim için bir 
cazibe merkeziydi
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Satış ve pazarlama ekibinizi oluştururken 
neleri göz önünde bulunduruyorsunuz?

Buradaki ana hedefimiz işinin ehli kişileri is-
tihdam etmek yönündedir. Pazarı yakından ta-
nıyan, müşteriler ile sıcak temas halinde olan, 
sosyal beceriyi ticari çıktıya dönüştürebilecek, 
genç ve dinamik arkadaşlarla birlikte yol alma-
yı uygun görüyoruz.

Mısır’da yaşanan devrim konusundaki gö-
rüşleriniz nelerdir? Ticari olarak bu DNM’yi 
nasıl etkiler?

Buradaki insanlar uzun süre baskı altında yaşa-
mış. Demokrasi ve adil gelir dağılımı gibi doğal 
talepleri var. Bir rejimin yıkılıp yerine bir baş-
kasının gelmesinin de sıkıntıları olacaktır do-
ğal olarak. Şu anda Mısır’da devlet otoritesi yok. 
Güvenlik güçleri de halka herhangi bir müda-
halede bulunmaktan imtina ediyor. Ama buna 
rağmen toplumun yapısı gereği ciddi bir güven-
lik sıkıntısı yaşanmıyor.

Resmin bizi ilgilendiren kısmına baktığımızda, 
devlet mekanizmasının devre dışı kalmış olma-
sı nedeniyle, üretime başlama aşamasında ta-
mamlamamız gereken bazı bürokratik süreçler-
de sıkıntılar yaşadık. Bu da planlarımızın aksa-
masına neden oldu. Ancak hepsini birer birer 
aşarak üretime başladık. Yaşanan olaylar tüm 

ülkede gerek yerli gerek yabancı yatırımların 
tamamen durmasına sebep olmuş durumda. 
Bu da mevcutta var olan işsizlik probleminin 
önümüzdeki dönemde daha da artmasına ne-
den olacak. Mısır Poundu, son altı ay içinde 
USD karşısında %20 oranında değer kaybetti. 
Bu iki gelişme ihracatçı üretici olarak haliyle 
bizim de pazarda rakiplerimize karşı daha re-
kabetçi olmamıza neden olacaktır.

Pazardaki rakiplerinizle mücadele 
edebilmek için hem kaliteli ürün 
üretmeli hem de ucuza satmalısınız

Tekstil pazarının genel durumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Tekstil sektörü yapısı itibariyle iniş ve çıkış-
lara sıkça sahne olan bir sanayi koludur. Hem 
arz talep dengesindeki değişimlerden, hem de 
ürettiğiniz ürünün cinsine göre mevsimsel de-
ğişimlerden çok etkilenir. Denim pazarına ba-
kacak olursak küresel arzın 6 milyar metre ci-
varında olduğunu görürüz. Talep ise 4.5 ila 5 
milyar metre arasındadır. Yani arz, talepten 
yüksektir. Bu da alıcının elini, üretici karşısın-
da kuvvetlendiren bir parametredir. Eskiden 
kaliteli ürün yapar, yüksek fiyat isterim anla-
yışı vardı. Oysa şimdi pazardaki rakipleriniz-
le mücadele edebilmek için hem kaliteli ürün 
üretmeli hem de ucuza satmalısınız. Kazanan 
olmanın şartları bununla da bitmiyor; tüketi-
cinin trendine uygun koleksiyon ve ürün yel-
pazesi oluşturmak zorundasınız. Hızlı ve iyi 
hizmet vermeniz, rekabetin olmazsa olmaz-
larıdır.

Türkiye; servis, hız ve ürün geliştirme konu-
larında kendini ispat etmiş durumda ancak 
maliyet ve fiyat hususunda piyasanın bek-
lentilerini karşılayamıyor. Biz de bu nokta-
dan hareketle, üretime yönelik yatırımımızı 
maliyet ve fiyat konusunda rekabetçi olabile-
ceğimiz Mısır’da, satış ve pazarlama faaliyet-
lerini ise Türkiye’de yürütecek şekilde DNM’i 
yapılandırdık.

Bundan sonrası için neler söylemek ister-
siniz?

Önümüzdeki dönemde prensip olarak kararı 
alınmış iki yatırımımız söz konusu. Bunlardan 
biri daha önce belirttiğim gibi DNM’in ikinci 
fazı. İkincisi ise hammadde olarak Mısır pa-
muğunu kullanacağımız ince iplik ve gömlek-
lik kumaş yatırımıdır. Mısır’daki siyasi olaylar 
patlak vermeden önce bu yatırımımız ile ilgi-
li bir takım çalışmalar yapmıştık. Fakat böyle-
sine ciddi bir yatırıma girmeden önce, ülke-
nin durumunu biraz daha izlemeye karar ver-
dik. Taşlar yerine oturup, devlet otoriteyi tek-
rar eline aldığı zaman bu projemize devam et-
meyi düşünüyoruz.
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EROĞLU HOLDİNG

Yenibosna’daki Eroğlu Holding Genel Merkezi’nde düzenlenen organizasyon, 
trio müziği eşliğinde başladı. Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin 
Eroğlu, sahneye gelen sürpriz Eroğlu pastasını kestikten sonra, Eroğlu Holding 
Yönetim Kurulu üyeleri Şahin Eroğlu ve Yavuz Eroğlu holding binasındaki salo-
nu dolduran çalışanlara hitaben konuşma yaptılar.

Colin’s ve Loft markalarının geçmişine yönelik değerlendirmelerini ve 2012 yı-
lından beklentilerini paylaşan bu konuşmaların ardından söz alan ve “Yeni yıla 
girmemize 1 gün kala 2012 yılının ülkemize, milletimize, tüm insanlığa hayır-
lar getirmesini, sağlık, afiyet ve bereket dolu bir yıl olmasını diliyorum” diye-
rek sözlerine başlayan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğ-
lu ise ülkemiz ve dünya açısından yaptığı detaylı değerlendirme konuşmasın-
da yeni yıl için dileklerini şöyle dile getirdi:

“2013’de 30.kuruluş yılımızı hep birlikte kutlayacağız. Ne mutlu bize ki bu ba-
şarıda tek tek hepimizin payı var, bu başarı zevkini hep birlikte paylaşıyoruz.

Türkiye’nin yakın dönemde başlattığı büyük atılımların 2012 yılında da karar-
lılıkla devam etmesini, istikrarlı büyüme ve kalkınma sürecinin kat kat artarak 
yeni başarılarla taçlanmasını temenni ediyorum.

Ailelerinizle  birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yeni yıl geçirmenizi canı yü-
rekten diliyorum.”

EROĞLU HOLDİNG 

YENİ YIL KUTLAMASINA 

TÜM GRUP ÇALIŞANLARI KATILDI

Eroğlu Holding, 2012 yılını 30 Aralık 2011’de holding merkezinde düzenlenen bir organizasyonla 
karşıladı.
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ERS Örme merkezinde yılbaşı önce-
si düzenlenen törende bir konuşma 
yapan Eroğlu Holding Yönetim Ku-
rulu Üyesi Sıtkı Eroğlu, 15 yıldır fa-
aliyette olan şirketin tüm çalışan-
larına, katkılarından dolayı teşek-
kür etti.

“Başarıyı, sevinçleri umutları ol-
duğu gibi, acılarımızı hüzünleri-
mizi ve dertlerimizi de paylaştığı-
mız, uzun yıllardır şirketimize kat-
kı sağlayan arkadaşlarımız yanın-
da, şirketimize yeni katılan ve bir-
likte yeni başarılara imza atacağı-
mız tüm arkadaşlarımızın yeni yıl-
larını kutluyor, sağlık ve huzur dolu 
bir yıl diliyorum.” diyen Eroğlu, 10 
ve 15 yıldır çalışan 12 çalışana pla-
ketlerini takdim etti.

ERS ÖRME ÇALIŞANLARI 
2012’YE PLAKETLERİYLE 
MERHABA DEDİ

ERS Örme merkezinde düzenlenen 

yeni yıl ve ödül töreni organizasyonunda, 

10 yıl ve 15 yıldır ERS bünyesinde çalışan 12 kişi, plaketlerini 

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sıtkı Eroğlu’nun elinden aldı.

ERS ÖRME

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sıtkı Eroğlu



EROĞLU GİYİM

Çorlu tesislerindeki kutlamada  24 çalışana plaketleri verildi
29 Aralık 2011 Perşembe günü Eroğlu Giyim’in Çorlu fabrikasında  gerçekleş-
tirilen organizasyonda, üretim tesisinde görev yapmakta olan tüm çalışanlar, 
yöneticileriyle birlikte yeni yılın gelişini kutladı. 

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümmet Eroğlu, kutlamalar öncesi tören-
de yaptığı konuşmada, Eroğlu Giyim’in 2011 yılında tüm hedeflerine ulaştığını 
ve geçen yılın günümüze kadar en çok üretim yapılan yıl olduğunu belirtti. Bu 
başarıya takım çalışması, birlik ve beraberlikle ulaşıldığını vurgulayan Eroğlu, 
payı olan herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından şirket bünyesinde 10 yıl ve 15 yıl görev yapan 24 perso-
nele plaketleri takdim edildi. Ödül töreninin sonunda Eroğlu Giyim çalışanları 
yeni yılı coşkuyla karşılayarak gönüllerince eğlendiler.

EROĞLU GİYİM 2012 YILINI 
ÇALIŞANLARIN PLAKETLE 
ÖDÜLLENDİRİLDİĞİ 
KUTLAMALARLA KARŞILADI

Eroğlu Giyim, Avcılar merkez bina ve Çorlu üretim tesislerinde 
düzenlenen iki farklı etkinlikle 2011 yılını değerlendirdi 
ve yeni yılın gelişini kutladı. Tüm çalışanların katıldığı 
organizasyonda; şirket bünyesinde 10, 15 ve 20 yıldır görev 
yapan çalışanlara plaket takdim edildi.

Eroğlu Giyim Çorlu Fabrika çalışanlarından 15 yılı dolduran 9 kişi ve 10 yılı dolduran 15 kişi,  
plaketlerini Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümmet Eroğlu’nun elinden aldı.

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümmet Eroğlu



www.erogluholding.com

Eroğlu Giyim Avcılar merkez binasında 
düzenlenen törende 88 kişi plaketle 
ödüllendirildi
30 Aralık 2011 Cuma günü Eroğlu Giyim’in İstanbul Avcılar’daki 
daki merkezinde düzenlenen kutlama törenine de katılım, üre-
tim tesislerinde olduğu gibi yoğundu.

Kutlamalar, 1998 senesinden itibaren gerçekleştirilen üretim 
adetlerinin yazılı olduğu plakaların, Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Eroğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ümmet Eroğlu tarafın-
dan kütüğe çakılması ile başladı.

Ödül töreni öncesinde bir konuşma yapan Eroğlu Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, Eroğlu Giyim’in geçmişten 
günümüze uzanan başarı öyküsünü anlattı ve holding şirketle-
ri hakkında değerlendirmeler yaparak mevcut projeler hakkın-
da görüşlerini aktardı.

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümmet Eroğlu ise yaptı-
ğı konuşmada, 2011 yılını değerlendirdi ve 2012 yılı hedefleri-
ni çalışanlarıyla paylaştı. 

Eroğlu Giyim Mısır Fabrika Genel Müdürü Erdal Duran

Eroğlu Giyim Ailesi ile 20 Yıl
Ümmet Eroğlu’nun ardından söz alan Eroğlu Giyim Mısır Fabrika Genel Müdürü Er-
dal Duran da, fabrikanın 2011 yılındaki üretim başarısını ve Eroğlu Giyim ailesinin 
bir ferdi olmanın gururunu paylaştığı duygu dolu bir konuşma yaptı.

Eroğlu Giyim İstanbul merkez çalışanlarının yanı sıra Aksaray ve Mısır fabrikaların-
dan da katılımın olduğu organizasyonda düzenlenen törende, Eroğlu Giyim bünye-
sinde 20 yıldan uzun süredir çalışan ve halen Eroğlu Giyim Mısır Fabrikası’nda Ri-
vet Müdürü olarak görev yapan Mustafa Kaya; 15 yılı aşkın süredir görev yapan 18 
ve 10 yılı aşkın süredir görev yapan 69 kişi plaketle ödüllendirildi.

Yıl sonu organizasyonu, geleneksel hale gelecek
Tören sonrasında yapılan kutlamalarda, tüm Eroğlu Giyim çalışanları bir arada gö-
nüllerince eğlendiler. Eroğlu Holding bünyesinde bu yıl ilk kez düzenlenen ödül tö-
reni ve kutlamalar, geleneksel hale getirilerek her yıl tekrarlanacak.



LOFT

LOFT’TAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 
PAZARLAMA DERSLERİ

   Genç ve değişimci kimliğimizi 
hiçbir zaman kaybetmedik
Pazarlama alanındaki deneyimlerini üniversi-
teli gençlerle paylaşan Güvenç; Loft markası-
nın tarihsel gelişimi ve kurum felsefesi konu-

larına da değindi. Loft markasının genç ve de-
ğişimci kimliğini hiçbir zaman kaybetmediğini 
dile getiren Güvenç sözlerine şöyle devam etti 
“Markalaşma süreci sabır ve disiplin isteyen 
bir iştir. Yirmi üç yıl önce elli metrekarelik bir 
üretim atölyesinden, günümüzde üç yüz mil-
yon dolarlık bir ciroya ulaşan Loft’un, bu süre-
ci iyi yönettiği su götürmez bir gerçektir. Müş-
teri ürettiğimi almak zorundadır mantığı eski-
lerde kaldı. Günümüzde müşteriye talep ettik-
lerini veremiyorsanız, tarihin tozlu sayfaların-
daki yerinizi almak zorunda kalırsınız. Bu se-
beple biz müşterilerimizi iyi analiz etmenin ve 
onların beklentilerini en doğru şekilde karşıla-
manın peşindeyiz. Rusya’nın en çok satan üç 
jean markasından biri olmamız, bu konuda-
ki hassasiyetimizin somut bir 
göstergesidir.”

Loft markasının gelişim sü-
recini değerlendiren Güvenç, 
sözlerini şöyle sürdürdü “Jean 
dendiği zaman ilk akla ge-
len marka olmak hedefiy-
le yürüttüğümüz pazarla-
ma ve iletişim faaliyetlerimiz 
tüm hızıyla devam etmekte-
dir. Mağazalarımızdan her-
hangi birini ziyaret ettiğiniz-
de size en uygun seçenekle-
ri sunacak olan jean station-

lar buna güzel bir örnektir. Loft markası ola-
rak, müşterilerimizi memnun etmek ve onla-
ra bir yaşam stili sunabilmek için üzerimize 
düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye 
devam edeceğiz.”

LOFT öğrencilerle beraber olmaya 
devam ediyor
Müşteriler tarafından tercih edilirliği her ge-
çen gün artan Loft, Kayseri Erciyes Üniversi-
tesi tarafından düzenlenecek seminer de ka-
tılacak. Bugünün öğrencilerinin, yarının ka-
rar vericileri olduğunu bilen Loft, üniversite-
ler ile işbirliğini bundan sonra da sürdürme-
ye devam edecek.

Loft Pazarlama İletişimi Müdürü Erdal Güvenç’in konuşmacı olarak yer aldığı 
İletişim Uygulamaları Yönetimi seminerinde, üniversiteli gençler sektörün deneyimli 
isimlerini dinledi.

27 Mayıs 2011 tarihinde 
Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi’nin Öğrenci Merkezi 
Salon 2009’da gerçekleştirilen 
İletişim Uygulamaları Yönetimi 
seminerinde, genç öğrenciler 
sektörün deneyimli isimlerinin 
tecrübelerinden yararlandı. 
Prof. Dr. Sezen Ünlü’nün İletişim 
Uygulamaları Yönetimi dersi 
çerçevesinde düzenlenen 
seminere katılan, Loft Pazarlama 
İletişimi Müdürü Erdal Güvenç, 
iş hayatına yönelik tecrübelerini 
öğrencilerle paylaştı.
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19-20 Kasım tarihleri arasında Forum İstanbul’da düzenlenen Fashion 
Week’te 16 metrekarelik standıyla yer alan Loft T-shirt Tasarım Atölye-
si, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. 

Sokak hayvanlarının ve doğadaki tüm canlıların korunması amacıyla 
düzenlenen ve her yaştan çocuğun aileleriyle birlikte katıldığı etkinlik-
te, miniklerin sanatçı yönleri ortaya çıkarıldı. Sosyal sorumluluk kapsa-
mında gerçekleştirilen organizasyonda, çocuklar keyifli zaman geçirir-
ken, sokak hayvanlarına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve doğada-
ki tüm canlıların yaşam hakkına saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çi-
zildi.

İki günde boyanan bin tişört, fotoğraflarla 
ölümsüzleştirildi
Organizasyon için önceden hazırlanan bin adet hazır baskılı tişörtün, 

çocuklar tarafından boyandığı Loft standı, Fashion Week’e renk kattı. 
Çocukların içindeki yaratıcılıkla canlanan tişörtler, sokak hayvanlarının 
ve doğada yaşayan tüm canlıların korunmasını amaçlayan çeşitli etkin-
liklerde kullanılacak.

Çocuklar tarafından boyanan ve ünlü fotoğraf sanatçısı Sevgi 
Kahraman’ın kareleriyle ölümsüzleştirilen baskılı tişörtlere ait kareler, 
Loft’un web sayfasında, site ziyaretçilerinin de beğenisine sunulacak. 

Loft’un standı kahkahalarla renklendi
Loft Tasarım Atölyesi’nin standı Türkiye’nin ilk kadın stand-up sanatçı-
sı olan Ayşe Erbulak’ın katılımıyla daha da renklendi. Loft standını zi-
yaret eden ve katılımcılara minik bir gösteri sunan Ayşe Erbulak, yedi-
den yetmiş yediye herkesin kahkahalar atarak, keyifli dakikalar geçir-
mesini sağladı.

LOFT T-SHIRT TASARIM ATÖLYESİ, 
FORUM İSTANBUL FASHION WEEK’e 
 RENK KATTI

19-20 Kasım tarihleri arasında  
Bayrampaşa Forum İstanbul Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen 

Fashion Week’e katılan Loft’un T-Shirt Tasarım Atölyesi, 
ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.



LOFT

Türkiye’nin önde gelen jean markalarından olan ve özel-
likle gençler tarafından rağbet gören Loft’un web sayfa-
sı, yenilenerek yayın hayatına başladı. İnternet kullanıcılarının 
www.loftjeans.com ve www.loft.com.tr adreslerinden ulaşabi-
lecekleri yeni site; ziyaretçilerine kurumsal bilgilerin yanı sıra, 
geniş ürün yelpazesindeki koleksiyonlarını online olarak göre-
bilme imkanı sunuyor.

Web sitesinin yenilenmesiyle ilgili olarak görüşlerini aldığımız 
Loft Pazarlama İletişimi Müdürü Erdal Güvenç, “Günümüz ar-
tık internet çağı. İnsanlar sokaklara çıkarak, mağazalarının vit-
rinlerini uzun uzun gezmeyi zaman kaybı olarak görüyor ya da 
buna vakit bulamıyor. Web tabanlı uygulamalar artık televiz-
yon, radyo, gazete gibi diğer kitle iletişim araçlarından daha et-
kili. İnsanlar bilgisayarlarının başında oturup tek bir tuşa basa-
rak, alışveriş yapmayı tercih ediyor. İnternetten alışveriş etme-
yenler de modeller ve ürünlerle ilgili bilgi almak için önce in-
ternette araştırma yapıyor, sonra dışarı çıkıyor. Biz de ürünleri-
mizi müşterilerimize en iyi şekilde sunabilmek için web sitemi-
zi yeniledik.” dedi.

Ürünlerin detaylı şekilde incelenebildiği görsellerle zengin bir 
tasarıma sahip sitede yer alacak tüm modeller için özel fotoğraf 
çekimleri yapıldı. Ürünlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağla-
yacak çekimlerin tamamlanmasının ardından tasarımı tamam-
lanan site, ziyaretçilerin aradıkları herşeyi kolayca bulabilecek-
leri şekilde düzenlendi.

Loft ürünleri gibi rahat ve zarif bir tasarımla hazırlanan web si-
tesi, iPhone ve iPad üzerinden de kullanılabilecek. 

LOFT’tan YENİ İNTERNET SİTESİ 

Türkiye’nin beğenilen jean markası Loft’un web sayfası yenilenen yüzüyle yayın 
hayatına başladı

    Web sayfamızı ziyaret eden müşterilerimize, Loft 
ürünlerini tasarlarken ve sunarken yaşadığımız 
keyfi, ürünlerimizin rahatlığını ve estetiğini 
yansıtabilmeyi diliyoruz
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Loft ve Blue Jean Dergisi ortaklığıyla hayata geçirilen ve genç mü-
zisyenlerin yeteneklerini gösterebilmeleri için büyük bir fırsat su-
nan Müziğini Kap Gel yarışması, dört aylık uzun maratonun ardın-
dan sonuçlandı. Ülke çapında büyük bir katılımın olduğu Müziğini 
Kap Gel, genç müzisyenlerin internet üzerinden kendi eserleri ile 
yarışmaya katılması yoluyla gerçekleştirildi.

Pop, Rock ve HipHop olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenen 
yarışma, gençlerin geniş kitlelere sesini duyurabilmelerini sağla-
yarak önemli bir ilki gerçekleştirdi.

Jüride tanınmış isimler vardı
Loft ve Blue Jean Dergisi’nin web sayfasından başvuruların kabul 
edildiği yarışmada, beğenilen şarkılar otuz gün süreyle internet 
üzerinden oylandıktan sonra, üç farklı kategoride ilk on beş fina-
list belirlendi. Finale kalan müzisyenler ve şarkıları yeniden Loft 
ve Blue Jean’in internet siteleri üzerinden dinleyicilerin oyuna su-
nuldu. Gerçekleştirilen ikinci oylama sonucunda üç kategoride-
ki onar şarkı, içlerinde Teoman, Atiye, Harun Tekin, Mor ve Ötesi,  
Yüxek Sadakat, Manga, Şafak Karaman, Emre Aydın, Kutlu Özma-
kinacı ve Ferman Akgül gibi ünlü isimlerin olduğu jüri tarafından 
değerlendirildi. Jürinin yaptığı elemenin ardından büyük finale 
kalan beş şarkı içinden kazananlar, İndigo’da düzenlenen parti-
de ilan edildi.

Kazananlar İndigo’da düzenlenen partiyle açıklandı
İndigo’daki partide kazananların açıkladığı ve Atiye’nin sahne al-
dığı gecede davetliler gönüllerince vakit geçirdi. Pop, Rock, Hip-
Hop kategorilerinde ilk üçün belirlendiği yarışmada; Cengiz Ka-
raçin ‘Yalnız Kalabalık’, Egemen Erdoğan ‘Benim Tertemiz Sevgi-
lim’ ve Melissa Çizmeci ‘I Just Wanna Be With You’ şarkılarıyla pop 
dalındaki kazananlar oldular. Görsel Atalay ‘Şehir Uyurken’, Filt-
re ‘Herşey Tamam’ ve Soner Avcu ‘Ölümsüz’ adlı eserleriyle Rock 
dalındaki ilk üçe girerken, HipHop kategorisinin kazananları  ‘Beş 
Adamdan Hayat Dersi’ ile Bievrec, ‘Battle Gazi’ ile Sayha ve ‘Hiphop 
Şov’ ile Uğur Hakan oldu. ‘Let Me Keep On’ ile Simay Canlar, ‘Hangi 
Çılgın Türk’ ile Nurçin Çelik de özel ödüle layık görüldü. 

Kazanan eserler bir albümde toplandı
Yarışmaya katılarak dereceye giren müzisyenlerin eserleri, kendi-
leri tarafından tekrar kaydedildikten sonra bir CD’de toplanarak, 
30 bin Blue Jean okuruna ulaştırıldı.

MÜZİKLERİNİ KAPTILAR, 
ALBÜMLERİNİ YAPTILAR

Loft ve Blue Jean Dergisi tarafından ortaklaşa 
düzenlenen ‘Müziğini Kap Gel’ yarışması, genç 
yeteneklerin kendilerini gösterebilmeleri için 
güzel bir fırsat sundu.

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Eroğlu



EROĞLU GAYRİMENKUL

2010 yılından bu yana birbiri ardına iddialı projeleri ile inşaat sektörü-
ne hız kazandıran Eroğlu Gayrimenkul, Temmuz 2011’de görücüye çı-
kardığı İstanbul Plarform Merter Karma Kullanımlı (Mixed-Use) proje-
si ile önümüzdeki günlerde satışına başlayacağı, Bursa’da yer alan Har-
mony Towers Karma Kullanımlı projelerini MAPIC Fuarı’nda tanıttı. 

17 yıldan bu yana Fransa’nın Cannes şehrinde yapı ve inşaat ağırlık-
lı düzenlenen uluslararası MAPIC Fuar’ına bu yıl ilk kez katılan Eroğlu 
Gayrimenkul, her iki projesi ile de ilgi odağı oldu. 

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan da ziyaretçiler arasındaydı
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu’nun yanı sıra 
Satış ve Pazarlama Direktörü Aybars Kızılsencer, Teknik ve Tasarım Di-
rektörü Ruşen Görgülü Taşpınar ve Eroğlu Gayrimenkul Ticari Varlık Yö-

netim departmanının hazır bulunduğu fuarda projeler hakkında ziya-
retçilere detaylı bilgi verildi. Fuarın ikinci günü Eroğlu Gayrimenkul 
standını ziyaret eden Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başba-
kan Yardımcısı Ali Babacan, Eroğlu Gayrimenkul projelerini çok beğen-
diğini ve Türkiye’nin bu tip kapsamlı projelere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Karma projeler ilk kez görücüye çıktı
Eroğlu Gayrimenkul’ün ilk karma projesi olan ve Doğa Şehircilik işbirli-
ği ile hayata geçirilecek olan Platform Merter için ön talepler Temmuz 
2011’de toplanmaya başlanmıştı. 2011 Kasım ayı sonunda Bursa’da ha-
yata geçirilen ve Eroğlu Gayrimenkul’ün ikinci karma projesi olan Har-
mony Towers da ilk kez Fransa’da tanıtılmış oldu.

“Hedefimiz uluslararası arenada marka 
bilinirliğimizi arttırmak”
Dünyanın en prestijli perakende buluşmalarından biri olan 
MAPIC Fuarı’na katılımlarından dolayı memnuniyetleri-
ni dile getiren Eroğlu Gayrimenkul Satış ve Pazarlama Di-
rektörü Aybars Kızılsencer “Dünyanın en önemli gayrimen-
kul fuarında Türkiye’yi temsilen katılan çok sınırlı firmadan 
biri olmaktan gurur duyduk. Yurtdışı pazarında, geliştirdi-
ğimiz projeler ile hem tasarım hem de ticari değer anla-
mında önemli bir aktör olduğumuzu tekrar gösterdik. Ser-
gilediğimiz iki karma kullanımlı projemiz İstanbul Platform 
Merter ve Bursa Harmony Towers ile büyük beğeni topla-
dık. MAPIC ve MIPIM fuarlarına katılımımızı sürekli hale 
getirerek, uluslararası arenada marka bilinirliğimizi artır-
mayı hedefliyoruz” dedi.

Platform Merter ve Harmony Towers 

CANNES MAPIC FUARI’NDAYDI
Eroğlu Gayrimenkul, 17 yıldan 

bu yana Fransa’nın Cannes 
şehrinde düzenlenen Uluslararası 

Perakende ve Gayrimenkul Fuarı 
MAPIC’te; İstanbul Platform 

Merter ve Bursa Harmony 
Towers projeleriyle yer aldı. 

16 – 18 Kasım 2011 tarihleri 
arasında düzenlenen fuarı gezen 

Ekonomiden Sorumlu Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Ali Babacan, 
Eroğlu Gayrimenkul’ün iki 

projesiyle ilgili detaylı bilgi aldı.
Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,  Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Nurettin  Eroğlu ile birlikte fuarda sergilenen Eroğlu Gayrimenkul projelerini inceledi.



www.erogluholding.com

2011 yılında 2 milyar TL yatırım değerinde, toplam 1.5 milyon met-
rekare inşaat gerçekleştiren Eroğlu Gayrimenkul, karma kullanımlı ve 
konut projeleri yanında, ticari projeler de geliştirmeye devam ediyor. 
Eroğlu Gayrimenkul, yakın dönemde Maslak’ın arka bahçesi niteliğin-
deki Kağıthane’de inşaatına başladığı ticari projesi Ofishane’yi, Kuzey-
batı ve Colliers International aracılığıyla kiralamaya başladı. 

Büyükdere Caddesi ve Maslak’a yakın, uygun fiyatlı 
alternatif ofisler
TAGO Mimarlık tarafından tasarlanan projede birim metrekare fiyatları-
nın son derece yüksek olduğu Büyükdere Caddesi ve Maslak’a yakın bir 
lokasyonda çok daha uygun kiralarla ofis sahibi olmak artık mümkün. 
Ofishane’nin komşu semtlerdeki yüksek kiralı iş yerlerine önemli bir al-
ternatif olması hedefleniyor.

Profesyonel bina yönetim hizmetleri ile ofis 
kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarına cevap verilecek
İlk 3 katında Bauhaus’un, diğer 12 katında  ise her katta 2 adet olmak 
üzere toplam 24 adet ofisin yer alacağı 15 katlı Ofishane’de, büyüklük-
ler 390 ile 780 metrekare arasında değişiyor ve her ofise özel kat bah-
çesi bulunuyor. Sadece ofislere ayrılmış yaklaşık 300 araçlık otopark ka-
pasitesine sahip Ofishane projesi profesyonel bina yönetim hizmetleri 
ile müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek.

TEM ve E5’e kolay ulaşabilir konumuyla dikkat çekiyor
TEM’e ve E5’e olan konumu, raylı ulaşım hatlarına yakınlığı ve Büyükşe-
hir Belediyesi’nin gerçekleştirildiği Dolmabahçe-Bomonti tünel projesi 
kapsamında merkezi konumuyla dikkat çeken Ofsihane, toplam 55.664 
metrekare inşaat alanına sahip. Toplam 33 bin metrekare kiralanabilir 
alanın bulunduğu projenin 21 bin metrekaresi ofis, 12 bin metrekaresi 
ise Bauhaus’un hizmet vereceği perakende alanları olarak kurgulanıyor.

2012’de teslim
Yatırım bedeli 120 milyon TL olan Ofishane’yi 2012’nin ikinci yarısın-
da teslim etmeyi planladıklarını belirten Eroğlu Holding Yönetim Kuru-
lu Başkanı Nurettin Eroğlu “Kağıthane, Avrupa bölgesi merkezi iş ala-
nına son derece yakın ve gelişime açık bir semt. Ofis arayışı olan ku-
rumlar, Kağıthane’ye ve bölgenin ilerlemesine katkıda bulunacak pro-
jemize büyük ilgi gösteriyorlar. Proje ruhsatı alındı ve inşaat çalışmala-
rımız başladı, aynı anda kiralama taleplerini de almaya başladık” diye 
konuştu.

OFİSHANE KİRALAMALARI BAŞLADI

Eroğlu Gayrimenkul tarafından Kağıthane’de 
inşaatına başlanan Ofishane’nin kiralama 

hizmetleri, Kuzeybatı & Colliers International  
tarafından sağlanıyor.
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Markalı konut projeleri, ticari ve karma inşaat proje-
leri ile adından söz ettiren Eroğlu Gayrimenkul, pro-
jelerinde ince düşünülmüş detaylar ve üstün kalite-
nin yanı sıra, inşaat sektörüne örnek olacak çalışma 
prensipleriyle de dikkat çekiyor. 

Projelerinde ve tüm iş süreçlerinde insan sağlığı ve 
güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tüm riskleri 
azaltmayı , çalışanları ve toplumu bilinçlendirmeyi 
asıl işinin bir parçası olarak kabul eden Eroğlu Gay-

rimenkul, “Çevreye Saygı” bilinci ile doğal kaynakları 
en verimli şekilde kullanmayı, olumsuz çevre etkile-
rini ve atıkları azaltmayı hedefliyor.

Çalışan sağlığını güvence altına almayı ve çevreyi 
korumayı amaçlayan politikaları doğrultusunda ISO 
14001 ve OHSAS 18001 yönetim sistemlerini yerleş-
tiren Eroğlu Gayrimenkul, bu sistemlerin etkinliğini  
arttırmak için de sahadaki uygulamaları sürekli izli-
yor ve iyileştirme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

EROĞLU GAYRİMENKUL, SEKTÖRDEKİ 
FARKINI ÇALIŞANLARINA ve ÇEVREYE 
VERDİĞİ ÖNEMLE DE GÖSTERİYOR

İnşaat sektörüne örnek olacak uygulamaları ile dikkat çeken Eroğlu 
Gayrimenkul, çalışan sağlığı, emniyeti ve çevre duyarlılığı konularını, işin 
vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görüyor.

Eroğlu Gayrimenkul, “Bir milyon adam.saat kazasızlık” hedefine ulaşmak ve çocuklarımıza daha temiz 
bir çevre bırakmak için yaptığı risk analizleri doğrultusunda sağlık, eğitim ve çevre konusunda örnek 
uygulamalar yapıyor.

•	 Dış cephe güvenlik ağı ve korkulukları tüm 
Eroğlu Gayrimenkul şantiyelerinde uygulanıyor 
ve etkinliği izleniyor.

•	 Çatı işlerinde çalışanların altına güvenlik ağı 
uygulaması yapılıyor.

•	 Emniyet kemeri kullanımı sürekli izleniyor. 
Saha denetimlerinde bu konuda sürekli uyarılar 
yapılıyor. Emniyet kemeri kullanımına ilişkin 
düzenli eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

•	 Asansör boşluğu ve şaftların güvenliği 
sağlanıyor, uygunluğu sürekli izleniyor.

•	 Toprak ve kaya düşmesi riski taşıyan bölgelere 
file uygulaması yapılıyor.

•	 Kalite standartlarına uygun,  güvenlikli iskeleler 
kullanılıyor. Tüm iskele faaliyetleri günlük 
olarak denetleniyor.

GÜVENLİK, İŞİMİZİN AYRILMAZ BİR PARÇASI
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EĞİTİM SAYESİNDE MÜKEMMELE DOĞRU GÜVENLİ ADIMLAR
•	 Tüm yeni çalışanlara işe giriş eğitimleri veriliyor. Devamında eğitim planı 

doğrultusunda genel bilgilendirme eğitimleri yapılıyor.

•	 İşbaşı (toolbox) eğitimleri eğitim planı doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

•	 Her 10 çalışan için 1 ilkyardım sorumlusu bulundurmak üzere eğitim faaliyetleri 
tekrarlanıyor.

•	 Düzenli olarak yangın eğitim ve tatbikatları yapılıyor.

•	 Elektrikli aletlerin ve panoların 
kontrolleri aylık olarak yapılıyor ve her 
ay için ayrı renk kodlaması uygulanıyor.

•	 Kaldırma ve taşıma ekipmanları için, 
3. parti kurumlar tarafından yapılan 
kontrollere ek olarak, günlük ve 
haftalık dahili kontrolleri yapılıyor.

•	 Haftalık ve aylık düzende yapılan 
iş güvenliği toplantılarında alınan 
kararlar ciddiyetle uygulanıyor 
ve uygulama takipleri titizlikle 
yürütülüyor.

•	 Tüm Eroğlu Gayrimenkul sahalarında 
güvenli çalışma koşullarına en uygun 
davranan çalışanlar, her ay teşekkür 
yazısı ile ödüllendiriliyor, seçilen 
bir çalışan ise altın ödülü ile teşvik 
ediliyor.

SAĞLIK İÇİN ÖNCELİKLE TEMİZLİK VE HİJYEN
•	 Duş ve tuvaletlerde hijyen denetimleri 

düzenli olarak yapılıyor.

•	 Tedarikçi ve kendi yemekhanelerimiz 
düzenli olarak denetime tabi tutuluyor.

•	 Moloz ve çöp atımları güvenli sistemlerle 
sağlanıyor.

•	 Geri kazanılabilir ve tehlikeli 
atıkların ayrıştırılması yapılıyor, geri 
dönüştürülebilir atıklar tekrar ekonomiye 
kazandırılıyor.
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EROĞLU GAYRİMENKUL, 
EĞİTİME VERDİĞİ ÖNEMLE 
ALANINDA FARK YARATMAYI HEDEFLİYOR

2012 yılını “Eğitim Yılı” ilan eden Eroğlu Gayrimenkul, planlı eğitimlerin yanı sıra, 
talebe bağlı eğitimlerle de çalışan yetkinliğini ve farkındalığını artırmayı amaçlıyor

Hedef daha verimli çalışma
Bilinçte Kalite Eğitimi ile tüm merkez ofis çalışanlarına doğru 
işin, doğru zamanda ve doğru kişilerce yapıldığında  verimi na-
sıl artığını, interaktif uygulamalarla tecrübe etme fırsatı sunan 
Eroğlu Gayrimenkul, Süreç Yönetimi Eğitimi ile de herhangi bir 
süreç için girdilerin nasıl katma değer yaratarak çıktılara dönüş-
tüğü konusunda çalışanlarını bilgilendirmiştir. Süreç mantığı-
nın benimsenmesinde faydalı olan bu eğitim kişilerin iş yapış 
şekillerinin de olumlu yönde gelişmesini sağlamış olup zaman 
ve maliyet tasarrufu yapılmasında da etkili olmuştur. Bir kurum 
kültürü haline gelen süreç yönetimi, tüm Eroğlu Gayrimenkul 
çalışanlarının katılımıyla daha da etkin hale gelmiştir. 

Süreçlerin kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek yü-
rütülmesini kolaylaştırmak için verilen Entegre Yönetim Sistemi 
Eğitimi’nde ise çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında dik-
kat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulmuştur.

Eroğlu Gayrimenkul bünyesinde kurulmuş olan entegre yöne-
tim sistemlerinin uygulanmasının kontrol edilmesi gerekliliğin-
den yola çıkılarak gerçekleştirilen İç Denetim Eğitimi ile de, bü-
yük emekle kurulan entegre yönetim sisteminin sürekli olarak 
iyileştirilmesinde görev yapan 5 baş denetçiye yardımcı olacak 
yeni iç denetçiler yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

İnteraktif içerikleriyle katılımcıların ilgilerinin en üst düzeyde 
tutulmasını sağlayan eğitimlerin değerlendirme puanlarına ba-
kıldığı zaman katılımcıların eğitimlerden çok memnun kaldık-
ları görülmüştür. 

2011 yılında 

Bilinçte Kalite, 

Süreç Yönetimi, 

Entegre Yönetim Sistemi 

ve İç Denetim eğitimleri 

planlayan Eroğlu Gayrimenkul, 

 2012 yılında eğitim 

çalışmalarını artırarak 

devam ettirecek.

Birbirinden iddialı projeleri ile sürekli 
büyüyen ve gelişen Eroğlu Gayrimenkul, 
artan rekabet ortamında, ürün ve hizmet 
kalitesini, müşteri memnuniyetini 
arttıracak farkın insan kaynağına yatırım 
olduğunun bilinciyle, çalışan eğitimlerini 
2012 yılında da sürdürecek.

2011 yıl sonu Yönetim Gözden Geçirme toplantısında alınan ka-
rarla, 2012 yılında Eroğlu Gayrimenkul çalışanlarının ihtiyaç duy-
dukları tüm eğitimleri alabilmeleri için çalışmalar hızla yürütü-
lüyor.

Bu kapsamda, personel değerlendirme sonuçları ve kişilerin bağ-
lı bulundukları yöneticilerle İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nden 
alınan bilgiler ışığında hazırlanan 2012 yıllık eğitim planı, tüm 
Eroğlu Gayrimenkul çalışanlarına duyuruldu. Ayrıca çalışanların 
yıl içinde yapacakları plansız eğitim talepleri de değerlendirme-
ye alınacak ve böylece tüm çalışanların eğitim hizmetinden fay-
dalanması sağlanacak. 

Görev tanımına özel eğitim planları yapılıyor
2012 yılı içinde eğitimlerde önceliği yeni kurulmuş olan enteg-
re yönetim sisteminin daha iyi işleyebilmesi ve sürekliliğin sağla-
nabilmesi için ‘Bilinçte Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yö-
nelik eğitimlere veren Eroğlu Gayrimenkul, pozisyonlara göre de 
farklı eğitim planları yapıyor. Üst düzey yöneticiler için ‘Stratejik 
Planlama’ ve ‘Proje Yönetim’ eğitimleri planlanırken, kurum içi öz 
disiplini geliştirmeye yönelik çalışan iç denetçiler için ‘Baş Denet-
çi’ eğitimleri düzenlenecek. 

Tüm Eroğlu Gayrimenkul yöneticileri için hedeflenen ‘Yönetim Be-
cerilerini Geliştirme’, çevreye verilen önem doğrultusunda tüm ta-
sarım bölümü için hedeflenen ‘Leed/Breeam Eğitimi’ ile ‘Enerji Ve-
rimliliği’ yanında, satış ekibinin  müşteri odaklılığını arttırmaya 
yönelik eğitimler yeni yılın planlarında yer alıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği’ne öncelik tanınıyor
En ağırlıklı konu olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki eğitim-
lere ilave olarak Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışanlar için de  ‘Mesleki 
Yeterlilik Eğitimi’ planlayan Eroğlu Gayrimenkul, tüm çalışanların 
kendi alanlarında ihtiyaç duydukları uzmanlığı edinmelerine ola-
nak sağlayacak eğitimleri de teşvik ediyor.
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EROĞLU GAYRİMENKUL, 
SÜREÇ YÖNETİMİ İLE KÜRESEL REKABETE 
HAZIRLANIYOR
Süreç yönetimine geçen şirketlerin finansal performanslarının küresel ekonomik pazarlarda 
belirgin bir iyileşme gösterdiğini, bu nedenle kurum olarak Süreç Yönetimi modelini 
benimsediklerini belirten Eroğlu Gayrimenkul Sistem Geliştirme Müdürü Yasemin Serhatlı, 
uyguladıkları örnek sistemi dergimiz için kaleme aldı.

Girdileri çıktılara dönüştüren, birbirleriyle 
ilişkili veya etkileşimli faaliyetler ‘Süreç’ ola-
rak değerlendirilir. İş dünyasında yaygın ola-
rak kullanılan tanım ise: “Bir girdiyle başla-
yan, iç ve dış kaynakların kullanıldığı, müş-
teriden gelen talep ile bu girdiye bilgi, ham-
madde, finans gibi katma değer ekleyerek 
belirli bir çıktı üreten, birbiriyle bağlantılı 
adımlar dizisi” şeklindedir. Bir sürecin çıktısı 
genellikle diğer bir sürecin girdisidir. ‘Süreç 
Yönetimi’ ise tek başına bir disiplin olmaktan 
öte, belirli olayların, durumların ve gelişme-
lerin incelenmesinde kullanılan bir düşünce 
tarzı, bir yönetim felsefesi, bir yöntem ve bir 
yaklaşımdır. Eroğlu Gayrimenkul Geliştirme 
ve Yatırım A.Ş.’de bundan tam bir yıl önce 
stratejik bir kararla ‘Süreç Yönetimi’ modelini 
benimsemiş ve seçmiştir. 

ABD kamuoyu şirketleri araştırmasına göre; 
New York Menkul Kıymetler Borsası’nda Sü-
reç Yönetimine geçen şirketlerin finansal 
performansı bu sisteme tabi olmayan diğer 
şirketlere göre belirgin bir iyileşme göster-
miştir.  

Firmamızda Süreç Yönetiminin faydaları, sü-
reçleri hazırlama aşamasında görülmeye 
başlanmış olup süreçlerin uygulamaya alın-
ması ile ölçülebilir sonuçlar alınmaya başla-
nacaktır. İzlemeler doğrultusunda süreç per-
formansları sürekli iyileştirilecektir.

Tüm süreçler tanımlandı
Çalışmalarımıza ilk olarak şirketimizin temel 
ve destek süreçlerini belirlemekle başladık. 
Her bir temel sürecin içinde ana ve alt süreç-
ler oluşturduk. Belirlenen her süreç, uygula-
yıcısı ile beraber akış şeması olarak kağıda 
döküldü, yöneticisi ile kontrol edilip gelişti-
rildikten sonra  üst yönetime (Genel Müdür, 
Direktörler ve Genel Müdür’e bağlı Müdür-
ler) sunularak detaylı bir biçimde incelen-
di, tartışıldı ve son şekline getirildi. Süreçler 

arası bağlantılar kuruldu, gereken talimat-
lar, formlar oluşturuldu ve Ekim 2011’den 
itibaren adım adım yürürlüğe girdi. 

Yeni kurulan bu sistemle, iş yapış yöntem-
leri istenen sonuçlar doğrultusunda yeniden 
düzenlendi. Bölümler arası yatay bağlantı-
lar kuruldu. Süreçler arası girdiler ve çıktılar 
için bir sonraki sürece geçmeden önce kont-
rol noktaları oluşturuldu. Süreç Performans 
göstergeleri belirlenerek sonuçların izlen-
mesi ve iyileştirilmesi için mekanizmalar ku-
ruldu. Etkin iletişim noktaları belirlendi. Bil-
ginin etkin kullanımı ve paylaşımının sağ-
lanması ile projelerden öğrenilmiş dersle-
rin aktarımı sağlandı, kurumsal hafıza oluş-
turmaya yönelik kayıtlar oluşturuldu. Müş-
teri memnuniyetini, ürün ve hizmet kalite-
sini arttıracak kontrol mekanizmaları oluş-
turuldu. 

ISO 9001 - ISO 14001 ve OHSAS 
18001 sistemleri ile kalite güvencesi
Kurmuş olduğumuz sistemimizi tüm dün-
yada kabul görmüş ISO 9001-Kalite Yöne-
tim Sistemi, ISO 14001-Çevre Yönetim Sis-
temi ve OHSAS 18001-İş Sağlığı ve Güven-
liği Yönetim Sistemi belgeleriyle de taçlan-
dırmak istedik. Bu amaçla görüştüğümüz bir 
kaç deneyimli firmadan UKAS akreditasyonu 
olan bağımsız bir kuruluşu seçtik. Bu kap-
samda nitelikli iç denetim ekibimizle Aralık 
2011 içinde eğitim amaçlı bir iç denetim ve 
dokümantasyonun uygunluğunu kapsayan 
bir dış denetim gerçekleştirdik. Toplamda 
dört gün süren iç ve dış denetimlerde edini-
len bulgularla bir anlamda kullanıcılara ön 
eğitim vermiş olduk. 

2012 yılı içerisinde sistemin kullanımına yö-
nelik eğitimlerimizi arttırarak, her bir çalışa-
nımıza ulaşacak, çalışanlarımızın geri bildi-
rimleri ile sistemimizi sürekli iyileştireceğiz. Eroğlu Gayrimenkul Sistem Geliştirme Müdürü Yasemin Serhatlı



COLIN’S

15 Mayıs – 19 Haziran tarihleri arasın-
da Colin’s mağazalarından 75 TL ve üzerin-
de alışveriş yapan herkese, ‘Harikalar Diyarı’ 
kampanyasına katılabilmelerini sağlayan bir 
şifre verildi. 75 binden fazla  kişinin takip et-
tiği Colin’s’in Facebook sayfasındaki katılım 
formlarını şifrelerini girerek dolduran katı-
lımcılar, çekilişe katılmaya hak kazandı. 

Başvuru süresi sonunda noter huzurunda ya-
pılan çekilişle, Dünya’nın Yeni 7 Harikası’ndan 
birini gezmeye hak kazanan yedi talihli belir-
lendi. Çift kişilik davetiye ile tatile hak ka-
zanan talihliler, yanlarında sevdikleri biriyle, 
Dünya’nın Yeni 7 Harikası’ndan birini görme-
nin tadını çıkarttılar.

Ürdün’den Brezilya’ya Geniş Bir 
Yelpaze
Kampanya kapsamındaki ilk durak, Ürdün’ün 
Amman şehrindeki Petra Antik Kenti’ydi. 20-
23 Eylül tarihleri arasında İtalya’daki Roma 

Kolezyum’u;  19-24 Ekim tarihleri arasın-
da Pekin’deki Çin Seddi, ve Peru’daki Mac-
hu Pichu Antik Kenti ve 22-27 Ekim tarihle-
ri arasında Rio’daki Kurtarıcı İsa Heykeli zi-
yaret edildi. 

Müşterilerine her zaman en iyisini sunma-
yı hedefleyen Türkiye’nin moda belirleyicisi 
Colin’s, nefesleri kesen kampanyalarına bun-
dan sonra da devam edeceklerinin müjdesi-
ni verdi. 

New7Wonders Vakfı’ndan, 
Dünyanın Yeni 7  Harikası
7 Temmuz 2007’de, İsveç merkezli New-
7Wonders Vakfı’nın düzenlediği “Dünya’nın 
Yeni 7 Harikası” yarışmasına, 100 milyon kişi 
internet üzerinden verdikleri oylarla katıl-
dı. Yarışma sonucunda Dünya’nın Yeni 7 Ha-
rikası, Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzen-
lenen törenle ilan edildi. Internette yapılan 
oylama sonucu Ürdün’deki Petra Antik Ken-

ti, Çin Seddi, Brezilya’daki Kurtarıcı İsa Hey-
keli, Peru’daki Machu Picchu Antik Kenti, 
Meksika’daki Chichen Itza Piramidi, İtalya’nın 
Roma kentindeki Kolezyum ve Hindistan’daki 
Tac Mahal anıtmezarı Dünyanın Yeni 7 Hari-
kası olarak belirlendi.

COLIN’S 
MÜŞTERİLERİ 
‘HARİKALAR 
DİYARI’NDA

Türkiye’nin önde gelen 

hazır giyim markası Colin’s, 

‘Harikalar Diyarı’  

kampanyasıyla, yedi müşterisine 

unutulmayacak bir deneyim 

yaşattı.

Estetiğin kumaş ile hayat 
bulduğu tasarımlarıyla bir 

dünya markası olan Colin’s, 
15 Mayıs -19 Haziran 2011 

tarihleri arasında düzenlediği 
kampanyaya katılan yedi şanslı 

müşterisine, Dünya’nın Yeni 
7 Harikası’ndan birini ziyaret 

etme fırsatını sundu.
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Modern çizgisi, rahat ve şık tasarımlarıyla dünyanın önde gelen spor giyim marka-
larından biri olan Colin’s, 12 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Jean 
Fest’e katılan herkese çeşitli hediyeler kazandırdı. Büyük bir katılımın sağlandığı 
Jean Fest’in büyük ödülü ise Mini Cooper S Cabrio oldu.

Kampanya tarihleri arasında Colin’s mağazalarından yapılan her  49.90 TL’lik alışve-
riş için katılımcılara bir şifre verildi. Aldıkları şifreleri Colin’s’in Facebook sayfasında 
doldurdukları iletişim formlarına yazarak kampanyaya katılan müşteriler arasından, 
noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile talihliler belirlendi.

Katılan herkes kazandı
Gerçekleştirilen festival kapsamında 1 kişi Mini Cooper S Cabrio, 25 kişi HP notebook, 
500 kişi de Colin’s jean pantolon kazandı. Festival kapsamındaki hediyeler bu kadar 
ile sınırlı değildi. Her alışverişe %30’luk hediye çeki verilirken, rock ve pop şarkıların-
dan oluşan müzik cdleri de, Colin’s ayrıcalığını yaşayan müşterilere armağan edildi. 

Mini Cooper S Cabrio kazanan talihli “Teşekkürler Colin’s”
Jean Fest’te Mini Cooper S Cabrio kazanan talihli Levent Güney Aydın, anah-
tarını Colin’s Genel Müdürü Necati Erdoğan ve Eroğlu Holding Yönetim Kuru-
lu Üyesi Yavuz Eroğlu’ndan aldı. Mutluluğu gözlerinden okunan şanslı müş-
teri, duygularını şöyle dile getirdi: “Colin’s’in birbiri ardına düzenlediği kam-
panyalar bizi çok memnun ediyor. Mini Cooper S Cabrio kazanmak çok gü-
zel, üstelik yaptığım bir alışveriş sayesinde, hiç hesapta yokken sahip ol-
mak bambaşka bir duygu. Colin’s’in gençleri memnun eden kampanyalarının 
bundan sonra da devam etmesini diliyor ve kendilerine bu eşsiz armağandan 
ötürü teşekkür ediyorum. Teşekkürler Colin’s.”

1983’den beri modada son trendleri yakalayan ürünleri ile spor giyimin en 
beğenilen markası haline gelen Colin’s, gerçekleştirdiği kampanyalarla da 
hayranlarını sevindirmeye devam ediyor.

JEANFEST 
MUHTEŞEM ÖDÜLLER 
KAZANDIRDI Colin’s, 

12 Ağustos-8 Eylül 
tarihleri arasında düzenlediği 

JeanFest’te  müşterilerini 
hediye yağmuruna tuttu.

Colin’s Genel Müdürü Necati Özdoğan 
Mini Cooper S Cabrio talihlisi Levent Güney Aydın 
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Eroğlu



COLIN’S

SEN OLMADAN ZAFER OLMAZ
Bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla yürüyen Colin’s, 

‘Zafer Yıldızları’ adını verdiği misyonuyla tüm çalışanlarını, 
başarısına ortak ediyor.

Türkiye’nin ha-
zır giyim sektörü lokomotifleri ara-

sında yer alan Colin’s, bir dünya markası olabilmek 
için emin adımlarla yürürken, tüm çalışanlarını, başarısına 

ortak ediyor. Başarının anahtarının güç birliğinden geçtiğinin bilin-
cinde olan Colin’s, ‘Zafer Yıldızları’ adını verdiği misyonuyla, en alt kademe-

sinden en üst düzey yöneticisine kadar tüm çalışanlarını tek bir hedefe odaklıyor. 

Tüm çalışanlar, yönetimde aktif rol alıyor
Ünvanlarına bakılmaksızın tüm çalışanların, ne yapabiliriz de rakiplerimizin bir adım önüne geçe-

riz diye kafa yormalarını ve üzerlerine düşen görevleri yerine getirmelerini amaçlayan ‘Zafer Yıldızla-
rı’, bir anlamda tüm Colin’s ailesinin yönetimde söz sahibi olmasını sağlıyor. 

Hedef ; 2015 yılında Türkiye’yi dünyada temsil eden hazır giyim markası olmak
Misyonlarını; müşterilerini yalnızca iyi giyindirmek değil, aynı zamanda kendilerini iyi hissettirmek de ol-
duğunu söyleyen Colin’s, 2015’te; 50 ülkede, 1200 mağaza, toplam 500 bin metrekare alan ve 10 bin çalı-

şanı ile Türkiye’nin dünyadaki hazır giyim markası olmayı hedefliyor. 

Colin’s olarak başarının tek bir anahtarı olmadığını biliyor, 
tüm çalışanlarımızı sürece dahil ediyoruz

Zafer Yıldızları projesinin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak Colin’s Genel Müdürü Necati Özdoğan 
şunları söyledi: “Küreselleşen dünyada artan çetin rekabet koşulları altında başarı elde edilme-

si güç bir sonuçtur. Dünyanın önde gelen markaları bu zorlu zirveye ulaşmanın anahtarının, 
hedefe odaklanmak ve güç birliği yapmaktan geçtiğini bilir. Colin’s olarak, başarının 

tek bir anahtarının olmadığını biliyor ve tüm çalışanlarımıza  
‘Sen Olmadan, Zafer Olmaz’  

diyerek da bu sürece dahil ediyoruz.”
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2015 yılında dünyanın en ünlü Türk hazır giyim marka-
sı olmak için kolları sıvayan Colin’s, bu hedefine emin 
adımlarla ilerliyor. Zafere giden yolun ‘sıkı bir takım ol-
maktan’ geçtiğini çok iyi bilen Colin’s, 29 Kasım – 8 Ara-
lık 2011 tarihleri arasında ‘Takıma Taze Kan’ adını verdi-
ği projesiyle, ofis ve mağaza personelini bir araya getirdi. 

Ofis çalışanlarının, mağaza personelinin yaşadığı günlük 
olaylara yakından tanık olması amacıyla hayata geçirilen 
projede, Colin’s ailesinin ne kadar sıkı bir takım olduğu 
gözler önüne serildi. 13 farklı şehirdeki 32 mağazada, 56 
merkez ofis çalışanın katılımıyla hayata geçirilen ‘Takıma 
Taze Kan’ projesiyle; zorlukların üzerinden beraber gel-
menin, güzellikleri paylaşmanın keyfi yaşandı.

Başarının anahtarı sıkı bir takım olmakta
Ofis personeli, mağaza-
da geçirdikleri bir gün 
boyunca; satış, mağa-
za checklistinin doldu-
rulması, scorecardların 
okunması, ürün katla-
ma, alarm çıkarma, he-
diye paketi yapma gibi 
farklı görevleri yerine 
getirirken; mağaza ça-
lışanlarıyla birlikte çalı-
şıp birlikte dinlenmenin 
tadına vardılar. Takıma 
Taze Kan projesi, Colin’s 
ailesini oluşturan birey-
lerin birbirlerini yakın-
dan tanımasına imkan 
tanırken, karşılıklı empati kurmala-
rında da oldukça faydalı oldu. 

Yıl sonu yoğunluğu nedeniyle, ofis 
çalışanlarının tümünün katılımının 
mümkün olmadığı Takıma Taze Kan 
projesi, 2012 yılında iki kez daha 
düzenlenecek ve merkez ofis çalı-
şanlarının tümünün dahil olabil-
mesi sağlanacak.

COLIN’S MAĞAZALARINA ‘TAZE KAN’ GELDİ

Merkez ofis çalışanlarını mağazalardaki satış ekipleri ile kaynaştırma hedefiyle, 
mağazalarda 1 gün birlikte çalışılması fikrinden yola çıkılarak hazırlanan ‘Taze Kan’ 
projesi, 29 Kasım – 8 Aralık 2011 tarihleri arasında hayata geçirildi.



COLIN’S

RENKLİ YENİ SEZON 
TEMALARI BELLİ 
OLDU

Colin’s’in 2011-2012 Sonbahar-Kış 
sezonu için hazırladığı birbirinden renkli 
koleksiyonlar rahat bir şıklık sunarken, 
dinamizm katan küçük detaylarla 
kişiselleştirilen parçalar Colin’s severlere 
ifade özgürlüğü sağlıyor.

Türkiye’nin lider hazır giyim 
markası Colin’s, 2011-2012 
Sonbahar-Kış sezonunu 
birbirinden şık koleksiyonlarla 
karşılıyor. Klasik rock teması 
renklerini içeren kadınsı Urban 
Rock, genç, dinamik ve özgür 
ruhlu kolej modellerine yönelik 
Campus Britannica, kırsal 
sadeliği yansıtan Country 
Time, gündüz şıklığını küçük 
detaylarla gece dinamikliğine 
taşıyan Wall Street Chic, 
kolej hayatından esinlenerek 
ortaya çıkarılan genç spor 
modasını yansıtan Campus, 
rahatlığından ödün vermeyenler 
için tasarlanan Chic, hep 
genç kalanlara özel Go Ivy ve 
sokakların asi ruhunu taşıyan 
Urban koleksiyonları ile Colin’s 
yeni sezonda sokaklara taşıyor.  
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Genç, dinamik ve özgür ruhlu 
koleksiyonlar
Colin’s bizi, fikirlerimizi en iyi şekilde ifade ede-
bildiğimiz, kendimizi keşfedip tarzımızı özgürce 
ortaya koyabildiğimiz bir yolculuğa davet ediyor. 
Genç ve özgür ruhlu kolej modellerinden esinle-
nerek hazırlanan Campus Britannica ile kolej ha-
yatının sportif ruhunu yansıtan Campus koleksi-
yonlarında dinamizm göze çarpıyor. Kampüs eko-
selerine ek olarak esprili t-shirtleri içeren Cam-
pus Britannica ile kendini ifade özgürlüğü doya-
sıya yaşanıyor. Kolej tarzı baskılar ile hayat bulan 
t-shirt ve sweat shirtleri içeren Campus’ün ise di-
ğer önemli parçası ise büyük ekoseli gömlekler. 

Kırsal sadelik : Country Time
Rins yıkamalı denimler, çiçek desenli gömlek-
ler ve t-shirtler ile yakası kürklü deri ceketlerden 
oluşan Country Time Koleksiyonu,  İngiliz bah-
çelerinin güzelliğini ve kırsal sadeliğini yansıtı-
yor.  Kahverengi, safran ve kırmızı tonları Country 
Time Koleksiyonu’nun yumuşaklığını hissettirir-
ken, bizleri bağ bahçelerinde huzurlu bir gezin-
tiye davet ediyor.

 Sokakların asi 
ruhunu, klasik 
rock teması ile 
harmanlayan Colin’s, 
koleksiyonları ile şık 
ve rahat bir sezon 
başlıyor.

Metropol şıklığına Colin’s yorumu
Gündüz şıklığını küçük detaylarla, gece dinamikliği-
ne taşıyabilen bayanlara özel tasarlanan Wall Stre-
et Chic Koleksiyonu’nda ise göz alıcı etekler, dantel 
efektli bluzler, payetli trikolar dikkat çekiyor. Colin’s, 
şık ve formal giyinmekten hoşlanıp aynı zamanda ra-
hatlığından ödün vermeyen metropol erkekleri için 
Chic Koleksiyonu’nu yarattı.  Koyu renklerin ve form-
larda ağırlıklı olarak slim fitin hakim olduğu kolek-
siyon, t-shirtlerdeki varak ve flok baskılara ek olarak 
taş ve metal aksesuarlar ile göz kamaştırıcı bir görün-
tü kazanıyor.

Daima şık şehirli kadınlara özel  koleksiyon
Klasik rock temasına daha göz alıcı ve şık bir hava ka-
tılarak hazırlanan Urban Rock, bu yıl şehirli kadınların 
ilk tercihi olacak. Hızlı yaşam temposunda, gündüz ve 
gece kıyafetlerinde aynı şıklığı yakalamak isteyenle-
re özel tasarlanan bu özel koleksiyonda, klasik rock te-
ması renkleri hakim. 

Sokakların asi ruhu
Colin’s, genç ve kendini genç hissedenler için hazır-
ladığı Go Ivy ve sokakların asi kimliğini yansıtan Ur-
ban ile bu sezon da fark yaratıyor. Baskılarda sokağın 
genç ruhunu barındıran müzik türlerinden ilham alı-
narak ortaya çıkarılan Urban, mat ve az parlak renkleri 
tercih edenlerin beğenisine sunuluyor. Regular form-
ların ağırlıkta olduğu geniş bir tema olan Go Ivy ile 
metal aksesuarlar ve slogan baskıların göze çarptığı 
Urban koleksiyonları bu sezon gençlerin aklını başın-
dan alacak.



COLIN’S

Her yıl Berlin’de düzenlenen Dünya Perakende Kongresi’nde, 
Türkiye’nin güçlü markası Colin’s, “Yılın Gelişen Pazarlar Pera-
kendecisi” (Emerging Market Retailer of the Year) dalında fi-
nale kalmaya hak kazandı. Türkiye’yi uluslararası arenada tem-
sil eden Colin’s, elde ettiği bu başarıyla Türk markalarının gu-
ruru oldu. 

26-28 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Peraken-
de Kongresi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce markaya ev 
sahipliği yaptı. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası 
oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon dört gün 
boyunca coşkuyla devam etti. Bu önemli organizasyonda, dün-
ya arenasındaki rakipleri arasından sıyrılarak son altıya kaldığı 
‘Yılın Gelişen Pazarlar Perakendecisi’ finalinde Colin’s, Türk mar-
kalarının gururu olarak, ulusumuzu başarıyla temsil etti. 

Yüzlerce marka, dokuz farklı kategoride kıyasıya 
yarışıyor
Almanya’nın Berlin şehrinde her yıl organize edilen Dünya Pera-
kende Kongresi’ne katılan yüzlerce marka; Yılın Sorumluluk Sa-
hibi Perakendecisi, Yılın Mağaza Tasarımı, Yılın E-Perakendecisi, 
Yılın Gelişen Pazarlar Perakendecisi, Yılın Perakende Reklam 
Kampanyası, Yılın Yaratıcılık Ödülleri, Yılın Uluslararası Pera-
kendecisi, Yılın Perakendecisi, Yılın Öne Çıkan Lideri başlıkları 
altında dokuz farklı kategoride kıyasıya yarıştı. 

Dört gün süren organizasyon boyunca, farklı sektörlerin ka-
naat önderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen panellerde çeşit-
li konular üzerinde görüş alışverişi yapıldı. 26 Eylül günü dü-

zenlenen “Marka Yaratma ve Sürdürülebilir Büyüme” konulu pa-
nele katılan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Yılmaz 
Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu katılımcılar, sektöre dair de-
neyimlerini paylaştı.

Finaldeki Tek Türk Markası
Türkiye’nin yükselen marka değerlerinden olan Colin’s Genel 
Müdürü Necati Özdoğan, uluslararası arenada elde ettikleri 
başarıya yönelik şunları söyledi: “Colin’s olarak Türkiye’yi, sek-
tör için önemli uluslararası bir platformda temsil eden tek Türk 
markası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünya Peraken-
de Ödülleri finalistliği, 2015 yılında 50 ülkede, 1200 mağaza, 
10 bin çalışanla, 500 bin m² alanda var olma hedefimizi daha 
da pekiştiriyor”

BERLİN 
DÜNYA PERAKENDE KONGRESİ’NDE 

TEK TÜRK FİNALİST OLDU
Almanya’nın Berlin kentinde 

düzenlenen ve dünya çapında 

yüzlerce markanın katılımıyla 

gerçekleştirilen Dünya Perakende 

Kongresi’nde, Colin’s finale kalan 

tek Türk markası oldu.
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Uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ko-
rumak ve büyüme hedeflerini tutturmak 
için gerekli en önemli unsurlarından birinin; 
doğru ürünlerin, doğru zamanda doğru satış 
noktasında bulundurulması  olduğunun bi-
lincinde olan Colin’s, şirket bünyesinde kulla-
nılmaya başlanan entegre tedarik zinciri yö-
netim sistemi ile üretim maliyetlerinin dü-
şürülmesini sağlıyor ve müşterilerine en iyi 
hizmeti sunmanın gururunu yaşıyor.

Son teknoloji kullanımı ile fark 
yaratıyor
Günümüzde bir ürünü en doğru tedarikçiyle, 
en üst kalitede üretmek kadar, satış nokta-
larına zaman planlarına uygun şekilde ulaş-
tırmak da; küresel pazarlarda varolmanın ol-
mazsa olmaz gerekleri arasında kabul edi-
liyor. Uluslararası pazarlardaki hedeflerine 

ulaşmak için üretim, lojistik ve depolama sü-
reçlerindeki hassas dengenin korunması ge-
rektiğinin farkında olan Colin’s, üstün kalite-
deki ürünlerini, tüm paydaşlarının erişebildi-
ği on-line sistemle kontrol altında tutuyor.

Dünyanın farklı noktalarında üretilen ürün-
lerin, planlanan zamanlarda, tüm dünyada-
ki Colin’s mağazaları aracılığıyla müşterile-
re ulaştırılmasını sağlayan Tedarik Zinciri Yö-
netimi projesi, lojistik ve bilgi işlem bölüm-
leri tarafından yürütülen ortak bir çalışmay-
la hayata geçirildi. Colin’s, üretim, taşıma ve 
depolama konusundaki iş ortaklarını da da-
hil ettiği yeni sistem sayesinde, rakiplerinin 
bir adım önüne geçmeyi başarıyor.

Tedarik Zinciri Yönetimi, üretim 
maliyetlerine %15’lik bir katkı 
sağlıyor
Daima en iyi ürünü, en iyi hizmetle müşte-
rilerine ulaştırmanın peşinde olan Colin’s, 
yeni Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi sayesin-
de yurtdışı teslimat sürelerini 15 gün erkene 
almayı, bu avantajı da şirketin kâr hanesine 
%15’lik bir dilimle yansıtmayı başardı. Uzak 
Doğu’da üretilen ürünlerin, Colin’s’in en bü-
yük pazarı olan Rusya’ya doğrudan transferi-
ne imkan veren sistem, iş gücünden tasarruf 
edilmesine katkıda bulunurken, üretim mali-
yetlerinin de düşürülmesine olanak sağlıyor.

İnsan kaynaklı hatalar ortadan 
kalkıyor
Web tabanlı Lojistik Takip Sistemi (LTS) ile 
ürünlerin; model, renk, beden, destinasyon 
ve termin bazlı yükleme çeki listeleri sistem 
üzerinden onaylanıyor. Lojistik Takip Siste-
mi; insan kaynaklı yanlışlıkları ortadan kal-
dırarak, veri transfer sürecinin hızlanması-
nı sağlıyor.

SOP ile veriler otomatik olarak 
güncelleniyor
Şirketin nakliye işlerini yürüten firma ile or-
tak belirlenen Standart Operasyon Prose-
dürlerine (SOP) göre yurt dışı depolara mal 
kabulü, radyo frekansı ile çalışan kablosuz 
RF cihazlarla okutulan barkodlar yoluyla 
gerçekleştiriliyor. Lojistik Takip Sistemi, bar-
kod okutulur okutulmaz otomatik veri gün-

cellemesi yapıyor. Üreticiden çıkarak depoya 
ulaşması beklenen ürünlerin takibinin online 
olarak yapılabilmesi,  sigorta poliçelerinin de 
sistem üzerinden hazırlanabilmesi, uygula-
maya konan sistemin diğer artıları arasında.

İthalat süreçleri hızlanıyor
Faturaların LTS üzerinden hazırlanması saye-
sinde; ödeme performansları ölçülebiliyor, 
bu da ithalat süreçlerinin hızlanmasını sağlı-
yor. Tüm birimlerin, yedi gün yirmi dört saat 
online olarak girebildikleri sistem, tüm ra-
porların şeffaf bir şekilde izlenmesine de im-
kan tanıyor.

LTS’ye entegre edilen, Depo Yönetimi 
Sistemi(WMS) sayesinde tüm kaynaklar da 
maksimum verimlilikle kullanılabiliyor.

Colin’s Bilgi Teknolojileri ve Lojistik Direktö-
rü Ergin Ersin, Tedarik Zinciri Yönetimi’nin en 
verimli ve faydalı şekilde kullanılabilmesine 
yönelik geliştirme faaliyetlerine 2012 yılında 
da devam edeceğini belirtiyor.

MODERN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 
REKABETTE AVANTAJ SAĞLIYOR
Colin’s bünyesinde kullanılmaya başlanan tedarik zinciri yönetim sistemi, ürünlerin tüm dünyadaki üretim 
noktalarından müşterilere kadar uzanan yolculuğunun online olarak takip edilebilmesine olanak sağlıyor.

Nakliye ve gümrük işlemlerinin 
online izlenmesinde kullanılan 
Logistic Tracking System 
(LTS), model, renk, beden, 
destinasyon ve termin bazlı 
yükleme listelerini içeren 
barkod etiketlerinin kablosuz 
RF terminaller ile okutularak 
hızlı ve hatasız şekilde kayda 
alınmasını sağlıyor.

Tümüyle entegre çalışan tedarik 
zinciri yönetim sisteminin 
ana bölümlerinden biri 
olan Depo Yönetimi sistemi 
(WMS), lokasyon bazında stok 
doğruluğu ve ürün takibini 
kolaylaştırarak, depo-antrepo 
masraflarının minimum 
düzeyde tutulmasını ve üretim 
maliyetlerinin düşmesini 
sağlıyor.



EROĞLU GİYİM

Avrupa’nın önemli moda okullarından olan Amster-
dam Moda Enstitüsü’nde eğitim gören seksen kişilik 
öğrenci grubu, beş öğretmenleriyle birlikte, 17 Kasım 
2011’de Eroğlu Giyim’i ziyaret etti. Amsterdam Moda 
Enstitüsü öğretmen ve öğrencilerinin, 2006 yılında-
ki ilk ziyaretleriyle başlayan ve  iki kurum arasındaki 
gün geçtikçe güçlenen iletişim sayesinde bu yıl altın-
cı kez düzenlenen gezide öğrenciler, giyim sektörü-
nün lider markasını yakından tanıma fırsatı buldular.

Son sınıfta okuyan Hollandalı, Alman, İtalyan, İngi-
liz, Japon ve Türk öğrencilerden oluşan grup, Eroğlu 
Giyim’deki turlarını sabah ve öğlen olmak üzere iki 
aşamada gerçekleştirdi. Sabah Avcılar merkezdeki çe-
şitli departmanları gezen öğrenciler, özellikle tasarım 
ofisi ile yakından ilgilendiler. Pazarlama ve planlama 
departmanlarındaki işleyişi yakından görme fırsatını 
elde eden öğrencileri modelhane bölümünde ise bü-
yük bir sürpriz bekliyordu. Öğrenciler, dünyaca ünlü 
markalara ait farklı kesim ve modellerdeki jeanlerin 
sayısı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Öğle yemeğinde Çorlu’daki üretim tesislerinde ağır-
lanan grup, yemekten sonra, jean üretiminin tüm ev-
relerinin incelenmesini kapsayan eğitim programını 
sürdürdü. Bir çok öğrencinin ilk kez karşılaştığı jean 
üretim hatları, büyüklüğü ve karmaşıklığı ile grubu 
etkiledi. Kesimden, sevkiyata kadar üretimin tüm ev-
relerini inceleyen AMFI öğrencilerinin en beğendik-
leri bölümlerden biri de lazer finishing departma-
nı oldu.

GELECEĞİN AVRUPALI MODACILARI, 
EROĞLU GİYİM’İ ZİYARET ETTİ

Amsterdam Moda Enstitüsü’nün (AMFI) geleceğin moda çizgilerini belirleyecek olan öğrencileri, 
geleneksel hale gelen Türkiye ziyaretlerinde modanın mutfağıyla tanıştı.

Geleceğin 

modacılarının, 

Eroğlu markasını 

daha yakından 

tanıması 

bakımından büyük 

önem taşıyan  

eğitim turları, 

önümüzdeki yıllarda 

da devam edecek.

Öğrencilerimiz için eşsiz bir deneyim oldu
AMFI heyetinin Eroğlu Giyim’i ziyaret etmesine vesile olan 
organizasyon koordinatörü Guido Kerssens, moda eğitimi 
alan öğrencilerin, gelecekte içinde yer alacakları gerçek ça-
lışma ortamını tanımalarının önemini vurguladı ve “Son altı 
yıldır, Türk giyim sektörünü yakından tanımak amacıyla ger-
çekleştirdiğimiz ziyaretlerin en önemlisi, kuşkusuz Eroğlu 
Giyim’e yaptıklarımız. Öğrencilerimiz, bir ürünün tüm üre-
tim aşamalarına yakından tanık oluyorlar, bu çok önemli. 
Grubumuzdaki herkesi, Türk misafirperverliğiyle tanıştırdığı 
için Eroğlu Giyim Pazarlama Müdürü sayın Mehmet Bora’ya 
ve tüm Eroğlu Giyim personeline teşekkürlerimi sunmak is-
tiyorum. Hepimiz için önemli bir deneyim olan bu organi-
zasyonda bizleri kabul etme nezaketini gösterdiler, gezimi-
zin verimli geçmesi için büyük çaba gösterdiler. Dileğim, 
bundan sonra da karşılıklı işbirliğimizin devam etmesidir” 
dedi.

Moda öğrencilerine staj imkanı
Geleceğe dair yatırımın en önemli unsurunun insan kaynağı 
olduğuna inanan Eroğlu Giyim, moda öğrencilerine yönelik 
özel staj programları uyguluyor. Doğru işte doğru insan he-
defiyle yürütülen program, altı aylık staj süresince öğrenci-
nin tüm süreçleri tanımasını ve intibakını sağlamayı amaç-
lıyor. Sektörel deneyim kazanmak açısından önemli bir fırsat 
olan staj programı çerçevesinde Hollanda asıllı bir Türk öğ-
renci eğitimine devam ediyor. Önümüzdeki dönem gerçek-
leştirilecek programa ise biri Alman ve biri Hollandalı olmak 
üzere iki öğrenci başvuruda bulunmuş durumda.






