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Günümüzde dünya ekonomisinin belkemiğini aile şirketleri oluşturuyor. Eroğlu Hol-
ding de bir aile şirketi olarak kuruldu. 29 yıl önce, Kumkapı’da sadece 5 makine ile ça-
lışmaya başladık. Çalışmaktan ve üretmekten keyif alan beş kardeşin sabırla, ilkele-
rinden ödün vermeden ve sebat ederek neleri başarabileceğini gözler önüne serdik.

Bugün global bir şirket olma yolunda büyük aşama kaydetmiş, kumaştan konfeksi-
yona,  perakendeden inşaata kadar pek çok alanda yatırımları olan, sürekli büyüyen 
ve gelişen bir holdingiz. Ancak kendimizi hala bir aile şirketi olarak görüyoruz. Çünkü 
29 yıllık geçmişimiz içinde aile değerlerimizi hiç kaybetmedik, aksine geliştirdik ve ai-
lemizi sürekli genişlettik.

Eroğlu ailesi, değerlerimizi paylaşan yetkin profesyonellerle büyüyor. İşe başlarken 
kan bağıyla tanımlanan ailemiz, bugün yaşa, bilgiye ve deneyime saygı, sevgi, bir-
lik, sadakat, adalet, dayanışma ve ortak hedeflere kilitlenme gibi çok sağlam bağlar-
la şekilleniyor ve güçleniyor. Eroğlu ailesini tanımlayan bu değerleri benimseyen, ha-
yat boyu öğrenmeyi kendine ilke edinmiş, müşteri odaklı, çalışmaktan keyif alan tüm 
profesyonellere kapımız açık.

Kurum içi dayanışmaya verdiğimiz önem, sürekli büyümeyi ve global bir şirket olma-
yı da zorunlu kılıyor aslında. Çünkü insanlar gelişme ile mutlu olurlar. Kendini gelişti-
rebileceğini ve ilerleyebileceğini düşündüğü, güzel bir gelecek vaadeden bir iş yaşamı, 
kişinin başarılı, işine bağlı ve mutlu bir birey olması için çok önemlidir. Biz sürekli bü-
yüyerek, işlerimizi yeni sektörlere ve dünya çapındaki pazarlara genişleterek, çalışan-
larımıza güven ve gelişme şansı veriyoruz. İşimizi global pazarlara genişletirken aile 
olmanın avantajlarından faydalanıyoruz. Bugün büyük bir aile olmanın avantajlarını 
doğru kullanarak dünya çapında global bir oyuncu olmayı başardık. Sağlam adımlar-
la başarılı bir geleceğe doğru daha hızlı yürüyoruz.

Biz beş akılla düşünüp, 10 gözle görerek yola çıktık. Bugün binlerce akıl ve yürekle yo-
lumuza devam ediyoruz. Çalışanlarına büyük değer veren bir grup olarak, şirket ilişki-
leri ile aile ilişkilerinin kurumsal bir anlayışla ilerlemesi için konunun uzmanlarından 
ayrıca destek alıyoruz.

Ülke olarak hedefimiz, dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde yer alan Türkiye’nin 
2023 yılına kadar ilk 10 ekonomi içine girmesi.  Eroğlu Holding ve bağlı şirketler ola-
rak bizler de ülkemizin hedefleri ile paralel bir gelişme seyri içinde olmanın heyecanı-
nı ve kararlılığını taşıyoruz. Bu yolda girişimcilik azmimiz ve isteğimiz artarak devam 
edecek. Birikimlerimizi ve deneyimlerimizi yarınlarımızı aydınlatacak yeni nesle ak-
tarmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Merhaba

Nurettin Eroğlu
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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 Özgür Tığlı
Eroğlu Holding Kurumsal İletişim Müdürü

Eroğlu Haber Dergisi’nin yeni sayısı ile tekrar karşınızdayız.

Bir dünya markası olmak üzere 29 yıl önce yola çıkan, inandığı değerler için yılmadan çalı-
şarak Türkiye’nin en büyük gruplarından biri olmayı başaran Eroğlu Holding, bugün 10.000 
kişiyi aşan çalışanı, ünlü markaları, dünyanın 32 ülkesine yayılmış perakende faaliyetleri ile 
asırlık dünya markalarıyla rekabet eden bir kurum. Holding bünyesinde bulunan grup şir-
ketlerinin her biri Türkiye’de ve dünyada tanınan değerli markalara sahip, alanında isim yap-
mış, saygın kuruluşlar.

Ülkemizin en büyük ve en değerli kurumlarından biri olan Eroğlu Holding’in, dünya ligindeki 
rakipleriyle mücadelesinde kurumsal itibar ve markalaşmanın önemine ve önceliğine inanı-
yoruz. 2023 yılında dünya çapında tanınan Türk markaları arasında mutlaka yer alacağına 
inandığımız markalarımızı, holding ve grup şirketlerimizin kurumsal itibarlarını doğru yö-
neterek güçlendirebileceğimizin bilincinde olarak, bu yöndeki çalışmalarımıza ağırlık verdik.

Eroğlu Holding, birlikten güç doğar felsefesini benimseyen, sürekli iletişim ve işbirliği içinde 
çalışan grup şirketlerini bir çatı altında topluyor. Holdingin, bünyesindeki güçlü markaların 
toplamından daha fazla olması kaçınılmaz olan kurumsal değerini ve itibarını en iyi şekilde 
anlatmak hedefiyle, birçok koldan yürüttüğümüz çalışmalarda hızla yol aldık ve kurum iti-
barımıza yakışır sonuçlara ulaştık.

İlk adım olarak kurumsal kimlik çalışmalarımızı tamamladık. Eroğlu Holding adına oluştu-
rulan kurumsal kimlik rehberi çerçevesinde logomuz ve renklerimizi; bunların basılı ve online 
yazışmalarda kullanım kurallarını yazılı hale getirdik. Holding için kurum kimliği çalışmala-
rını tamamlamanın hemen ardından grup şirketlerinin kurumsal kimlik tanımlarını holding 
kuralları çerçevesinde güncelledik.

Eroğlu Holding internet sitesi www.erogluholding.com için tasarım çalışmasını gerçekleştir-
dik ve yayına başladık. Kurum kimliğimizin online yansıması niteliğinde olan e-posta ad-
reslerinin ve otomatik imzaların standartlaştırılması konusundaki eksiklerimizi tamamladık.

Eroğlu Holding’in tanıtılması için dijital dünyada attığımız bu adımları, holding tanıtım ki-
tabımız, holding tanıtım filmimiz ve sürekli yayınlanacak kurumsal dergimiz ile devam ettir-
dik. Holding tanıtım kitabımız basım aşamasına geldi. Kurumsal dergimizin ikinci sayısı ya-
yınlandı. Tamamlanan holding tanıtım filmimizi ise Temmuz ayında sizlerle paylaşacağız. 

Dünyadaki en ünlü Türk markalarını bünyesinde bulunduran grup olmaya kararlı Eroğlu 
Holding’in üretim teknolojisi, kalite bilinci, doğaya, çevreye ve insana duyarlılığı ile dünya-
nın en itibarlı kurumlarından birisi olma hedefiyle yürüttüğü çalışmaları, sizlerle paylaşma-
ya devam edeceğiz.

Yeni sayımızda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın...

Değerli Eroğlu Dostları, 

E D İ T Ö R D E NE D İ T Ö R D E N



EROĞLU HOLDİNG
 6  

Eroğlu Holding İnsan Kaynakları Zirvesi 2012’ye katıldı
Eroğlu Holding organizasyonunu yetkin isimlerle 
tamamlıyor

20 
Eroğlu Holding’de mükemmellik yolculuğu başladı
EFQM ile Kurumsal Performans Yönetimi 

40  
Eroğlu Holding Spor A.Ş. Şirketler Ligi’nde

44
Eroğlu Holding çalışanları Mor Menekşe kampanyası ile 
sigarayı bırakıyor

B U  S AY I D AB U  S AY I D A

COLIN’S
8  

Colin’s, 2011 yılının en başarılı 
ihracatçıları arasında
Colin’s, İstanbul Film Festivali’ne 
sponsor oldu

10 
SURVIVOR yarışmasının 
Ana Sponsoru Colin’s

16  
Alışveriş canavarları Shop&Win ile iki kere kazandı
Miss Belarus elemeleri Colin’s Stolitsa mağazasında

32  
Colin’s çalışanlarını dünya vatandaşı olarak görüyor

34
Colin’s yazı renklerle karşılıyor
Dünya Satış Çemberinden geçiyor

36  
Colin’s Global İnsan Kaynakları Toplantısı
Colin’s Akademi
Colin’s İnsan Kaynakları Fuarı’ndaydı
Colin’s Kariyer Günleri

40  
Colin’s çalışanları 
bovling turnuvasında kıyasıya yarıştı
Colin’s kimsesiz çocukları unutmadı
Colin’s çocukları resim sergisi



www.erogluholding.com

EROĞLU GAYRİMENKUL
12  

ArkiPARC 2012’nin platin sponsoru Eroğlu Gayrimenkul, 
ofis projeleri ile dikkat çekiyor

14  
Eroğlu Gayrimenkul MIPIM’de proje yatırımlarını sundu

22  
Esenyurt Logistic Center, 14. Lojistik 
Zirvesi’nde sahneye çıktı
Eroğlu Gayrimenkul, Entegre Sistem Yönetimi 
denetimlerini başarıyla tamamladı
Eroğlu Gayrimenkul’den LÖSEV’e destek

42  
İstanbul Lounge sakinleri “Yaza Merhaba” dedi
Eroğlu Gayrimenkul çalışanları 
Corporate Games’de yarıştı

LOFT
26  

Loft Genel Müdürü Gürkan Palas
“Loft Müşterilerini en iyi 
kalite ve en zengin çeşitle 
buluşturacağız”

28  
Jean sevenlerin zamansız 
yolcuğu Loft yine en moda

DNM TEKSTİL
24

DNM’nin 
Mısır Dimyat’taki 
fabrikasında üretim 
başladı

EROĞLU GİYİM
18

Eroğlu Giyim Aksaray’lı öğrencileri Bavul oyunuyla 
buluşturdu
Eroğlu Giyim’den Aksaray köy okullarına 50.000 kitap

30
Eroğlu Giyim 2012 yılını eğitim ve sosyal etkinlik yılı ilan etti
Eroğlu Giyim’de Etkili İletişim eğitimleri tamamlandı

38
Eroğlu Giyim çocukları, fabrika turunda 
hem eğlendi hem bilgilendi
Eroğlu Giyim çalışanları masa tenisi turnuvasında yarıştı



EROĞLU HOLDİNG

Türkiye’de insan kaynakları sektörünün yükselişi, 
İK Zirvesi’nde masaya yatırıldı.

EROĞLU HOLDİNG 
İNSAN KAYNAKLARI ZİRVESİNDE

“Aile Şirketlerinden Global Şirketlere” 
konulu panel sonrasında Eroğlu Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu’na 
teşekkür plaketini Global CV Genel Müdürü 
Halil Ercan Gündoğdu takdim etti.

Türkiye’nin yeni ve iddialı istihdam şirketlerinden ve Eroğlu Holding şirketle-
rinin işe alım sürecindeki partnerlerinden biri olan Global CV tarafından dü-
zenlenen 2. İnsan Kaynakları Zirvesi 12 Nisan’da Yeşilköy WOW Convention 
Center’da gerçekleştirildi.

Global CV tarafından bir sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde düzenlenen ve 
KOBİ ölçekli şirketlerin İK yöneticilerinin ücretsiz katılım için davet edildiği zir-
veye Eroğlu Gayrimenkul sponsorluğunda katılan Eroğlu Holding, çeşitli sek-
törlerden insan kaynakları uzmanlarıyla buluştu.

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu’nun sosyal sorumluluk 
yaklaşımı ile panelist olarak katılmayı kabul ettiği zirvede, Eroğlu Holding İn-
san Kaynakları Koordinatörü Abdurrahman Baş da bir konuşma yaptı.

Yükselen Türkiye, Yükselen İnsan Kaynakları
İki panel ve 10 oturumda, başarı hikayeleri ve insan kaynakları uygulamaların-
da görüş alışverişinde bulunan 1200’ü aşkın katılımcı, Türkiye’de şirketlerin ku-
rumsallaşma ve büyümesinde insan kaynakları uygulamalarının önemi ve uy-
gulanacak stratejiler hakkında bilgi aldı.

Aile Şirketlerinden Global Şirketlere 
Zirvenin öğleden sonraki ana oturumunda, Eroğlu Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurettin Eroğlu, Rixos Grubu Başkanı Fettah Tamince ve Boydak Gru-
bu Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Boydak’ın katılımıyla gerçekleşen bir panel dü-
zenlendi. Katılımcılar, Türkiye’nin önde gelen kurumlarının bir aile şirketi ola-
rak kurumsallaşma sürecini nasıl yaşadıklarını ve nasıl globalleştiklerine ilişkin 
deneyimlerini, en yetkin isimlerden dinleme olanağı buldular.

Nurettin Eroğlu konuşmasında, aile bireylerinin zor zamanlarda birbirlerine 
verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirterek, şirketin çalışanlarının da ai-
lenin bir parçası olarak görülmesinin, bu destek halkasını genişleterek şirketin 
büyümesine katkıda bulunduğunun altını çizdi. 
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İnsan Kaynakları Zirvesi’nde 
konuşan  Eroğlu Holding 

İnsan Kaynakları Koordinatörü 
Dr. Abdurrahman Baş, 

hedeflerinin 
Çağdaş Yetenek Yönetimi 

uygulamalarını 
etkin bir biçimde uygulamak 

olduğunu belirtti.

İnsan Kaynakları Zirvesi’ne sponsor olan Eroğlu 
Gayrimenkul için hazırlanan teşekkür plaketini, 
Kurumsal İletişim Müdürü Hanife Özyurt Pekkip 
aldı. 

Yetkinlik Bazlı 
İnsan Kaynakları Yönetimi
Eroğlu Holding İnsan Kaynakları Koordinatö-
rü Dr. Abdurrahman Baş ise zirvenin bir başka 
oturumunda söz alarak Eroğlu Holding bünye-
sinde uygulanan Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynak-
ları Yönetim yapısının oluşum sürecini ve uy-
gulamaların nasıl yürütüldüğünü katılımcılar-
la paylaştı.

Konuşmasına şirketlerdeki İnsan Kaynakları sis-
temlerinde sadece çalışanların özlük bilgileri-
nin tutulduğuna fakat çalışanın şirketi için ne-
ler yapabileceğine dair bilgilerin tutulmadığı-
na dikkat çekerek başlayan Abdurrahman Baş, 
bu durumun verimliliğe odaklanmış günümü-
zün rekabet koşullarına uygun bir yaklaşım ol-
madığını belirtti. Bu durumu aşmak için şirket-
lerde özlük bilgileri bazlı değil, yetkinlik baz-
lı bir İK yapılanmasına geçilmesinin zorunluluk 
olduğunu belirten Baş, Eroğlu Holding şirket-
lerinde bu uygulamaların nasıl gerçekleştirildi-
ğini anlattı.

EROĞLU HOLDİNG, ORGANİZASYONUNU 
YETKİN İSİMLERLE TAMAMLIYOR

Türkiye’nin çok önemli markalarına sahip, 
alanında saygın ve bilinen kurumları ça-
tısı altında bulunduran Eroğlu Holding, 
organizasyonunu tamamlama yolunda 
hızla ilerliyor.

Eroğlu Holding’in, her biri alanında yet-
kin isimlerden oluşan kadrosunda, (sol-
dan sağa) Erdal Nalbant Bilgi Teknoloji-
leri Koordinatörü, Mehmet Yüksel Hukuk 
Koordinatörü, Gültekin Orcaner Mali İş-
ler Koordinatörü, Abdurrahman Baş İn-
san Kaynakları Koordinatörü, Yakup Akın 
Denetim Müdürü, Kemal Birol Mali İşler 
Müdürü, Yasemin Serhatlı Sistem Geliş-
tirme Müdürü, Sermet Özek Denetim Ko-
ordinatörü, Özgür Tığlı Kurumsal İletişim 
Müdürü olarak görev yapıyor. 
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COLIN’S 2011  YILININ EN BAŞARILI 
İHRACATÇILARI ÖDÜL TÖRENİNDE 

PLATİN ÖDÜL ALDI

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın katıldığı 
“Onur Günü”nde 2011 yılında üstün perfor-
mans gösteren ihracatçılara ödülleri verildi. 
Törene, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhra-
catçı Birlikleri (İTKİB) çatısı altında yer alan 
ve aralarında İstanbul Hazırgiyim ve Konfek-

siyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) de bu-

lunduğu birliklere üye ihracatçı firmalar ka-

tıldı.

27 Nisan 2011’de düzenlenen ödül törenin-

de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 

Mehmet Büyükekşi’nin yanı sıra, İTKİB Koor-
dinatörü Lemi Tolunay, İstanbul Hazırgiyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) 
Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İstanbul Tekstil 
ve Hammadeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) 
Başkanı İsmail Gülle ile ekonomi dünyasının 
önde gelen isimleri yer aldı.

Halı, tekstil, hazırgiyim ve deri sektörlerin-
den toplam 124 firmaya, 2011 yılında yap-
tıkları ihracatla ülke ekonomisine sağladık-
ları katma değerden ötürü ödül verildi. 

Türkiye’nin lider spor giyim markası Colin’s, 
sektöründe en yüksek ihracatı gerçekleş-
tiren kurumlara verilen Platin Ödül’e layık 
görüldü. Colin’s ödülünü İcra Kurulu Baş-
kanı Yavuz Eroğlu, Ekonomi Bakanı Zafer 
Çağlayan’dan aldı.

Ödül töreni ardından sahne alan Ferhat Gö-
çer, başarılı ihracatçılara unutulmaz bir kon-
ser verdi.
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31 Mart-15 Nisan tarihleri arasında düzen-
lenen İstanbul Film Festivali’nde ulusal ve 
uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride 
Altın Lale ödülleri dağıtıldı. Dünya sinema-
sının saygın festivallerinden biri olan İstan-
bul Film Festivali’nde bu yıl 12 filmin yarıştı-
ğı ulusal kategorinin jüri başkanlığını, yönet-
men, senarist, şair ve yazar Murathan Mun-
gan üstlendi.

En İyi Film “Tepenin Ardı”
Ulusal yarışmada En İyi Film ödülü, Tepenin 
Ardı adlı yapımın oldu. Tepenin Ardı filminin 
yönetmeni Emin Alper, En İyi Senaryo ödülü-
nü de Babamın Sesi filminin senaristi Orhan 
Eskiköy ile paylaştı.

Yeraltı adlı filmiyle yarışmaya katılan Zeki 
Demirkubuz En İyi Yönetmen, Belmin 
Söylemez’in yönettiği Şimdiki Zaman fil-
mindeki rolü ile Sanem Öge de En İyi Kadın 
Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Usta oyuncu 
Engin Günaydın da, Yeraltı filmindeki rolüy-
le En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

25 bin Avro “Yalnız Gezegen”e
Başkanlığını başarılı yönetmen Nuri Bil-
ge Ceylan’ın üstlendiği ve 25 bin Avro para 
ödülü olan uluslararası yarışmaya  ise 11 
film katıldı. Bu kategoride yönetmenliğini 
Julia Loktev’in yaptığı Yalnız Gezegen Altın 
Lale’nin sahibi oldu. 

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu 
FIPRESCI ve Avrupa Konseyi Sinema Ödülle-
ri FACE tarafından da ödüllerin verildiği ya-
rışmada, Radikal Gazetesi tarafından verilen 
Halk Ödülü ise uluslararası kategoride Rodri-
go García’nın Albert Nobbs, ulusal kategori-
de ise Zeki Demirkubuz’un Yeraltı adlı film-
lerinin oldu.

Colin’s’in tema sponsoru olarak destek ver-
diği festivalde ödüller, 14 Nisan akşamı Lüt-
fi Kırdar Sergi ve Kongre Sarayı’nda düzenle-
nen ve Memet Ali Alabora’nın sunuculuğunu 
üstlendiği törenle sahiplerine takdim edildi.

COLIN’S, 31. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ’NE 
SPONSOR OLDU

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festivale 
altı yıldan bu yana sürekli destek veren Colin’s, 

bu yıl da tema sponsoru olarak desteğini sürdürdü.

Festival öncesinde, Colin’s çalışanları ara-
sında düzenlenen ödüllü yarışmada, Enver 
Uludemir, Özge Tuğçe Kurt, Erdi Ceylan, Fa-
tih İnce, Levent Türk, Cengiz Demirci, Baha-
dır Çatalbaş, Necip Soy, Rabia Keskinbodur 
ve Lucia Danna, ikişer kişilik film bileti ka-
zandılar.



COLIN’S

SURVIVOR 
YARIŞMASININ ANA 

SPONSORU 

COLIN’S

18 Mart tarihinde Dominik Cumhuriyeti’nde 
başlayan ve SHOW TV ekranlarında 
cumartesi-pazar ve pazartesi akşamları 
izleyiciyle buluşan yarışma, 
42 bölüm olarak çekildi.

Yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor, heyecanlı karşılaş-
maları ve yüksek temposu kadar, yarışmacıların zorlu koşullar altın-
daki davranışları ile de milyonlarca izleyiciyi ekran karşısına bağladı.

Gönüllüler ve Ünlüler’den oluşan iki takımın, kimi güç ve dayanıklılık, 
kimi akıl ve kıvraklık gerektiren birbirinden ilginç oyunlarda sergile-
dikleri kıyasıya mücadele, Colin’s sponsorluğunda ekranlara taşındı.

Gönüllüler takımındaki tüm oyuncularla Ünlüler takımından bazı 
oyuncuları şık ve rahat tasarımlarıyla giydiren Colin’s, mağaza çalı-
şanları için de yarışma süresince giyilmek üzere özel Survivor logo-
lu tişörtler hazırladı.

Sponsorluk kapsamında mağaza dekorasyonlarını Survivor konsep-
ti ile yenileyen Colin’s, giyinme kabinlerini de Ünlüler ve Gönüllüler 
olarak düzenledi.

Colin’s markasını Facebook ve Twitter üzerinden takip eden müşteri-
ler, Survivor ile ilgili güncel bilgilere ulaşabildi. Yarışma sonunda dü-
zenlenecek Colin’s-Survivor Final Partisi’ne katılım şansı yakalamak 
isteyenlerin ise Colin’s’i sosyal medyada takip etmeleri yeterli oldu. 
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Survivor Ana Sponsorluğu kapsamında 
Colin’s Facebook sayfasında yer alan 
Colin’s Final Oyunu, en yüksek puanları 
kazanan 10 kişiyi Kıbrıs’ta düzenlenen 
final partisine götürdü.
9.524 kişi tarafından oynanan oyun, Colin’s Facebook 
hayran sayısının da 97.800’e ulaşmasına neden oldu. 
Oyunda en yüksek puanı alan ilk 10 kişi Kıbrıs’ta ger-
çekleşen Survivor Final Partisi’ne gitmeye hak kazandı.

Colin’s Final Oyunu’nda ilk 10’a girebilmek ve Kıbrıs’taki 
Final Partisi’ne katılabilmek için işlerinden 3 gün izin 
alarak zamanlarının tamamını bilgisayar başında geçi-
ren iki evli çift, Doğan ve Payzıner aileleri, hedeflerine 
ulaşarak Kıbrıs’a gitmeye hak kazanan oyuncular arasın-
da yer aldılar.

COLIN’S 
HAYRANLARI 
SURVIVOR 
FİNAL PARTİSİNDE

“SURVIVOR özellikle 
gençler tarafından çok 

sevilip izleniyor. Colin’s 
de gençler tarafından 
cok sevilen ve tutulan 
bir marka. Sponsorluk 

seçiminde bu kıstas ve algı 
bizim için çok önemliydi.”

ACUN ILICALI
Türkiye’yi ekran başına toplayan yarışma 
programlarının ünlü yapımcısı

SURVIVOR  hakkındaki sorularımızı 
yanıtladı...Survivor için yarışmacılardan mekana, oyunların seçimine ka-

dar çok geniş bir hazırlık süreci olsa gerek. Yarışma ekranlarda 
seyircisiyle buluşmadan önce nasıl bir süreç yaşanıyor?

Survivor gerçekten çok emek isteyen bir proje. Öncelikle cok kalaba-
lık bir ekiple çalışılıyor. Dominikli yerli halk, Arjantinli sanat direktör-
leri ve yönetmenlerin yanı sıra kendi ekibimizin tamamı 3 ay boyunca 
Dominik’te yaşıyor. Yarışma başlamadan yaklaşık 1 ay önce oyunların 
seçilmesi, kurulması ve ön hazırlıkların tanamlanması için ekibin bir 
kısmı adaya geçmiş oluyor. Survivor’da en önemlisi de tabii ki yarışma-
cılar. Aylar öncesinden casting yapmaya başlıyoruz. Gerek ünlü gerekse 
gönüllülerin seçiminde adayın istekli olmasına çok dikkat ediyoruz. Ta-
bii ki ekibimin ve çevremdekilerin görüşleri de benim icin çok önemli.

Survivor, kentli yaşamdan bunalan ve aklında “Bodrum’da ya-
şanacak doğayla içiçe bir erken emeklilik” planı olan herkesin 
ayaklarını yere bastıran bir yarışma. Açık büfeler ve klima ile 
güzelleşen deniz kenarı hayatının, doğal haliyle ne kadar zor-
layıcı olabildiğini gösteriyor. Yarışmacıların biraz daha az zor-
lanması için küçücük de olsa tavizler veriyor musunuz? 

Survivor’ı bu kadar izlenir kılan, tamamen gerçek olması. Yarışmacıla-
rın sağlığı  tabii ki herşeyden önemli fakat gerçekten aç, gerçekten zor 
şartlarda oldukları için böyle azimle yarışıyorlar. Dolayısıyla program 
ve yarışmalar son derece heyecanlı geçiyor.



EROĞLU GAYRİMENKUL

Eroğlu Gayrimenkul’ün, iş dünyasının 
yeni merkezi Kağıthane’de yer alan pro-
jesi Ofishane, yatırımcıların ilgisini çeki-
yor. 

Eroğlu Gayrimenkul Satış ve Pazarla-
ma Direktörü Aybars Kızılsencer’in Ar-
kiPARC’12 kapsamında düzenlenen ofis 
panelinde konuşmacı olarak yer aldı-
ğı fuarda projeler ile ilgili detaylı bilgi 
de verildi.  Eroğlu Gayrimenkul Satış ve 
Pazarlama Direktörü Aybars Kızılsencer, 
Ofishane’yi 2012 yılının Temmuz ayında 
teslim etmeyi hedeflediklerini belirtti.  

28-29 Mart tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ArkiPARC’12’de 
Platin Sponsor olarak yer alan Eroğlu Gayrimenkul, Akkom Ofis Park ile birlikte 
Ofishane Projesi’ni de ziyaretçilerle buluşturdu

2011 yılında hayata geçirdiği yaklaşık 2,5 milyar TL’lik yatırımını 2012 yılında, 5 yeni proje geliştirerek 
3,2 milyar TL’ye ulaştırmayı hedefleyen Eroğlu Gayrimenkul, karma kullanımlı ve konut projelerine ek 
olarak ticari projelerle de adından söz ettiriyor. 

ArkiPARC 2012’NİN PLATİN SPONSORU 

EROĞLU GAYRİMENKUL, 

OFİS PROJELERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR



www.erogluholding.com

Ofishane’nin inşaatı tüm 
hızıyla devam ediyor
Eroğlu Gayrimenkul iş dünyasının yeni yük-
selen lokasyonu Kağıthane’de, İstanbul’un 
merkez bölgelerine, iş ve yaşamın tam 
merkezinde hayata geçirdiği ticari proje-
si Ofishane’nin inşaatına tüm hızıyla devam 
ediyor.

Ulaşım kolaylığı, konut ve merkezi iş alanla-
rına olan yakınlığı ile dikkat çeken, yakın za-
manda İstanbul’un en büyük iş merkezlerin-
den biri halini alacak olan bölgede inşaatına 
devam edilen Ofishane, Kuzeybatı & Colliers 
International tarafından kiralanıyor.

Oksijeni bol ofisler
Ofishane, TEM, E-5 ve Büyükşehir Belediyesi’ 
nin gerçekleştirdiği Dolmabahçe-Bomonti 
tünel projesine olan konumu, Avrupa ya-
kasının tüm merkezi bölgelerine yakın lo-
kasyonu, raylı ulaşım hatlarına ulaşım ko-
laylığı ve yakınlığı ile dikkat çekiyor. Top-
lam 33 bin metrekare kiralanabilir ala-
nın bulunduğu projenin 21 bin metrekare-
si ofis, 12 bin metrekaresi ise proje kapsa-
mında yer alan yapı market için ayrılan kı-
sımda, Kağıthane’ye önem veren ve buraya 
yatırım yapmak isteyen Bauhaus tarafından 
kullanılıyor. Bauhaus, Mayıs ayında 120 bin 
ürün çeşidi ile hizmete açıldı. 

Projede yer alacak ofislerin tamamında ay-
rıca, çalışanların mola sürelerinde nefes al-
malarını ve günlerini daha verimli kullan-
malarını sağlayacak kat bahçeleri bulunu-
yor. Sadece ofislere ayrılmış yaklaşık 300 
araçlık kapalı otopark kapasitesine sahip 
Ofishane, proje teknik altyapısı ve profesyo-
nel bina yönetim hizmetleri ile ofis kullanı-
cılarının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek.  

Merkezi lokasyon,  
kolay ulaşım
TAGO Mimarlık tarafından tasarlanan ve ya-
tırım bedeli 120 milyon TL olan Ofishane’yi 
2012’nin Temmuz ayında teslim etmeyi 
planladıklarını belirten Eroğlu Gayrimen-
kul Satış ve Pazarlama Direktörü Aybars Kı-
zılsencer: “Ofishane konum itibariyle çok 
avantajlı. Avrupa bölgesi merkezi iş alanı-
na (MİA) son derece yakın olması ve gelişi-
me açık olması açısından, ofis kullanıcıları-
nın Kağıthane’ye ilgisinin artacağına, bu ya-
pılanmanın ise bölgenin gelişimine önem-
li ölçüde katkıda bulunacağını düşünüyoruz” 
diye konuştu.

Kızılsencer ayrıca, TAGO Mimarlık tarafından 
tasarlanan ve Eroğlu Gayrimenkul’ün tica-
ri projelerde yakaladığı başarının bir deva-
mı olması hedeflenen projenin Büyükdere ve 
Maslak’a çok yakın bir lokasyonda olup, çok 
daha uygun fiyatlarla ofis sahibi olmak iste-
yen alıcılar için de avantajlı olduğunu dile 
getirdi. 

Kağıthane’de yükselen Ofishane, 

üstün nitelikleriyle iş dünyasının 

dikkatini üzerinde topluyor.



EROĞLU GAYRİMENKUL

EROĞLU GAYRİMENKUL
DÜNYANIN EN BÜYÜK GAYRİMENKUL TİCARET FUARI

MIPIM’DE
TOPLAM 3.2 MİLYAR TL’YE VARAN

PROJE YATIRIMLARINI SUNDU

2011 yılına ilişkin yaklaşık 2,5 milyar TL’lik yatırımlarını 2012 yılında 5 yeni 
proje geliştirerek 3,2 milyar TL’ye ulaştırmayı hedefleyen Eroğlu Gayrimenkul; 
Platform Merter, İstanbul Lounge ve Seyrantepe’de yer alan yeni projesini 6 - 9 
Mart 2012 tarihlerinde Fransa’nın Cannes kentinde gerçekleştirilen MIPIM 2012 
Fuarı’nda yer alan 42 m²’lik standında uluslararası yatırımcılar, şehir planlama-
cıları ve dünya ülkelerinin metropol belediyeleri ile buluşturdu.

Türkiye “Onur Ülkesi”
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu’nun yanı sıra, Eroğlu 
Gayrimenkul Satış ve Pazarlama Direktörü Aybars Kızılsencer, Tasarım ve Teknik 
Direktörü Ruşen Görgülü Taşpınar ve ilgili departmanların hazır bulunduğu fuar-
da projeler hakkında ziyaretçilere detaylı bilgi verildi. 

Türkiye’nin 2013 yılı onur ülkesi seçildiği MIPIM’de Türkiye’nin tanıtımı için ça-
lışmalar yürütmekten mutlu olduklarını dile getiren Eroğlu Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nurettin Eroğlu; “Türkiye’nin gayrimenkul sektöründeki başarısını 
uluslararası platformda vurgulamak ve desteklemek amacı ile bu yıl da 3 önem-
li projemiz ile burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. MIPIM 2013 yılı onur ül-
kesi seçilen Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunacak çalışmalarımızı artı-
rarak sürdüreceğiz” dedi. 

“Öncelikli hedefimiz Türkiye markasının değerini vurgulamak”
Dünyanın en büyük gayrimenkul ticaret ve yatırım buluşmalarından biri olan 
MIPIM Fuarı’na katılarak İstanbul ve Türkiye’nin tanıtımına destek vermekten 
ötürü duydukları memnuniyeti dile getiren Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nurettin Eroğlu, “Dünyanın en önemli gayrimenkul buluşmalarından biri 
olan MIPIM’de Türkiye’yi temsilen katılan firmaların arasında yer almaktan gu-
rur duyuyoruz. MAPIC ve MIPIM gibi uluslararası platformların, sektörün önemli 
isimlerini bir araya getirmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu buluşma-
larda Eroğlu Gayrimenkul olarak öncelikli hedefimiz Türkiye markasının değeri-
ni vurgulamak. Yurtdışı pazarında, geliştirdiğimiz projeler ile hem tasarım hem 
de ticari değer anlamında önemli bir aktör olduğumuzu tekrardan gösterdik. Fu-
arda sergilediğimiz İstanbul Lounge, Platform Merter ve Seyrantepe’de yer alan 
yeni projemiz ile büyük beğeni topladık. Türkiye’nin MIPIM 2013 yılı onur ülkesi 
seçilmesine destek verirken benzer çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde artı-
rarak devam etmeyi hedeflediğimizi de belirtmek isterim” dedi.

Sektörde art arda önemli 

projelere imza atan 

Eroğlu Gayrimenkul, Fransa’da 

düzenlenen MIPIM Fuarı’nda 

Platform Merter, İstanbul 

Lounge ve Seyrantepe’de yer 

alan yeni projesi ile yabancı 

yatırımcıların ilgi odağı oldu.
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Eroğlu Gayrimenkul’ün Seyrantepe’de hayata 
geçireceği yeni projesi ilk kez uluslararası 
platformda görücüye çıktı
Eroğlu Gayrimenkul’ün 2012’ye damgasını vuracak Seyrante-
pe’deki yeni projesinin mimari konsept geliştirme çalışmala-
rı 2011 yılında açılan uluslararası tasarım yarışmasını kazanan 
global mimarlık, kentsel tasarım ve planlama ajansı Broadway 
Malyan tarafından yürütüldü. Proje karma kullanımlı olarak; 
otel, rezidans, alışveriş ve yaşam merkezi ile ofis fonksiyonla-
rından oluşacak şekilde planlandı.

Yaklaşık 650 milyon dolar yatırım bedeliyle hayata geçiri-
len ve İstanbul’un kentsel dönüşüm projeleri ile değişen yeni 
yüzünde çok önemli bir yeri olan Seyrantepe’de Türk Telekom 
Arena’ya komşu, yeni bir çekim merkezi oluşturduklarını be-
lirten Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğ-
lu, “Eroğlu Gayrimenkul olarak uzun zamandır üzerinde titiz-
likle çalıştığımız, İstanbul’un yeni çekim merkezini projelen-
dirmekten ve tasarımı ile İstanbul’a yaraşır, dünya standartla-
rında, İstanbul’un yeni simgesi olmaya aday karma kullanımlı 
projemizi MIPIM’de uluslararası arenada görücüye çıkarmış ol-
maktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi. 

Merter’in en değerli arazisinde yepyeni bir moda, 
ticaret ve yaşam platformu yükseliyor 
MIPIM’de sergilenen bir diğer Eroğlu Gayrimenkul projesi ise, ti-
caret ve modern yaşamı birleştirerek geleceğe taşımak hedefiy-
le Merter’de yükselen ‘Platform Merter’ oldu. 

İstanbul’un yeni iş, iletişim, moda ve ticaret merkezi olarak ko-
numlandırılan Platform Merter bünyesinde Fashion Park’ın yanı 
sıra rezidanslar, suitler, teras evler ve ofisler yer alıyor. 16 katlı 
Platform Rezidans bloğu, 17 katlı Platform Suites bloğu, 23 bin 
m² kiralanabilir alana sahip Platform Fashion Park ve 3 bin m²’lik 
özel Platform Ofis alanından oluşan, DB Mimarlık-Bünyamin 
Derman imzalı karma kullanımlı “Platform Merter” projesi, arsa 
bedeli dahil 260 milyon lira yatırım maliyeti ile hayata geçiri-
liyor. Platform Merter’deki rezidansların Mayıs 2013’te teslim 
edilmesi hedeflenirken, Avrupa’nın tek “moda ve ticaret” tema-
lı Platform Fashion Park’ı ise, daha öncesinde, Eylül 2012’de ka-
pılarını açacak.

Gökyüzünü aralayan proje: 
İstanbul Lounge
MIPIM’de yer alan üçüncü proje ise İstanbul Lo-
unge oldu. Farklı mimarisi, geniş yeşil alanları 
ve sakinlerine sunduğu sosyal imkanlarının yanı 
sıra Küçükçekmece Gölü’ne yakınlığı ile de ayrı-
calıklı bir konuma sahip olan İstanbul Lounge;  
büyüklükleri 59-227 metrekare arasında deği-
şen 1+1’den 4+1’e kadar pek çok daire alter-
natifi sunuyor. Projede ayrıca sınırlı sayıda çok 
özel dubleks 4+1’ler, sahiplerini bekliyor. Do-
ğadan esinlenilerek oluşturulan, yatay sürekli-
lik konseptinin benimsendiği proje, bölgede yer 
alan yüksek blokların aksine insan ölçeğindeki 
boyutlarıyla, yaşayanlara gökyüzünün mavisini 
görme imkanı sağlıyor. 



COLIN’S

Rahatlıktan ödün vermeden her daim şık olmak 
isteyenlerin tercihi Colin’s, alışveriş tutkunlarını 
hediye yağmuruna tuttu. 

22 Mart Perşembe günü başlayan Shop&Win 
kampanyası ile Colin’s mağazalarından 50 TL ve 
üzeri alışveriş yapan herkese müzik CD’si anın-
da hediye edildi!

Kampanyaya katılan alışveriş tutkunları ara-
sında yapılan çekilişte, 1 kişi Fiat 500, 33 kişi 
Ipad2 ve 999 kişi de Colin’s jean kazanma şan-
sı elde etti. 

Colin’s severler kampanyayla ilgili detayları 
Colin’s web sitesi, Facebook ve Twitter hesapla-
rından anlık olarak takip edebildi. 

Kampanya TV’de pek çok ulusal kanalda, İstan-
bul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa’da pek çok 
açıkhava alanında, üniversite panolarında, si-
nemalarda, önde gelen ulusal ve yerel radyo-
larda ve en çok tıklanan interaktif mecralarda 
duyuruldu. 

175.000’den fazla katılımın gerçekleştiği kam-
panyada büyük ödül olan Fiat 500, Rize’den Ni-
yazi Yazıcı’nın oldu. Kazanan tüm talihliler 18 
Mayıs tarihli Radikal gazetesinde duyuruldu. 

ALIŞVERİŞ CANAVARLARI 

SHOP & WIN KAMPANYASI İLE 

İKİ KERE KAZANDI

Türkiye’nin önde gelen 

hazır giyim markası Colin’s, 

22 Mart - 13 Mayıs tarihleri 

arasında düzenlediği kampanya 

ile müşterilerini hediye 

yağmuruna tuttu.
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MISS BELARUS ELEMELERİ 
COLIN’S STOLITSA’DA YAPILDI

İki yılda bir düzenlenen Miss Belarus güzellik yarışmasının ilk ele-
meleri ve çekim organizasyonu Minsk’teki Colin’s Stolitsa mağa-
zasında yapıldı. Elemelere ilişkin çekimler, yarışma finalinden ön-
ceki bir hafta boyunca yarışma ile ilgili televizyon programların-
da yer aldı.

Eleme çekimlerinde mağaza içine 10 kişilik gruplar halinde alınan 
yarışmacılardan, kendilerine ayrılan 3 dakika içinde  Colin’s ürünle-
rinden istediğini seçerek kendine has bir imaj oluşturması istendi. 
Süre sonunda jüri, karşısına geçen yarışmacıların tercihlerini, renk, 
model ve uyum konusunda değerlendirdi.

Yarışma finali öncesindeki hafta boyunca  
“Güzellik Yarışması Defteri” programında yer 
alan çekimler, büyük ilgi gören yarışma çer-
çevesinde Colin’s ürünlerinin en iyi şekilde 
tanıtımını da sağlamış oldu.

Birinci gelen güzele Belarus’u  

Dünya Güzellik Yarışması’nda temsil etme şansı 

sağlayan Miss Belarus Güzellik Yarışması’nın  

ödülünü Belarus Cumhurbaşkanı bizzat verecek.



EROĞLU GİYİM

Genç yönetmen Bora Severcan’ın sahneye koyduğu, 
Volkan Severcan, Ayşen Gruda, Melda Gür ve 
Sefa Zengin’in rol aldığı iki perdelik komedi, 
Eroğlu Giyim’in katkılarıyla sahnelendi

EROĞLU GİYİM, “BAVUL” OYUNUNU  
AKSARAY’DA ÖĞRENCİLERLE 

BULUŞTURDU
Eroğlu Giyim sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, SAHNEKARLAR 
Tiyatro Grubu’nu Aksaray’lı tiyatrosever gençlerle buluşturdu.

25 Nisan’da Aksaray Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencileri için Aksa-
ray Kültür Merkezi’nde düzenlenen Oyunculuk Workshop’u ile başlayan 
etkinliklerde öğrenciler tiyatro oyunculuğu hakkındaki sorularını Volkan 
Severcan’a yönelttiler ve önerilerini dinlediler.

Eğitim sonrasında Bavul oyuncuları ile gerçekleşen söyleşi ardından, 
SAHNEKARLAR Tiyatro Grubu üyeleri Eroğlu Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Ümmet Eroğlu’nu sahneye davet ederek teşekkür ettiler.

Eğitime katılan öğrencilere sertifikalarının dağıtılmasının ardından, Ak-
saray Güzel Sanatlar 
ve Spor Lisesi öğ-
renci ve öğretmen-
lerine Eroğlu Gi-
yim tarafından ak-
şam yemeği ikram 
edildi.

Yemek sonrasında 
gruba katılan Eroğ-
lu Giyim çalışanla-
rı ile sayıları 550 ki-
şiyi aşan grup Bavul 
oyununu hep birlik-
te izledi.
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“Her köye bir kütüphane” projesini Aksaray’dan 

başlatan Eroğlu Giyim, 

50 köy okulunu kütüphane sahibi yapmayı hedefliyor

EROĞLU GİYİM’DEN 
AKSARAY’DAKİ KÖY OKULLARINA 

ELLİ BİN KİTAP

Eroğlu Giyim, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekleye-
rek “Her köye bir kütüphane” projesi kapsamında işbirliği yaptığı 
Merter Platform Derneği ile, kitap bağışı yaptığı Aksaray’a bağlı 
Gençosman ve Gökçe köyleri okullarını ziyaret etti.

Aksaray Belediye Başkanı Nevzat Palta, Garnizon Komutanı Er-
dal Eren, Milli Eğitim Müdürü Lütfiye Deneri ve Emniyet Müdü-
rü Mustafa Şahin ve köy muhtarları ile Merter Platformu Derne-
ği Başkan Yardımcısı Özgenç Özenç ve tiyatro oyuncusu Volkan 
Severcan’ın katıldığı törende konuşan Aksaray Belediye Başkanı 
Nevzat Palta, çocukların eğitimine verdikleri destek ve katkıları 
için Eroğlu Giyim’e teşekkür etti.

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümmet Eroğlu, doğup 
büyüdükleri topraklara vefa 
borçlarını ödemek adına 
özellikle Aksaray’a bağlı köy-
leri tercih ettiklerini belirtti.

Her iki okula da biner ki-
tap hediye ettiklerini be-
lirten Eroğlu, hedeflerinin 
Aksaray’a bağlı köylerde kü-
tüphanesiz okul kalmaması 
olduğunu, bu amaçla 50 köy 
okuluna toplam 50.000 kitap 
hediye etmeyi planladıklarını 
söyledi.
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EROĞLU HOLDİNG 

EFQM EĞİTİMLERİ İLE MÜKEMMELLİK 

YOLCULUĞUNA BAŞLADI

1-2 Haziran tarihlerinde Silivri Klassis Otel’de NMT 
Danışmanlık’tan Didem Esen’in verdiği eğitim Eroğlu Hol-
ding yöneticileri tarafından ilgi ile dinlendi.

Eğitim çalışmalarında özel bir oturuma katılan Eroğ-
lu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, Eroğ-
lu Holding’in misyonunun ve vizyonunun mükemmel bir 
şirket olmayı mecbur kıldığını, bu görevi yerine getirirken 
Avrupa Mükemmellik Modelini rehber almanın çağın ge-
reklerini yakalayan doğru bir tercih olduğunu ifade etti.

Eğitimin çok faydalı olduğu konusunda birleşen holding 
yöneticileri, holding uygulamalarının mükemmelliği he-
deflemesi ile grup şirketlerine rehber olma görevini hak-
kıyla yerine getirme imkanının yükseldiği konusunda bir-
leşti.

Eroğlu Holding, 
yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde 

1-2 Haziran tarihlerinde Silivri Klassis Otel’de 
EFQM Avrupa Mükemmellik Modeli 

eğitimi aldı. 
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EFQM Mükemmellik Modeli, 1988 yılında “Avrupa’da sürdürülebilir mükemmelli-
ğin itici gücü olma” misyonu ve  “Avrupa’lı kuruluşların mükemmelliğe eriştikleri bir 
dünya” vizyonu ile kurulan, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM - European Foun-
dation For Quality Management) lisanslı ürünüdür. Kuruluşlara mükemmelliğe gi-
den yolun neresinde olduklarını gösteren, eksiklerini saptamalarını sağlayan ve uy-
gun çözümlere teşvik eden, Avrupa ve dışındaki binlerce kuruluştan gelen bildirim-
ler ve en iyi uygulamalar doğrultusunda sürekli gelişen öz değerlendirme aracıdır. 
Kuruluşların iş sonuçlarında ve finansal performanslarında anlamlı iyileşmeler gös-
termelerine yardımcı olur.

Modelin Kuruluşlara Kazandırdığı Finansal İyileşmeler
2000 yılında Georgia Teknoloji Üniversitesi, EFQM Mükemmellik Modelini uygulaya-
rak Kalite Ödülü kazanan 600 firmada 5 yıl süren bir araştırma yapmıştır. Bunun so-
nucunda, bu firmalar ile benzer boyutta ve aynı endüstride belirlenen kontrol gru-
bu firmalar karşılaştırılarak 5 yıl içinde; hisse değeri, işletme gelirleri, satışları, satış 
karlılıkları, çalışan sayısı ve toplam varlıklarının büyümesinde oldukça anlamlı fark-
lılıklara ulaşılmıştır.  

Mükemmellik yolculuğu; dengeli sonuçlar gerçekleştirme, müşteriler için değer kat-
ma, vizyoner esin veren ve bütünsel liderlik, süreçlerle yönetme, çalışanlarla başar-
ma, yaratıcılık ve yenileşimi besleme, iş birlikler oluşturma, sürdürülebilir bir gele-
cek için sorumluluk alma temel kavramları üzerinde durur. Bu kavramların uygulan-
masının temelinde ‘Süreçlerle Yönetme’ vardır.  

Süreçlerle Yönetme
Mükemmel kuruluşlar, dengeli ve sürdürülebilir sonuçlar yaratmak üzere verilere da-
yalı kararların alındığı, yapılandırılmış ve stratejik olarak uyumlu süreçlerle yöneti-
lir. Süreçlerle Yönetme, işin bütününe, iç ve dış müşteri memnuniyetine, süreçlerin 
performanslarına ve bölümler arası işbirliğine odaklanan, tüm fonksiyonların aynı 
hedef için bir arada çalıştığı yatay bir yönetim modelidir. Her bölümün sadece ken-
di yaptığı işten sorumlu olduğu, kendi hedefine odaklandığı, işin bütünü ve nihai 
amaç olan müşteri memnuniyeti yerine bağlı olduğu yöneticisinin memnuniyetinin 
ön plana çıktığı ve çoğu zaman bölümler arası sürtüşmelerin yaşandığı “Fonksiyonel 
Yönetimin” (dikey yönetim) darboğazlarına çözüm getirir. 

Holding Sistem Geliştirme Müdürlüğü olarak biz de süreçlerimizin tanımlanması, 
sahiplerinin atanması, performans göstergelerinin belirlenerek belirli aralıklarla iz-
lenmesi ve tüm bu çalışmaların bilgi teknolojileri ortamına alınmasında EFQM Mü-
kemmellik Modelini referans alacağız. Süreçlerin performans göstergelerini belirler-
ken iki önemli kriter göz önünde bulundurulacaktır; Verimlilik, (Az maliyetli iş yap-
mak/işin doğru yapılması) ve ‘Etkinlik’ (Müşteri isteklerini karşılama yeteneği/doğ-
ru işin yapılması).  Finansal olan ve olmayan performans göstergelerini, bilgi tekno-
lojileri ortamında izleyerek değerlendirecek, gerektiğinde iyileştirme projeleri öne-
receğiz. 

Eroğlu Holding ve bağlı şirketlerimizin kazandıkları başarıların ekonomik, toplum-
sal ve doğal çevre açısından sürdürülebilirliğini sağlamak için Holding Sistem Geliş-
tirme Müdürlüğü olarak hedefimiz, sinerji odaklı bir yaklaşımla, tüm şirketlerimize 
hizmet vermek ve bu çerçevede Eroğlu başarılarının sürdürülebilirliğine önemli öl-
çüde katkı sağlamaktır. 

EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ 

İLE KURUMSAL PERFORMANS 

YÖNETİMİ

Sürdürülebilirlik adına 

kullanılmakta olan yönetim 

sistemleri için pek çok araç ve 

teknikler mevcuttur. Ancak EFQM 

Mükemmellik Modeli bu metodlar 

içerisinde en kapsayıcı olanıdır. 

Kuruluşlara bütünsel bir bakış 

açısı sağlayarak mevcut yönetim 

araç ve tekniklerinin uyum 

içinde ve birbirini tamamlayıcı 

bir biçimde kullanılabileceğini 

gösteren bir kılavuz niteliğindedir. 

Yasemin Serhatlı

Eroğlu Holding Sistem Geliştirme Müdürü



EROĞLU GAYRİMENKUL

EROĞLU GAYRİMENKUL’ÜN YENİ PROJESİ

ESENYURT LOGISTIC CENTER 
14. LOJİSTİK YÖNETİMİ ZİRVESİ’NDE

SAHNEYE ÇIKTI 

2012 yılına beş yeni proje hedefi ile başlayan Eroğlu Gayrimenkul; lojistik sektörüne yönelik 
yeni projesi Esenyurt Logistic Center’ı, sektörün kalbinin attığı 14. Lojistik Yönetimi Zirvesi’nde 
tanıttı. Tedarik zinciri ve lojistik alanında uzman isimleri bir araya getiren zirvede Esenyurt Lo-
gistic Center projesi ile büyük ilgi gören Eroğlu Gayrimenkul, lojistik yatırımlarına Türkiye gene-
linde devam ederek büyümeyi hedefliyor.

2011 yılında hayata geçirdiği yaklaşık 2,5 milyar TL’lik yatırımını 2012 yılında, 5 yeni proje ge-
liştirerek 3,2 milyar TL’ye ulaştırmayı hedefleyen Eroğlu Gayrimenkul, karma kullanımlı ve ko-
nut projelerine ek olarak hayata geçirdiği ticari projelerle de adından söz ettiriyor. 

4-5 Nisan tarihlerinde Hilton Convention Center’da düzenlenen 14. Lojistik Yönetimi Zirvesi’nin 
Resmi Sponsorluğunu üstlenen Eroğlu Gayrimenkul, yeni projesi Esenyurt Logistic Center’ı ziya-
retçilerle buluşturdu. Akbulut Grup iş birliği ile hayata geçirilen proje ilk kez, tedarik zinciri ve 
lojistik sektörlerinin önde gelen isimlerini bir araya getiren etkinlikte tanıtıldı.

Avrupa Yakasının en büyük Lojistik Merkezi Esenyurt’ta kuruluyor
Lojistik ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu Kıraç bölgesinde inşa edilen Esenyurt Logistic Cen-
ter, konumunun yanı sıra sektöre kazandıracağı geniş imkanlar ile de adından söz ettiriyor. PMI 
Mimarlık tarafından tasarlanan ve Eroğlu Gayrimenkul’ün ticari projelerde yakaladığı başarı-
nın bir devamı niteliğinde olması hedeflenen proje toplam 109.336 metrekare kapalı alana sa-
hip olacak.

Üç ayrı blok depo alanından oluşacak proje; Avrupa Otoyolu’nun Hadımköy bağlantısı üzerinde, 
E-5 karayolu ve TEM’e eşit mesafede konumu ve sektör tesislerine yakınlığı ile avantaj sunuyor. 

Betonarme döşeme üzerine 1,5 cm kalınlığında endüstriyel zemin kaplaması ile inşa edilen 
projede çelik çatı, A1 klasmanında yanmaya dirençli ve PVC izolasyonlu çatı kaplaması ile ESFR 
(Erken Baskılı Hızlı Tepkili) otomatik yangın söndürme sistemleri de dikkat çekiyor.

Her blok için 1 adet betonarme forklift rampasının planlandığı projede ayrıca; yine her bloğa 
özel olarak 2 ton kapasiteli yük asansörü ve akü şarj bölümü yer alacak. 

65 milyon dolar yatırım bedeli ile hayata geçirilen ve merkezi lokasyonu ile dikkat çeken, Avru-
pa yakasının en büyük Lojistik Merkezi olmaya aday Esenyurt Logistic Center, Kuzeybatı Gayri-
menkul Hizmetleri tarafından kiralanıyor.

Kiralamalarla ilgili 
detaylı bilgi için

Kuzeybatı 
Gayrimenkul Hizmetleri 
Kiralama Ofisi 
212 325 28 00

Eroğlu Gayrimenkul 
Müşteri Hizmetleri 
444 37 97 
www.eroglu.com
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ENTEGRE YÖNETİM 
SİSTEMİ DENETİMİ 
BAŞARIYLA 
TAMAMLANDI
Eroğlu Gayrimenkul, sektörde geliştirdiği projeler ve hızlı yatırımla-
rının yanı sıra kurumsallaşma konusunda ciddi adımlar atmaya de-
vam ediyor. Entegre Yönetim Sistemi denetimini başarı ile tamamla-
yan Eroğlu Gayrimenkul, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 bel-
gelerini almaya hak kazandı.

İki yıldan daha kısa bir süre içerisinde geliştirdiği 11 başarılı proje 
ile sektörde kalıcı bir yer edinirken, kurumsal gelişim konusunda da 
hassas çalışmalar yürüten Eroğlu Gayrimenkul, Entegre Yönetim Sis-
temi denetimini tamamladı.

LÖSEV’E 
DESTEK KAMPANYASI

İş dünyasında günlük konuların çocukların gözüyle yorumlanıp anlatıl-
dığı,  birbirinden yetenekli 7 çocuğun sahnelediği oyunda çocuklar bu-
runlarını büyüklerin işlerine sokup iş dünyasında yaşananları tiye aldılar. 

Kah bir toplantıya giriyorlar, kah iş görüşmesi yapıyorlar, sağlıksız koşul-
larda üretim yapan imalathaneyi basıyorlar veya kapı kapı zayıflama hapı 
satıyorlar. Ümmühan Kıldiş tarafından hazırlanmış oyunda minik oyun-
cular dev oyunculuk sergiliyorlar ve büyüklere mesaj vermeyi ihmal et-
miyorlar.

Bu ve benzeri projelerde yer alarak toplumsal duyarlılığa katkı sağla-
mak amacını taşıyan grubumuzu temsilen, plaketi İK ve Bilgi Sistemleri 
Müdürü’müz Sayın Ergin İlyaz Kınay kabul etmiştir.

2012 yılı içerisinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerine ağırlık ver-
meyi hedefleri arasına alan Eroğlu Gayrimenkul, çalışmalarına yeni pro-
jeler geliştirerek devam edecektir.

Eroğlu Gayrimenkul, 

kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 

kapsamında, tüm geliri Lösemili Çocuklar 

Vakfı’na (LÖSEV) bağışlanan “Çocuklar İş’te” 

isimli tiyatro gösterisine destek verdi. 

Eroğlu Gayrimenkul 
kurumsallaşma yolundaki başarılarına bir yenisini ekledi

ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001
Çalışma prensipleri üç farklı kalite yönetim sistemi çerçevesinde denetle-
nen Eroğlu Gayrimenkul, denetimler sonrasında üç belgeyi de aldı.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri belgesi, şirketlerin yürüttükleri 
işlerde kaliteyi ön planda tuttuğunun bir göstergesi olma niteliği taşıyor. 
Bu sistem ile ürün gerçekleştirmenin planlaması, müşteri ile ilişki yöne-
timi, tasarım ve geliştirme, satın alma, ürün veya hizmetin sunumu, izle-
me ve ölçme donanımının kontrolü gibi kaliteyi doğrudan etkileyen ko-
nular kontrol altına alınmış olunuyor.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri belgesi, kurumların bir çevre 
politikası çerçevesinde iş süreçlerinde çevreye olan etkileri minimize et-
tiğini onaylarken OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sis-
temleri belgesi ise çalışanların yaptıkları iş nedeniyle sağlıklarının olum-
suz etkilenmesinin önüne geçildiğini ve güvenli bir ortamda çalışmaları-
nın sağlandığını gösteriyor. 

Her üç belgeyi de almaya hak kazanan Eroğlu Gayrimenkul; kalite, çevre 
ve iş sağlığı ve güvenliğine verdiği önemi resmen kanıtlamış oldu. 



DNM

DNM ÜRETİME BAŞLADI

EROĞLU HOLDİNG’İN MISIR’DA YAPIMI 

TAMAMLANAN DEV YATIRIMI

Sayın Hasköy, DNM yatırımının teknolojik yönünü siz-
den dinleyebilir miyiz?

Fabrika, Mısır’ın Dimyat şehrinde, 150.000 m2‘lik bir arazi 
üzerine kuruldu. 130.000 m2 kapalı alana sahip ve yılda 25 
milyon metrekare denim kumaş üretimi yapabiliyor. Makine 
parkurundaki her parça, ABD ve Avrupa’nın alanında kullanı-
lan son teknolojiyle üretim yapan, önde gelen makina üretici-
lerinden temin edildi.

Nisan ayı itibariyle üretime geçtiğimiz makina parkında 36 
bin iğlik bir iplikhane yer alıyor. 5 adet halat sarma ve 14 adet 
halat açma makinasına ek olarak 28 halatlı iki hat halat boya 
parkura dahil edildi. 2 adet haşıl, 260 adet 200 cm eninde ra-
pierli dokuma tezgahı, 2 hat tam entegre terbiye, 9 adet kalite 
kontrol ve 7 adet top sarma makinesi ile parkur tamamlandı.

Önümüzdeki dönemde, makina parkuru konusundaki yatırım-
larımızı, hedeflediğimiz 50 milyon metrekare yıllık üretim ka-
pasitesine göre genişleteceğiz.

Fabrikanın çevre dostu üretim yapması da önemle üze-
rinde durduğunuz bir konu. Bu çerçevede neler yapılı-
yor?

Dünyamızın sınırlı doğal kaynaklarını gelecek nesillere aktar-
mak adına üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getir-
mek istiyoruz. Bu amaçla fabrikanın mümkün olan en az atık-
la çalışmasını ve su tüketimini en aza indirmeyi hedefledik. 
Bu çerçevede geleneksel biyolojik arıtma sistemi yerine, ka-
palı devre arıtma sistemini tercih ettik. ZLD adı verilen bu sis-
tem sıfır sıvı atık hedefiyle çalışıyor. Aynı zamanda fabrika-

Gülden İnce HASKÖY, Satış Yöneticisi, DNM Tekstil

DNM, dünyada sıfır atık sistemiyle 
çalışan ilk denim fabrikası oldu.

Üretim kapasitesi ve teknolojisi ile dünyanın sayılı üretim 
tesisleri arasında yer alan DNM Tekstil, Mısır Dimyat’taki 
fabrikasında Nisan ayı itibariyle üretime başladı. Kullanılan 
üstün teknoloji, üretim kapasitesi ve çevre dostu yaklaşımıyla 
dikkatleri üzerine çeken DNM tesisleri hakkındaki sorularımızı 
şirketin satış yöneticisi Gülden İnce Hasköy yanıtladı...
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nın su tüketimini de en aza indiriyor. Denim üretiminde en çok tüketilen doğal 
kaynaklardan birisi su. Bu sistem sayesinde fabrikamızın kullandığı su mikta-
rı %87 oranında azalıyor.

Günümüzde tanınan denim markalarının bir çoğu toplam su tüketimini azalt-
mak için çalışmalar yapıyor, yatırımlar planlıyor. DNM bu alanda bir ilki gerçek-
leştirerek sıfır sıvı atık sağlayan sistemi kuran ilk fabrika oldu. Doğa dostu ve 
çevreci bir üretim tesisi olmakla gurur duyuyoruz. 

Fabrikamızın çevreye saygılı, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanıl-
ması konusunda duyarlı hareket eden ve sayıları her gün artan tüm fir-
malar için en doğru çözüm ortağı olacağına inanıyoruz.

Mısır, yatırımlar açısından dünya tekstil sektörünün dik-
katini çeken bir ülke. DNM bu bakış açısıyla nereye ko-
numlanıyor?

Fabrikamızın yatırım karar sürecinde Mısır’ı öne çıkaran pek 
çok etken oldu. Uygun enerji ve işçilik maliyetleri yanında ül-
kemize yakınlığı önemli bir avantaj. Serbest Bölge Uygulamala-
rı, Türkiye, Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika ülkeleri ile arasında-
ki Serbest Ticaret Anlaşmaları, gümrük ve vergi avantajları da ticari 
açıdan Mısır’da yapılacak bir yatırımı davet eder nitelikte. 

Hepsinden önemlisi ise, ülkede varolan ciddi konfeksiyon sanayisine 
rağmen denim konusunda hiçbir yatırımın olmaması. Mısır’da çok cid-
di miktarlarda denim garment üretimi yapılıyor. Buna karşılık ülkedeki ilk 
ve tek denim kumaş yatırımı DNM tarafından gerçekleştirildi. Bu da fabrikamı-
zı Mısır için çok özel bir konuma yerleştiriyor. Bu özellik Mısır hükümetinin de 
dikkatini çektiği için, her tür konuda azami desteklerini bizden esirgemiyorlar.

DNM ilk koleksiyonunda ne tür tasarımlarla müşterilerinin karşısına 
çıkacak?

Koleksiyonumuzun tamamlanması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde de-
vam ediyor. Ürün felsefemiz, otantik, core denim felsefesine dayanıyor. Za-
manın eskitemeyeceği konstrüksiyonlara önem veriyoruz. Garment yıka-
mada hareket özgürlüğü sunan canlı, net ve zengin renk açılımları ile bü-
tünleşen ürünler tasarlıyoruz.

Koleksiyonumuzdaki ilk çalışmalarla yapmış olduğumuz sunumlara çok 
olumlu tepkiler aldık. Bu da bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor; ça-
lışmalarımıza motivasyon ve heyecanla devam etmemizi sağlıyor.

Fabrikaya ilişkin ilk izlenimler ve gelen tepkileri nasıl değerlen-
diriyorsunuz?

Fabrikanın üretime başlamasının ardından birçok önemli müşterimize 
fabrikamızı gezdirdik. Mayıs ayı boyunca hemen her hafta misafirleri-
mizi ağırladık. Tüm müşterilerimizin ortak görüşü, dünya standartların-
da tasarlanmış bir fabrika olduğu yönündeydi. Tesislerimizi gözlemleyen 
tüm müşterilerimiz, yüksek teknolojisi ve makina parkuruyla mükemmel 
bir tesis olduğu konusunda fikir birliği içinde oldular. 

DNM, üretim metodları, çalışma prensipleri 
ve ürün kalitesi bakımından uluslararası kalite 

standartlarına uygun çalışan bir kurum olma 
konusunda teminat özelliği taşıyan ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistemi konusundaki çalışmalarını 
da tamamladı. Uluslararası akreditasyon yetkisine 

sahip bir kuruluş tarafından denetlenen DNM, 
denetimler sonrasında ISO 9001:2008 belgesi 

almaya hak kazandı.



LOFT

Loft yeni bir yapılanma sürecinde. Bu süreçte oluşturu-
lan yeni Loft kimliğini sizden dinleyebilir miyiz?

Loft her zaman jean modasının tartışmasız en önemli mar-
kalarından biri olmuştur. Ürettiği ikonik moda ile dikkat çe-
ken, farklılığıyla öne çıkan bir yol izlemiştir. Moda son yıllar-
da ilhamını geçmişten almaya başladı. Bence, bu da moda-
nın orjinalliğini ve yaratıcılığını sınırlayan bir gelişme oldu. Biz 
Loft’un yeni kimliğini oluştururken modanın kısır döngülerin-
den sıyrılmış, kendi modasını üreten, her zaman orjinal tasa-
rımlarla, yaratıcı bir moda anlayışıyla tüketicisine özel oldu-
ğunu hissettiren bir marka konumlaması yaptık. Loft’un, yeni 
kimliğinin de jean ve spor giyim sevenler tarafından çok beğe-
nileceğine inanıyorum. 

Yeniden konumlama sürecini detaylandırır mısınız, 
kapsamında neler yer alıyor?

Yeniden konumlama sürecini biz bir bütün olarak ele alıyoruz. 
Mağaza karmasından, dekorasyonuna, koleksiyon içeriğinden 
tasarım gücüne, kaliteden fiyat yapısına kadar markayı tüke-
tici ile buluşturan her nokta yeniden yapılandırılıyor. Bu sü-
recin en önemli temel noktası da bütün bu noktaların birbir-
leriyle uyumlu, birbirlerini tamamlayan unsurlar olarak yeni-
lenmesidir. 

Halen 43 mağaza ve 255 satış noktasında 

faaliyet gösteren Loft, 2015 yılında 

100 mağaza ve 300 satış noktasına 

ulaşmayı hedefliyor

1968 yılında Fransa’da kurulan 

ve 1994 yılından beri Eroğlu 

Holding bünyesinde yer alan 

Loft, jean denince gençlerin 

aklına gelen ilk marka olma 

hedefine emin adımlarla 

ilerliyor. Loft Genel Müdürü 

Gürkan Palas, marka konumu, 

hedefleri ve yeni koleksiyon 

hakkındaki sorularımızı 

yanıtladı...

“Loft müşterilerini en iyi kalite ve
en zengin seçenekle buluşturacağız”
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Loft ile ilgili hedefleriniz nelerdir?

Öncelikle, şu anda 50 adet olan Loft mağaza sayısını Türkiye ge-
nelinde hızla yaygınlaştırmak istiyoruz. Akabinde Rusya ve Uk-
rayna pazarına da girmeyi hedefliyoruz. Loft’un yeni kimliği ve 
yeni imajı ile daha çok jean ve spor giyim seven moda takipçi-
lerine ulaşması en önemli hedefimiz. Bunun yanı sıra, Loft’un 
yeni imajını oluşturan “Tasarım Dahiliği”, “Modada Orjinal Yakla-
şımlar” ve “Koleksiyon Zenginliği” gibi temel mesajlarımızı mo-
dada yenilik arayışında olan tüm moda tutkunlarına anlatacağız. 
Sadece Loft’a özel jean kalıpları ve  tasarımları ile jean giyme-
yi kişiliğinin, yaşamının bir parçası olarak gören Loft müşterisi-
ne kendisini özel hissettirmek istiyoruz. Yine, koleksiyon karma-
mızda üst grup çok zengin seçeneklerden oluşacak ve mükemmel 
bir tamamlayıcı olarak mağazalarımızda sunulacak. Loft müşte-
rilerinin, Eroğlu Grubu’nun denim üretimindeki gücünü ve dünya 
kalitesini ürünlerimizde hissedecekleri yeni Loft; “En Gerçek Mo-
daya”, “En İyi Kaliteye” ve “En Zengin Seçeneğe” ulaştıran bir mar-
ka olarak konumlanacak.

Yeni mağazalarda da değişimin etkilerini görecek miyiz?

Loft’un yeniden yapılanma sürecinde perakende hedeflerimi-
zi de büyük tuttuk. Öncelikle, Loft’un yeni imajına uygun tüm 
AVM’lerde Loft mağazamızla yer almayı hedeflemekteyiz. Büyük 
şehirler başta olmak üzere jean modasını takip eden her ilde ve 
ilçede  hedef kitleye uygun her noktada Loft için mağaza arayı-
şındayız. Lokasyonları seçerken çok titiz davranıyoruz. Loft ima-
jına uygun AVM veya etkin, moda açısından hareketli caddeler-
de, vitrin ve cephe durumu iyi konumda olan, en az 250-350 m² 
net kullanım alanlı mağazalar açacağız. Hedefimiz 2012 sonuna 
kadar 55 mağazaya ulaşmaktır.

Loft, marka konumlama sürecinde 

mağaza karmasından dekorasyona, 

tasarımdan koleksiyon içeriğine kadar 

her noktada yeniden yapılanıyor.

Yeni koleksiyonla ilgili neler söylemek istersiniz?

Yeniden yapılanmanın kuşkusuz en önemli çıkış nokta-
sı koleksiyondur. Loft’un tasarım ekibi yeni hedefler doğ-
rultusunda yenilendi. Koleksiyonda jean kalıplar zengin-
leştirildi, üst grup jeanlerin tamamlayıcısı olarak konum-
landı. Üst grupta, tişört, sweatshirt, gömlek, mont, trenç-
kot, bluz, atlet kesimler, eşofman üstü gibi jean sevenlerin 
kullanabilecekleri tüm seçenekler ciddi bir tasarım gücüy-
le ortaya kondu. Yine elbise, etek, şort, tulum gibi ürün se-
çenekleri de spor giyim severler için koleksiyonda yer aldı. 
Kemer, fular, şapka, eldiven, atkı gibi aksesuarlarla zengin-
leştirilen koleksiyon çok seçenekli bir yapıyla oluşturuldu. 
Loft giyen bir tüketici, Loft mağazasına girdiğinde baştan 
aşağıya ihtiyacı olan herşeyi seçtiği jean’ine uygun olarak 
tamamlayarak mutlu ve stil sahibi olarak çıkabilecek. 

Buz mavisi, yeni sezonda çok iddialı bir şekilde Loft 
tüketicileri ile buluşacak. Buz mavisi hakkında neler 
söyleyeceksiniz?

Buz Mavisi, Loft ile özdeşleşmiş ve tüketicinin gerçekten 
çok sevdiği bir denim modeli. Loft’un yeni marka kimli-
ğinin temel çıkış noktasının tüketici odaklı olacağını ifa-
de etmek istiyorum. Buz mavisi de, tutkunları için Loft’un 
yeni imajına uygun olarak yenilendi. Modanın global bek-
lentilerine uygun detaylar eklendi ve daha rahat kalıplarla 
geliştirildi. En önemlisi, yeni nesilin daha uzun boylu ol-
duğunu düşünürsek, beden karması da daha zengin hale 
getirildi. Bu yaz, Buz mavisini tüm jean tutkunlarının üze-
rinde göreceğimize eminim.

“Bu yaz Loft buz mavisinin çok trend 
olacağını şimdiden söyleyelim. 2012 sonba-
har/kış sezonu ise Loft’un sezonu olacak. “

Yeniden konumlanma sürecimizde ilk koleksiyonumuz 
olan Buz Mavisi bizim için sadece bir başlangıç. Bundan 
sonra Loft her sezon farklı bir denim koleksiyonu ile trend-
leri belirleyen lider marka olacak ve yeni bir stil, farklı bir 
moda anlayışı arayan tüm moda tutkunları Loft çatısında 
buluşacaklar.



LOFT

JEAN SEVENLERİN 
ZAMANSIZ YOLCULUĞU

YİNE EN MODA

Loft’un yazın bütün renklerini 
uyumlu desenlerle yorumlayan ta-
mamlayıcı üst  gruplarıyla zamansız 
Loft modasının yeni üyesi olan ka-
dınlar, üzerine giydiği jeani “Second 
Skin” olarak tanımlıyor. 

Her yaştan Loft erkeği; kendini genç 
hisseden, dinamik, kendine güve-
nen, modayı takip ederken aynı za-
manda rahatlığına önem veren bir 
erkek. Günlük yaşamında cool olan 
Loft erkeği, yeni renkleri, yeni kalıp-
ları denemekten korkmayan mace-
racı bir modasever.

Loft, sezonun şıklığını 

jean rahatlığından vazgeçmeden 

yakalamak isteyenler için 

 ilham veren bir stil sunuyor.

Modayı zamansız bir orjinallikle 

sunan jean koleksiyonuyla 

tamamlanan renkli üst grubuyla LOFT, 

bu yaz da kendini genç hisseden tüm 

moda takipçilerinin yıldızı olmaya 

devam edecek.
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Her zaman jean modasının ikonik 

markası olmayı başaran Loft, bu yaz 

jean rahatlığından vazgeçmeden 

sezonun en şık kadını ve erkeği olmayı 

hedefleyen moda takipçileri için 

mükemmel seçeneklerden oluşan bir 

koleksiyon sunuyor.
TROPİKAL ATEŞ
Loft koleksiyonunda öne çıkan “Tropikal Ateş” teması, yazın bütün 
sıcaklığını canlı renklerle yepyeni bir heyecana dönüştürüyor. Tro-
pikal desenlerin öne çıktığı Loft’un bu temasında, fuşya, sarı, yeşil, 
mavi gibi iddialı renkler, Hawai desenler, çift renk zıtlıkları öne çıkı-
yor. İnce vualler, şifonlar, gabardin ve chino kumaşlarla yaz aylarına 
serin şıklıklar katan Loft, yine yaz sıcağını hissetmeyeceğiniz jean 
modelleri ile farklı stillere zengin seçenekler sunuyor. 

NEON ASTEK
Astek desenleriyle Neon renklerinin kullanıldığı bu koleksiyonda 
yazın en canlı renkleri olan; kayısı, neon sarı ve pembe kullanıldı. 
Astek desenlerinin hem örmelerde hemde elbiselerde neon renkle-
riyle karıştırılarak kullanıldığı bu temada eğlenceli görünmek iste-
yecen herkes aradığını bulacak.



EROĞLU GİYİM

İşe alım, bordrolama gibi standart insan kaynakları süreçlerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde yü-
rüten, bunun yanında eğitim etkinliklerini de aksatmayan Eroğlu Giyim İnsan Kaynakları De-
partmanı, özellikle son bir yıldır geleneksel yöntemlerini değiştirme ve daha yenilikçi yöntem-
ler kullanma yönünde adımlar atıyor. Kurumun ana işleyişini daha iyi kavrayan ve dinamikleri-
ni destekleyen  politikalar içeren insan kaynakları uygulamalarını Eroğlu Giyim İnsan Kaynakla-
rı Müdürü Cevat Duman’dan dinledik...

EROĞLU GİYİM 
2012 YILINI 
EĞİTİM VE SOSYAL ETKİNLİK YILI 
İLAN ETTİ
“Bizim işimiz çalışanlarımıza 

değer vermek. Eroğlu 

Giyim’in onları her yönden 

desteklediğini ve kendilerine 

saygı duyulduğunu 

görmelerini sağlamak.”

Eroğlu Giyim İnsan Kaynakları olarak 
vizyonunuz nedir?

Güçlü ve heyecanlı çalışan kadrosu, deneyim-
li yönetim ekibiyle başarısını uluslararası üre-
tim alanlarına taşıyan Eroğlu Giyim iş sonuç-
ları bağlamında her geçen yıl hızla büyümek-
te, global markaların ilk tercih ettiği üretici 
olma vizyonunu güçlendirmektedir. İK ekibi-
nin de şirketimizin bu gelişim ve yükselişinin 
sürdürülebilir olabilmesi için deyim yerindey-
se “koşan ata nal çakma” işini iyi yapması ge-
rekirdi. Şirketimizin bu ivmesine paralel ola-
rak tüm ekibimizle operasyonel süreçler ya-
nında fark yaratacak, öncelikle kişisel gelişim 
amaçlı bir dizi eğitim, sosyal etkinlik ve diğer 
insan merkezli projeleri hayata geçirmeye de-
vam etmekteyiz.

İnsan Kaynakları departmanı olarak ana he-
defimiz, müşteri odaklı, motivasyonu yük-
sek ve katma değer yaratan bir çalışan profi-
li oluşturmak. Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve 
yetkinliklerini geliştirip, potansiyellerini orta-
ya çıkararak, sürdürülebilir üstün performans 
göstermelerini sağlamak istiyoruz. Çalışmala-
rımızı da onları bu hedefe göre yönlendirmek 
ve geliştirmek üzerine yapılandırdık.

İnsan Kaynakları olarak ne gibi çalışma-
lar yaptınız?

İlk adımı, Çalışan Memnuniyeti Anketi yapa-
rak attık. İstanbul ve Çorlu’daki  İşyerlerimiz-
de çalışan 1200 kişinin katıldığı bu anket, bize 
çok samimi ve gerçekçi veriler sağladı. Katı-
lanların büyük çoğunluğu şirketinden mem-
nun olduğunu ve uzun süreli çalışmak istedi-
ğini belirtmiş, ancak eksik gördükleri gelişim 
alanlarını da açık bir dille ifade etmişlerdi.

Özellikle eğitim, birimler arasındaki iletişim, 
motivasyonu artıracak etkinlikler ve çalışan-
ların kendilerini rahatça ifade edebilecekle-
ri uygulamaların gerçekleştirilmesi konusun-

daki taleplerin öne çıkan başlıklar olduğunu 
gördük.

Raporlar hazırlayarak anket sonuçlarını şir-
ket yöneticilerimize sunduk. Birlikte analizler 
yaptık, sonuçlar çıkardık. Anket sonuçları üze-
rinden rotamızı belirlerken, başta  Eroğlu Hol-
ding Yönetim Kurulu Üyesi Ümmet Eroğlu ol-
mak üzere tüm yönetim ekibi bize inanılmaz 
destek verdiler ve güç kattılar.

Çizilen rotada ne gibi faaliyetler gerçek-
leştirdiniz?

Anket çalışmamızın ardından gerçekleştirdiği-
miz ilk etkinliğimiz 2012 yılına girmeden he-
men önce düzenlediğimiz plaket töreni oldu. 
İstanbul ve Çorlu İşyerimizde tüm çalışanların 
katıldığı büyük bir organizasyon yaptık. 10,15 
ve 20 yıldır görev yapan toplam 124 Eroğlu 
Giyim çalışanına Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Nurettin Eroğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi  
Ümmet Eroğlu’nun katılımıyla, plaketlerini ve 
hediyelerini takdim ettik.

Yol haritamızın en önemli bölümlerinden bi-
risini oluşturan eğitim planımızı tamamladık. 
Planlarımızı yaparken anket sonuçlarının yanı 
sıra şirketimizin uzun vadeli hedef ve strate-
jilerini, kurumsal yetkinliklerimizi ve yöneti-
cilerimizle yapılan eğitim ihtiyaç analizlerini 
dikkate aldık. Kurumsal yetkinliklerimizin ge-
lişimine destek olacak, kişisel gelişim ve yö-
netim becerilerine katkı sağlayacak konula-
rı belirledik.

Planlarımızı tamamladıktan sonra öncelik-
li konularımızdan biri olan eğitim salonumu-
zun yapımını tamamladık. Tasarımını da bizim 
yaptığımız eğitim salonumuz, eğitime katılan 
tüm çalışanlarımızın işyeri havasından sıyrıl-
malarını sağlayan, sıcak ve keyifli bir mekan 
oldu. Nihayetinde Türkiye’de eğitim alanında 
köklü ve deneyimli bir kurumla işbirliği yapa-
rak harekete geçtik. “Etkili ve Güvenli İletişim 
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EROĞLU GİYİM ÇALIŞANLARI 

ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMLERİNİ 

TAMAMLADI
Eroğlu Giyim, çalışanlarının kurumsal yetkinlikleri-
ni geliştirmek ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak 
amacıyla 2012 yılı boyunca gerçekleştireceği eğitim-
leri, İstanbul Merkez çalışanları için 16 Mart’ta dü-
zenlenen Etkili ve Güvenli İletişim Becerileri eğitimi 
ile başlattı.

20 kişilik gruplar halinde düzenlenen eğitimlerde,  
iletişim ve hayatımızdaki önemi üzerine eğilerek, be-
den dilinin önemi, iletişimde algı ve kişisel farklılıklar, 
iletişim profillerimiz, iletişim kurmak için ayak uydur-
ma ve uyum sağlama, dinlemenin beş düzeyi ve din-
lemeyi engelleyen unsurlar tartışıldı.

Dinlemedeki engellerimiz paradigmalarımız, ileti-
şimde empati ve ilgi konusunun önemi vurgulanarak, 
iletişimde güvenli yaklaşım, haklar ve sorumluluk-
lar konuları üzerine duruldu. Eğitim oyunlar, anketler, 
konu ile ilgili video ve aktivitelerle konular daha inte-
raktif şekilde gerçekleşti.

Aksaray Fabrika’da çalışan idari personel için de 19-20 
Mayıs tarihlerinde gerçekleşen eğitim sonrasında ka-
tılımcılar, hayatlarında yeni pencere oluşturan eğiti-
min çok güzel bir organizasyonla gerçekleştiğini be-
lirttiler. 

16 Mart-28 Nisan tarihleri 

arasında 8 grupta gerçekleşen 

eğitimlerde 160 Eroğlu 

Giyim çalışanı etkili iletişim 

konusunda bilgilerini 

geliştirme fırsatı buldular.

Becerileri” 20 kişilik 8 grup halinde tamamla-
dık. Yıl içinde genel kişisel gelişim eğitimleri-
miz yanında, departmanlarımızın teknik eği-
tim taleplerini de gerçekleştiriyor olacağız.

“Spor, sanat ve eğlence ile daha da 
kaynaşan bir ekibiz”
Etkinlik hedeflerimiz içinde yer alan sanat, 
spor ve eğlence başlıklarında da ilk faaliyet-
lerimizi gerçekleştirdik. 30 Mart 2012‘de Ba-

kırköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde oyna-
nan bir komediyi 100 çalışanımızın katılımı ile 
izledik. Gelenekselleşen Bowling Turnuvamızı 
İstanbul’da 25 Mayıs Cuma günü, Çorlu Fabri-
kamızda 1 Haziran Cuma günü büyük bir heye-
can ile gerçekleştirdik. Masa tenisi seven çalı-
şanlarımız için de İstanbul’da Masa Tenisi Tur-
nuvamızı gerçekleştirdik. 11 Mayıs-14 Haziran 
tarihlerinde düzenlenen turnuvamızın da çalı-
şanlarımız tarafından büyük ilgi ve heyecanla 
karşılandığını gördük.

Çok önem verdiğimiz bir diğer etkinliğimiz de 
çocuklarımızın fabrikamızı ziyareti. 6-11 yaş 
grubu için planladığımız bu etkinlikte çocuk-
lar anne veya babalarının nerede çalıştıklarını, 
ne iş yaptıklarını görüyor, fabrikamızı gezerek 
üretim sürecini izliyorlar. Bu etkinliğin ardın-
dan da çocuklarımıza çevre ve çevre temizliği 
ile ilgili sosyal içerikli bir tiyatro oyunu izlet-
tirdik. Böylece hem eğlenceli hem de bilgilen-
dirici bir gün geçirmiş oldular.

Bundan sonra ne tür etkinlikler olacak? 

Yaz ayına girdik. Çalışanlarımız heyecanla pik-
niklerimizi ve Yaz Eğlencesi etkinliğimizi bek-

liyor. Her sene herkesin beklentilerinin daha 
yükseldiği Yaz Eğlencesi, yılın önemli etkinli-
ği niteliğinde oluyor. Bunlara ek olarak yaz bo-
yunca kültür gezilerimiz de olacak. 

İnsan Kaynakları ekibi olarak hedefledi-
ğiniz yeni projeler var mı?

Deneyimli ve içi kıpır kıpır, heyecanlı bir eki-
biz. Çalışanlarımız ve yöneticilerimiz düzenle-
nen eğitim ve etkinliklerle ilgili olumlu görüş-
lerini paylaştıklarında daha da heyecan duyu-
yoruz. İşimize amatör bir ruhla ve heyecan du-
yarak yaklaşıyor ancak son derece profesyonel 
bir şekilde çalışıyoruz. Ekip olarak seyirci de-
ğil, oyuncu olmayı tercih ediyoruz. Başta Eroğ-
lu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümmet Eroğ-
lu olmak üzere tüm Eroğlu Giyim yönetim eki-
bine, paylaşım ve sonsuz destekleri için teşek-
kürü borç bildiğimizi de belirtmek isterim.

2012 yılında da müşteri odaklı yaklaşımımı-
zı yöneticilerimizle işbirliği halinde daha da 
ilerleteceğiz. Bu amaçla “Sizi Dinliyoruz” adı-
nı verdiğimiz bir projenin çalışmalarını yürü-
tüyoruz. İlerleyen aşamalarda tüm çalışma ar-
kadaşlarımızla da paylaşacağız.
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COLIN’S TÜM ÇALIŞANLARINI 
DÜNYA VATANDAŞI OLARAK GÖRÜYOR

“Sadece hazır giyim işinde değil, ürün ve hizmetlerimizle 
insanları daha iyi hissettirme işindeyiz” vizyonuyla her 

geçen gün büyüyen Colin’s, tüm çalışanların vatanını dünya 
olarak görüyor ve dünya görgüsünü artırmak için çaba 

gösteriyor. Colin’s hedeflerini tüm dünyaya taşımak için 
çalışan herkes, dünyanın neresinde olursa olsun,  topluma 

uyum sağlıyor, çevresine özen gösteriyor.

İşte Colin’s Ukrayna ofisi çalışanlarının dilinden, 
ana vatanı dışında çalışmaya dair izlenimler...
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Ercan Bağcı
İnsan Kaynakları Müdürü 
 

Colin’s çalışanı olmanın en 
güzel yanı, Colin’s’in kendini-
zi geliştirme yolunda size her za-
man destek olan bir şirket olması.

Başka bir ülkede çalışmanın 
en iyi tarafı, Türk vatandaşlığı-
nın gerektirdiği  sorumlulukların 
bilincinde olarak en iyi şekilde ül-
kemi temsil etme gayreti.

Başka bir ülkede çalışmanın 
en büyük zorluğu, ailenizin bir 
kısmından ayrı kalmanız. Bay-
ramlar ve düğünler gibi özel gün-
lerde sevdiğiniz insanların yanın-
da olamamak.

Çağıl Gül
Perakende Planlama Uzmanı 

 

Colin’s çalışanı olmanın en güzel 
yanı, vizyonu ve gerçekçi hedefleri olan, 
dinamik ve global bir yapıda çalışmak.

Başka bir ülkede çalışmanın en iyi 
tarafı, farklı ülke, farklı kültürel ve sek-
törel deneyim demek. Doğru kullanıldı-
ğında mükemmel bir fırsat demek. Ba-
zen bir sınav, bazen de bir ödül gibi dü-
şünülebilir. Kişinin işine, emeğine ve ge-
lişimine katkıda bulunduğu gibi, karak-
terine ve kendini tanımasına da yardım-
cı olur.

Başka bir ülkede çalışmanın en bü-
yük zorluğu, ailemizden ve Türkiye’deki 
dostlarımızdan uzak kalmak.

İlker Çilçi
İnsan Kaynakları 
Borax ve Özlük İşleri Uzmanı 

Colin’s çalışanı olmanın en güzel 
yanı, Colin’s’in kendimizi geliştirme-
mize imkan veren ve dünya vizyonu-
na sahip bir şirket olması.

Başka bir ülkede çalışmanın en iyi 
tarafı, o ülkenin kültürü, gelenekleri 
ve diliyle bize her gün yenilikler kat-
ması. Burada öğrendiklerimle ülkemi 
en iyi şekilde temsil etmek.

Başka bir ülkede çalışmanın en 
büyük zorluğu, sevdiklerimizden ve 
güzel ülkemizden ayrı kalmak. Bilme-
diğimiz bir ülkede bilmediğimiz kül-
tür ve geleneklerle çalışmak. En büyük 
zorluğu ise bilmediğimiz bir dil.

Colin’s çalışanı olma-
nın en güzel yanı, 

herkes tarafından bilinen 
büyük bir firmada çalışı-
yor olmak.

Başka bir ülkede ça-
lışmanın en iyi tarafı 
farklı kültürlerden, din-
lerden insanlarla beraber 
olmak, onların dillerini ve 
kültürlerini öğrenmek.

Başka bir ülkede çalış-
manın en büyük zorlu-
ğu, ailenizden uzak kal-
mak.

Emre Saka
Muhasebe Uzmanı

Emil Bayramov
Finans Asistanı

Colin’s çalışanı olmanın 
en güzel yanı kişisel gelişi-

mime olan pozitif katkısı.

Başka bir ülkede çalışma-
nın en iyi tarafı farklı ül-
kelerden gelen, farklı eği-
tim ve kültürdeki bir çok in-
sanla çalışma fırsatı yakala-
mış olmak.

Başka bir ülkede çalışma-
nın en büyük zorluğu, ai-
lemden ve sevdiklerimden 
uzakta kalmak.
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COLIN’S YAZI RENKLERLE KARŞILIYOR

Colin’s 2012 İlkbahar-Yaz ba-
yan koleksiyonu Vintage Ro-
mance, Retro Cruise, Get 
Smart, Pure, Easy ve Campus 
temalarından oluşuyor. Çi-
çekler pembelerle romantik-
leşiyor. Çıtır çiçek desenleri 
pantolonlarla kombinleniyor. 
Baştan aşağı denim giyme 
modası Colin’s’i tercih eden 
bayanları sarıyor. Formlar sa-
deleşirken renkler canlanıyor.

Colin’s’in 2012 İlkbahar-Yaz sezonunda birbirinden renkli 
koleksiyonlar rahat bir şıklık sunarken, dinamizm katan küçük 

detaylarla kişiselleştirilen parçalar da Colin’s severlerle buluşuyor.

Hippi akımının bohem çiçekleriyle stilize edilmiş ikonik el-
bise ve bluzlar gardırobunuzdaki yerini bekliyor.

Yeni sezonun en hit parçaları maksi ve miniler aynı anda 
hayatımıza giriyor. Çıtır desen ve çizgiler kimi zaman mak-
si eteklerde, tulumlarda, kimi zaman mini elbise ve etek-
lerde karşımıza çıkıyor.

Tüm sezonların vazgeçilmezi jeanler değişik yıkama teknikleriyle olu-
şan farklı mavi tonlarıyla bluz ve gömlekleri tamamlıyor. Jeanler ile 
kombinleyebileceğiniz uçuş uçuş çıtır desenler, ekoseli bluzler ve yıka-
malı maskülen gömlekler ile modern bir stil Colin’s severleri bekliyor.

Erkek koleksiyonu ise bu sezon 
hiç olmadığı kadar renkli.  Bu 
yazın vazgeçilmezi turkuaz ve 
mercan renklerinin yanı sıra sarı, 
oranj ve yeşil tonları koleksiyon-
da yazın enerjisini ve neşesini 
yansıtıyor.

Genç, Main Sail ve Campus te-
maları, sokak giyiminin asi ru-
hunu yansıtan Urban, sade gi-
yinmekten hoşlananlar için Pu-
rely, cool ve smart görüntü için 
Chic ve orta yaşı temsil eden ra-
hat ve casual  kıyafetlerden olu-
şan Simplicity teması,  geniş kit-
lelere hitap ederken, tarz, zevk 
ve fit alternatifleri sunuyor.
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Satış servis yönetimini standart kurallarla düzenleyen ve Colin’s’in “ürün 
ve hizmetimizle insanları iyi hissettirmek” misyonuna yaklaştıran Satış 
Çemberi Eğitimleri mağazalarda heyecanla karşılandı. Türkiye genelinde 
8 farklı eğitim merkezinde düzenlenen Satış Çemberi Eğitimleri’ne 140 
Mağaza Yöneticisi katıldı. Uygulamaları aktif olarak gerçekleştiren Mağa-
za Yöneticileri satışın heyecanını sınıf ortamında da hissettiler. İnteraktif 
uygulamalar, filmler ve canlandırma çalışmalarıyla yapılan eğitimin ka-
tılımcıları müşteri karşısında olduğundan daha fazla heyecan yaşadılar.

Rusya ve Ukrayna’da öncelikle mağaza yöneticileri, ardından da mağa-
za çalışanları Satış Çemberi’nden geçtiler. Ukrayna mağaza yöneticile-
ri, çalışanlarıyla eğitimi mağazalarında tekrarlayarak fotoğraflarla kay-
dettikleri eğitimlerde, aralarında rekabet yaratan güzel görüntüler oluş-
turdular.

TÜM DÜNYA SATIŞ 

ÇEMBERİNDEN GEÇİYOR  

Colin’s’in müşterilerine verdiği servis kalitesini 

artırmayı hedefleyen Satış Çemberi Eğitimi tüm 

ülkelerde verilmeye başlandı. 

Satış Çemberi yıl boyunca tüm dünyada dönmeye devam edecek. 

Mayıs ayı sonunda Türkiye, Rusya, 

Ukrayna, Kazakistan, Moldova, 

Letonya ve Lübnan da dahil olmak 

üzere yaklaşık 1500 Colin’s çalışanı 

Satış Çemberi Eğitimi’ni tamamladı.

Altı temel adımdan oluşan Satış Çemberi’nin “Selamla” ile başlıyor. 
“Müşteriyi Tanı” adımının ardından gelen “Ürünü Sun” adımını “Denet” 
adımı izliyor. “Satışı Sonuçlandır” adımının ardından Satış Çemberi, “Ta-
kip Et” adımıyla kapanmış oluyor.

Colin’s Eğitim Müdürü Ayhan Fişekçi, Satış Çemberi Eğitimi alan pek çok 
mağaza yöneticisi ile satış danışmanının; eğitim sonrasında müşterile-

rine verdikleri servis kalitesinin arttığını ve alternatif ürünler sunmakta 
önemli gelişme kaydettiklerini düşündüklerini belirtti. 

Mağazaların dönüşüm oranlarına yüksek katkı sağlaması beklenen 
Satış Çemberi Eğitimleri, tüm Colin’s mağazalarına yaygınlaştırılarak 
mutlu müşteriler kazandırmaya devam edecek.
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Bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla yürüyen Colin’s 
Global İnsan Kaynakları Strateji Toplantısı tüm dünyadan insan 

kaynakları yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Dr. Hülya YOLERİ 
23 Şubat 2012 tarihinde düzenlenen 

“Sağlıklı Beslenme ve Besin Güvenliği” 
konulu bilgilendirme toplantısındaDanışman  Meltem AYVACIOĞLU 

14 Şubat 2012 tarihinde düzenlenen 
“Dekorasyonda Feng Shui” 

konulu bilgilendirme toplantısında

Dr. Hülya YOLERİ tarafından 
10 Mayıs 2012 tarihinde  verilen  
“İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi

Dr. Hülya YOLERİ 
31 Ocak 2012 tarihli 

“İşyerinde Fiziksel Aktivite ve Sağlığımız” 
konulu bilgilendirme toplantısında

Dr. Hülya YOLERİ 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 

8 Mart 2012 tarihinde düzenlenen 
“Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı” 

konulu bilgilendirme toplantısında “15 Mart Dünya Tüketiciler Günü “ 
dolayısıyla Tüder Başkanı Zeki EROĞLU’nun 

danışmanlığı ile düzenlenen  
“Tüketici Hakları” konulu bilgilendirme toplantısı

COLIN’S ACADEMY

Colin’s Global İnsan Kaynakları Strateji Toplantısı 17-18 Şubat 2012 tarihleri 
arasında, Eroğlu Holding Merkez binasında yapıldı.

Toplantıda Colin’s’in global olarak, dünya üzerine yayıldığı ülkelerde yü-
rütülen insan kaynakları uygulamaları, yeni insan gücü alımına ve mev-
cut insan kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik hazırlanan strate-
jiler, çalışanların gelişimini amaçlayan ve bu doğrultuda belirlenen yeni 
planlar ile sunumlar paylaşıldı.

Toplantı, Türkiye’den Eroğlu Holding İnsan Kaynakları Direktörü Ab-
durrahman Baş, Colin’s Global Satış Direktörü Tarık Gülsün, İnsan 
Kaynakları Direktörü Banu Kököz, Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü 

Hülya Gökay, Eğitim ve Gelişim Müdürü Ayhan Fişekçi, Rusya İn-
san Kaynakları Müdürü Ela Alpdoğan, Rusya İnsan Kaynakları Mü-

dür Yardımcısı Kristina Ivahevskaya, Ukrayna İnsan Kaynakları Müdürü Er-
can Bağcı ile birlikte, Eroğlu Holding ve Colin’s İşe Alım Uzmanları, Eğitim ve Geli-
şim Uzmanları, Personel ve Özlük İşlemleri çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

COLIN’S İNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETİCİLERİ TOPLANDI
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25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekle-
şen İstanbul İnsan Kaynakları İstihdam 
Fuarı’nda yer alan Colin’s standı, katılımcı-
ların büyük ilgisiyle karşılandı.

Colin’s İnsan Kaynakları Direktörü  Banu 
Kököz’ün de konuşmacı olarak yer aldı-
ğı fuarda katılımcılar dört gün boyunca 
Colin’s standından şirket hakkında bilgi al-
dılar. Pek çok katılımcı da başvuru formu 
doldurarak Colin’s insan kaynakları verita-
banında kayıt yaptırdı.

COLIN’S 
İNSAN KAYNAKLARI 
FUARI’NDAYDI

COLIN’S 
KARİYER GÜNLERİ

Colin’s’, “Tüm sektörler içinde en çok çalışılması arzula-
nan 10 firmadan biri” olma hedefi doğrultusunda, ki-
şisel ve mesleki gelişim ve yüksek kariyer fırsatı sunan 
bir şirket olarak Kariyer Günleri’nde gençlerle bir ara-
ya geldi. 

Colin’s adına İnsan Kaynakları Direktörü Banu Kököz, 
Eğitim ve Gelişim Müdürü Ayhan Fişekçi ve İşe Alım Uz-
manı İrem Çarıkçıoğlu ve Nur Şereflioğlu’nun katıldığı 
sunumlarda; öğrencilere Colin’s markası, işe alım süreç-
leri, eğitim ve kariyer olanakları, insan kaynakları uygu-
lamaları anlatıldı ve Colin’s tanıtıldı. 

İŞKUR ile Esenler Belediyesi’nin ortaklaşa düzenledikle-
ri İstanbul İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nda açılan 
Colin’s standında ise, üç gün içinde 20.000 lise, mes-
lek lisesi, üniversite öğrencileri ve mezunları ile bir ara-
ya gelindi.

Ümraniye, Bahçelievler Türkiye Gazetesi ve Beyoğ-
lu Kabataş Ticaret Meslek liselerinde yapılan sunum-
lara ise yaklaşık 700 öğrenci katıldı. Doğuş Üniversi-
tesi, İstanbul Üniversitesi, Kültür Üniversitesi ve Yaşar 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen oturumlara da öğren-
ciler büyük ilgi gösterdi.
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Eroğlu Giyim, çalışanlarının çocukları için “Çocuklarımız Fabrikamızı Ge-
ziyor” etkinliği düzenledi. 9 Haziran’da Çorlu Fabrikası’nda düzenlenen 
etkinliğe, yaşları 6 ila 11 arasında değişen, Çorlu fabrikasından 149, İs-
tanbul merkezden 9 çocuk aileleriyle birlikte katıldı.

Çocukların anne ve babalarının çalıştığı yeri tanımalarını, çalışanları-
mızın da çocuklarıyla çalışma ortamlarını ve dünya çapında markala-
ra üretim yapan Eroğlu Giyim’de neler başardıklarını çocuklarıyla pay-
laşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, Çorlu Fabrikası’nda 
gün boyunca sürdü. 

Fabrikada denim pantolon üretimini, işyeri ortamını gözlemleyen ço-
cuklar, anne ve babalarının çalıştıkları yeri tanımaktan çok mutlu ol-
dular.

İnsan Kaynakları ekibimizden ve stajyer öğrencilerimizden oluşan yedi 
kişilik bir ekibin yakın gözetiminde, palyaçolar ve DJ eşliğinde tam bir 
karnavala dönüşen fabrika bahçesinde şişme oyun parklarında gönülle-
rince oynayan çocuklar, müzik eşliğinde dansettiler, yüz boyama etkin-
likleri ile eğlenceye devam eden çocuklarımıza program bitiminde he-
diyeleri ve katılım sertifikaları verildi.

Gün sonunda Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde Tayfun Tosbağcı organizas-
yonu ile “Sihirli Sahne” ekibi tarafından  sahnelenen ve çevre bilinicini 
konu alan “Biz Kocaman Bir Aileyiz” oyunu izleyen çocuklar, mutlu, eğ-
lenceli ve bilgilendirici bir gün geçirdiler.

EROĞLU GİYİM ÇOCUKLARI, 
FABRİKA TURUNDA 

HEM EĞLENDİ, HEM ÖĞRENDİ
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Eroğlu Giyim çalışanları arasında 

düzenlenen masa tenisi turnuvası, çekişmeli 

karşılaşmalara sahne oldu. 

EROĞLU GİYİM ÇALIŞANLARI, 
MASA TENİSİ TURNUVASINDA 
YARIŞTI

11 Mayıs’ta tekler ve çiftler olmak üzere iki ayrı katego-
ride başlayan turnuva, 14 Haziran’da düzenlenen tek-
ler final karşılaşması sonrasında yapılan ödül töreni ile 
sona erdi.

Büyük ilgi gören turnuva sonrasında düzenlenen ve 
Eroğlu Giyim çalışanlarının yoğun katılımı ile gerçekle-
şen ödül töreninde, tekler ve çiftler kategorilerinde de-
receye giren oyunculara Eroğlu Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi Ümmet Eroğlu tarafından kupaları verildi.

Ödül töreni sonrasında Eroğlu Giyim Fuaye’de kurulan 
masada, tekler kategorisinin birincisi Satınalma Müdür 
Yardımcısı  Nusret Akçiçek ile  Eroğlu Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Ümmet Eroğlu arasında gerçekleşen karşı-
laşma da heyecanla izlendi.

TURNUVA SONUÇLARI

Tekler kategorisi

1.Nusret Akçiçek (Tedarik-Satınalma Müdür Yardımcısı)

2.Ogün Kabak (Aksesuar depo)

3.Güngör Barlas (Modelhane- Gerber Operatörü)

Çiftler kategorisi

1. Güngör Barlas (Modelhane- Gerber Operatörü) 
Hulusi Güler (Bilgi sistemleri)

2. Faruk Şahin (Tedarik-Aksesuar Satınalma Uzmanı) 
Soner Kozaklı (Erk Modelhane- Modelist)

3.Asım Türközü (Modelhane–Modelist) 
Barış Dursun (Aksesuar Depo- Winteks operatörü)
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COLIN’S ÇALIŞANLARI 
BOWLING TURNUVASINDA 
KIYASIYA YARIŞTI

Colin’s merkez çalışanları arasında 14 Nisan 2012 tarihinde dü-
zenlenen bowling turnuvasında 5’er kişiden oluşan 25 takım kı-
yasıya mücadele etti.

Ataköy’de bulunan Galleria Alışveriş Merkezi Bowling 
Salonu’nda düzenlenen turnuvada Gürkan Yörük, Müslüm Öz-
türk, Ali Bakgör, Sezgin Deveci ve Hasan Dinler’den oluşan B 
Grubu takımı 600 puanla birinci oldu. Burak Kanbak, Alper Te-
kin, Emrah Ayar, Fatih Özdoğan ve Özgür Özberk’ten oluşan Ra-
pid Cougars takımı 598 puanla ikinci sırayı alırken; Yavuz Eroğ-
lu, Ümit Eroğlu, Tarık Gülsün, Sedat Mutlutürk ve Ergin Erşin’den 
oluşan Direktörler takımı 584 puanla üçüncü oldu.

170 puan yapan Alper Tekin erkeklerde en skorer oyuncu olur-
ken, bayanlarda bu ünvanı 125 puan yapan Maviş Kocabulut 
elde etti.

Eroğlu Holding, kurumsal organizasyonlara katılımı arttırmak ve kurum genelin-
de spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla 8 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında Spor 
A.Ş. tarafından düzenlenen Şirketler Ligi Futbol Turnuvası’na katıldı.

Florya Spor Tesisleri’nde düzenlenen organizasyona ilk kez katılan Eroğlu Holding, 
25 dakikadan 2 devre şeklinde oynanan müsabakalarda, Florya B grubunda yer aldı.

Cihangir İsmailov’un teknik direktörlüğünde, Burak Kanbak, Şahin Taşkın, Bora Ba-
tal, Erdi Ceylan, Berkan Göçer, Barış Demirci, Sadık Kaya, Müjdat Er, Kazım Akçe-
ken ve Emrah Ayar’dan oluşan takımımız, grubundaki THY Teknik, BTA, Moral FM, 
Kanal 7 ve Sarar firmalarının futbol takımları ile karşılaşarak  şirketimizi başarıy-
la temsil etti.

EROĞLU HOLDİNG 
SPOR A.Ş. ŞİRKETLER LİGİ’NDE
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Colin’s, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamaları çerçevesinde ödüllü bir 
resim yarışması düzenledi. Colin’s çalışanları-
nın çocuklarının katılımıyla gerçekleştirilen ya-
rışmada, 10 Nisan tarihinden itibaren topla-
nan resimler, 3 Mayıs tarihinde Eroğlu Holding 
merkez binasında açılan bir sergi ile tüm Eroğ-
lu Holding çalışanlarıyla paylaşıldı.

Katılan tüm çocukların, adlarına özel hazır-
lanmış teşekkür kartları ve hediye paketleriyle 
ödüllendirildiği sergi kapsamında, bir de tanı-
tım filmi hazırlandı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamala-
rı kapsamında, Colin’s Rusya ve Ukrayna’da da 
çocuklara yönelik eğlenceler ve aktiviteler dü-
zenlendi.  Colin’s Ukrayna tarafından hazırlanan 
filmle tüm Colin’s çalışanlarıyla paylaşılan akti-
vitelerde, minikler gönüllerince eğlendiler.

Colin’s çalışanlarının olumlu geri dönüşleriy-
le tamamlanan aktiviteler sonunda, bazı çalı-
şanlar çocukları ile birlikte genel merkezimizi 
ziyaret ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Belarus’un Minsk kentinde 20 yıldır faaliyet gösteren Minsk 
Uluslararası Kadınlar Kulübü tarafından, 30 Mart’ta Belarus 
Cumhuriyet Sarayı’nda kimsesiz çocuklara yardım amacıyla bir 
bağış gecesi düzenlendi. 

Başta Türk Büyükelçisi olmak üzere bir çok bakan, elçi, işada-
mı, medya temsilcileri ve sanat dünyasından ünlülerin katıl-
dığı gecede sosyal dayanışma programı çerçevesinde katılan 
Colin’s, bağışladığı hediye çekleri ile kimsesiz çocuklara yöne-
lik kampanyaya katkıda bulundu.

Colin’s, Minsk Uluslararası 

Kadınlar Kulübü’nün 

20. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 

düzenlenen bağış gecesine 

destek verdi. 

COLIN’S 
KİMSESİZ ÇOCUKLARI UNUTMADI

COLIN’S ÇOCUKLARI RESİM SERGİSİ



EROĞLU GAYRİMENKUL

Istanbul Lounge sakinleri, projenin teslimleri yaklaşırken, keyifli bir barbekü partisin-
de bir araya geldi. 10 Haziran Pazar günü Istanbul Lounge satış ofisinde, yoğun bir katı-
lım ile gerçekleşen partide, aileler güzel havanın, çocuklar da şişme oyun parkurları ve 
animasyon ekibi ile sınırsız eğlencenin tadını çıkardı. Eroğlu Gayrimenkul’ün iş ortakla-
rının da standları ile yer aldıkları etkinlik, yemek tadım ziyafetleri ve sürpriz hediyeler 
ile renklendi.

Bulunduğu bölge itibariyle sakinlerine, şehrin merkezinde, şehrin yoğun temposundan 
kaçma fırsatı sunan; farklı mimarisi, geniş yeşil alanları ve sakinlerine sunduğu sosyal 
imkanlarının yanı sıra Küçükçekmece Gölü’ne yakınlığı ile de ayrıcalıklı bir konuma sa-
hip olan İstanbul Lounge, açılışından önce huzurlu bir hayatın adresi olduğunu kanıtladı.

EROĞLU GAYRİMENKUL, 
İSTANBUL LOUNGE SAKİNLERİ İLE 
“ YAZA MERHABA” DEDİ

Eroğlu Gayrimenkul, Küçükçekmece-Halkalı bölgesinde hayata 
geçirdiği özgün projesi Istanbul Lounge’da, daire sahipleri ve 

potansiyel alıcılarla birlikte yaza merhaba dedi. 
İstanbul Lounge satış ofisinde gerçekleşen barbekü partisinde, 

hem büyükler hem de çocuklar 
güzel havanın tadını çıkardı.
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Türkiye’nin bugüne kadarki en kapsamlı spor aktivitesi Istanbul 
Corporate Games  10. yılında, 184  şirketten 4.113  kişi ve 5.257 
yarışmacının katılımı ile  8-10 Haziran tarihlerinde gerçekleşti.

Binlerce katılımcı 8 Haziran Cuma akşamı flama, maskot ve bay-
rakları ile  İstiklal Caddesi’nde düzenlenen açılış kortejine katıl-
dı.  Taksim Gezi Parkı’nda düzenlenen açılış konuşmaları ve Ten-
nis Ball Hit Out (Tenis topu atışı) aktivitesi ile başlayan büyük 
maraton, 9-10 Haziran tarihlerinde 16 spor branşında gerçekle-
şen karşılaşmalar ve çekişmeli finaller ile sona erdi.  

Eroğlu Gayrimenkul’ün 3 farklı kategoride 
yarıştığı oyunlar büyük çekişmelere sahne oldu.
Dragon Boat (Eragon Takımı), Basketbol (Basketer Takımı) ve 
Carting (Eroğlu Takımı) kategorilerinde yarışan Eroğlu Gayri-
menkul ekiplerinin yüksek performansları müsabakalar boyun-
ca göz doldurdu.

İstanbul’un değişik mekanlarında 3 gün boyunca centilmence 
kıyasıya mücadelenin yaşandığı İstanbul Corporate Games’de  
700’ün üzerinde madalya sahibini bulurken, oyunlar süresince 
taraftarlar takımlarını desteklemenin keyfini çıkardı. Yeni dost-
luklar ve iş bağlantılarının kurulduğu etkinlikte eğlence, reka-
bet, sevinç ve arkadaşlık kavramları en üst düzeylere vardı. İnsan 
Kaynağı dinamiği olarak oluşturulan oyunlar sırasında tüm ka-
tılımcılar oyunlara katılmış olmaktan duydukları mutluluğu ve 
yaratılan pozitif enerjinin etkilerini birbirleriyle paylaştı. Ulusla-
rarası platformda İstanbul’un tanıtımına katkıda bulunan Istan-
bul  Corporate Games’e bu yıl İrlanda ve Hırvatistan’dan da ta-
kımlar katıldı.  

İstanbul’un farklı spor merkezlerinde Golf, Basketbol (3’lü), Fut-
bol (7’li), Plaj Voleybolu (4’lü), Voleybol, Dragon Boat, Karting, 
Koşu, Yüzme, Tenis, Masa Tenisi, Bowling, Yelken, Satranç, Boc-
ce, Dağ Bisikleti branşlarında katılımcılar yüzlerce madalya ile 
ödüllendirilirken, kurumlara da sporcuların topladıkları puanla-
ra göre Kurumsal Ödüller dağıtıldı.

16 spor branşında kategori birincileri,  6-9 Eylül tarihleri arasın-
da Rusya’nın Novosibirsk şehrinde düzenlenecek World Corpora-
te Games ( Dünya Kurumsal Oyunları) de şirketini temsil etme 
hakkını kazandı.

Yarışlar birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

EROĞLU GAYRİMENKUL ÇALIŞANLARI 
CORPORATE GAMES’DE 
YARIŞTI



EROĞLU HOLDİNG

Eroğlu Holding şirketlerinde çalışanları, sigara ve zararları konusunda bilgi-
lendirmek, sigara bırakma yöntemleri konusunda farkındalık yaratmak ve si-
garayı bırakmak isteyenlere destek olmak amacıyla başlatılan Mor Menekşe 
kampanyası kapsamında 2013 yılı Mayıs ayına kadar çeşitli etkinlikler düzen-
lenecek.

Mor Menekşe kampanyası Mayıs ayı başında Eroğlu Holding çalışanları arasın-
da yapılan ve sigara kullanım durumu, sigarayı bırakma konusundaki yakla-
şımlar ve ihtiyaçları belirlemek amacını taşıyan bir anketle başladı.

Dr.Hülya Yoleri önderliğinde Eroğlu Holding adına Emrah Gazi Candan, Colin’s 
adına Elena Göksu, Loft adına Selin Bezgin, Eroğlu Gayrimenkul adına Hanife 
Zafer ve Eroğlu Giyim adına Onur Arslan ile Jale Karabulut’un görev aldığı pro-
jede düzenli olarak bilgilendirme toplantıları yapılacak.

Bağımlılık testleri ile her bir çalışana özel yaklaşımla yürütülecek projede, si-
gara bırakma konusunda destek görüşmeleri yapılacak. Bilgilendirici maka-
leler ve videolarla sigara alışkanlığından kurtulmak için özendirici çalışma-
lar yapılacak.

EROĞLU HOLDİNG ÇALIŞANLARI 

MOR MENEKŞE KAMPANYASI İLE 

SİGARAYI BIRAKIYOR

SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN 
DESTEK ALINABİLECEK KAYNAKLAR

ÜCRETSİZ DESTEK HATTI
ALO 171

DUMANSIZ HAVA SAHASI
http://www.havanikoru.org.tr/main.html

SAĞLIK BAKANLIĞI
http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-8894/eski2yeni.html 

SİGARA BIRAKTIRMA MERKEZLERİ
http://www.havanikoru.org.tr/sigarayibirakma_poliklinikleri.pdf 

“Sigarasız hayat  
sağlıklı yaşam”

Neden Mor Menekşe ? 
Psikolojide yeni bir yaşamı ve başlangıçları sembolize eden mor, 
sigarasız, yeni ve sağlıklı bir hayata başlamanın sembolü ola-
rak seçildi. Alçakgönüllülüğü simgeleyen menekşe ise, sigara-
yı bırakmak isteyenlere sürecin zorluğuna rağmen başarılı ola-
bileceklerini söylüyor. “Düşüncelerimi zaptettin!” mesa-
jı veren Mor Menekşe, sigaranın hayat üzerindeki etki-
sini tarifleyerek, özgürlüğünü kazanmak için sigarayı bı-
rakmakta kararlı bireyleri en iyi şekilde  sembolize ediyor.






