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Eroğlu Holding ailesinin büyümeye devam ettiği, başarılarla dolu bir yılın daha so-
nuna yaklaşıyoruz.

Eroğlu Holding büyüyor. Farklı sektörlerde yatırımlar yapıyor, çalışan sayısını artı-
rıyor. Daha çok insanla daha yakından iletişim içine giriyor. Sağlam temellere da-
yanan, aile değerlerini koruyan ve çalışanlarıyla paylaşabilen bir holding olarak, 
kamuyla, kurumlarla ve hatta ülkelerle iletişimimizi sürekli ve güçlü kılmak, işimi-
zin önemli parçalarından biri haline geliyor.

Bugüne dek pek çok başarıya imza attık. Değerlerimiz sağlam, hedeflerimiz de 
belli olduğu için başarı bizi şımartmadı. Aksine daha çok çalışmaya, çalışanlarımı-
za daha çok sahip çıkmaya, işimizle beraber ülkemizin de gelişmesi ve kazanması 
için gerekli cesur adımları atmaya ve gereken riskleri almaya yöneltti.

29 yıl önce yola çıktığımızda, “Bir gün dünyaca ünlü bir İngiliz markası size kalite 
ödülü verecek” deselerdi, “Doğrudur” derdim. Çünkü kalite bizim daima en önem-
li önceliğimiz oldu. 

“Eroğlu Holding çatısı altında, çeşitli din, dil ve ırktan10.000’i aşkın insan çalışa-
cak.” deselerdi, inanırdım. Çünkü aynı hedefe ulaşmak için birlikte çalıştığımız her-
kesi ailemizden kabul etmek bizim en önemli değerlerimizden biri oldu.

“Faaliyet göstermeye başladıktan 3 yıl sonra inşaat alanındaki projelerinizin top-
lam değeri 3,2 milyar TL’yi bulacak” deselerdi, “Mümkündür” derdim. Çünkü işi-
mizden kazandığımızı işimize yatırmak, sürekli yeni yatırımlarla büyüyerek, istih-
dam sağlamak Eroğlu Holding’in temel çalışma prensibi oldu.

30. yılımızı kutlayacağımız 2013 yılına girerken, Türkiye, Mısır, Rusya, Ukrayna, 
Romanya, Bulgaristan ve Almanya’daki yatırımlarımıza, herkesin dikkat ve emni-
yetle yaklaştığı Uzakdoğu ülkelerini eklemeyi hedefliyoruz.

Yeni yatırımlarımıza sadece yurt dışında değil yurt içinde de devam ediyoruz.
Aksaray’da 15 milyon dolarlık konfeksiyon üretim yatırımıyla 1.500 kişiye, Düzce’de 
7 milyon dolarlık örme üretim yatırımıyla da 500 kişiye istihdam yaratacağız.

Eroğlu Holding’in geleneğine ve gücüne yakışan bu yatırımlar, bize ve ülkemize 
yeni olanaklar yaratacak, farklı deneyimler kazandıracak. Ülke olarak büyük he-
defleri gerçekleştirmeye odaklandığımız 2023 yılı geldiğinde, bu konuda da başa-
rı öyküsü yazmış olacağımıza eminim.

Eroğlu Holding olarak, ükemizin global hedeflerine ulaşmasında payımıza düşeni 
yapacak, daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

Merhaba

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

Yapım
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 Özgür Tığlı
Eroğlu Holding Kurumsal İletişim Müdürü

Yurt içi ve yurt dışında sürekli büyüyen yatırımları, güçlü ve geniş organizasyonu 
ile dünya çapında bir şirketler grubu olma yolunda hızla ilerleyen Eroğlu Holding’in, 
bir çok ilki gerçekleştirdiği 2012 yılının bu son sayısında yine sizlerle beraberiz.

Türkiye’nin sessiz devlerinden biri olarak bugüne dek basında çok fazla yer almayan 
Eroğlu Holding’in, çekimleri Türkiye, Rusya ve Mısır’da gerçekleştirilen tanıtım filmi 
tamamlandı ve büyük beğeni topladı. Türkçe, İngilizce ve Arapça seslendirilen tanı-
tım filmimizin, deneyimli kadrosu, güçlü yapısı ve sürekli yatırımları büyüyen Eroğ-
lu Holding’in  kamuoyu nezdindeki itibarını da sağlamlaştıracağına inanıyoruz. 

Eroğlu Holding’in tekstil üretim alanındaki amiral gemisi Eroğlu Giyim A.Ş.’nin dün-
yaca ünlü markalara üretim yapan, kalitesi ve çalışma şekliyle tekstil üretiminde 
güven sembolü bir marka haline gelme öyküsünü, Eroğlu Giyim İcra Kurulu Baş-
kanı Ümmet Eroğlu’ndan dinledik. Eroğlu Giyim, dikkat çekici showroomu ve ye-
nilenen internet sitesi ile müşterilerini yepyeni bir yüzle karşılamaya hazırlanıyor. 

30. kuruluş yılımızı kutlamaya hazırlandığımız 2013 yılı öncesinde, kurumsallaşma 
adına attığımız adımlar birer birer meyvesini veriyor. Yönetim sistemlerinden kali-
teye, bilişim altyapılarından insan kaynaklarına kadar tüm bölümlerimizde yürü-
tülen örnek çalışmaları dergimiz sayfalarında bulabilirsiniz.

Eroğlu Holding’in tekstil perakende alanındaki markaları Colin’s ve Loft, 2012-2013 
sonbahar kış sezonu için hazırlanan koleksiyonları ile sayfalarımızdaki yerini alıyor.

Markalı konut yatırımlarının yanında ticari ve karma projelerde de nitelikli yatırım-
larıyla dikkat çeken Eroğlu Gayrimenkul’ün, İstanbul Lounge projesi teslim sürecini; 
Antalya’da yer alan ve ilk kiracılarını ağırlamaya hazırlanan Erasta Alışveriş Mer-
kezi ile Kağıthane’deki Ofishane ticari projelerindeki son gelişmeleri ise yine sayfa-
larımızda bulabilirsiniz.

Yeniliklerle dolu geçecek 2013 yılının ilk sayısında tekrar görüşünceye dek 
hoşçakalın...

Değerli Eroğlu Dostları, 

E D İ T Ö R D E NE D İ T Ö R D E N
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Colin’s Jeans Fest ile üç ülkede hediyeler dağıtıyor
Shop&Win talihlileri ödüllerini aldı
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6

Eroğlu Giyim İcra Kurulu Başkanı Ümmet Eroğlu:
“2023 yılında 500 milyon dolar ciro hedefine emin adımlarla 
ilerliyoruz.”



EROĞLU GİYİM

“2023 YILINDA 500 MİLYON DOL AR 

CİRO HEDEFİNE DOĞRU EMİN 

ADIML ARL A İLERLİYORUZ.”

Eroğlu Holding’in tekstil 
üretim alanında faaliyet 
gösteren amiral gemisi 
Eroğlu Giyim Sanayi 
Ticaret A.Ş. dünyaca ünlü 
markalarla uzun yıllara 
dayanan iş birliğini, 
çalışanlarına, üretime ve 
çevreye yatırım yaparak 
sürekli güçlendiren bir 
kurum. Sektöründe az 
rastlanan sürekli ve 
istikrarlı bir büyüme 
gösteren Eroğlu Giyim’in 
tarihçesi, değerleri ve 
gelecekle ilgili hedeflerini, 
Eroğlu Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Eroğlu 
Giyim İcra Kurulu Başkanı 
Ümmet Eroğlu’ndan 
dinledik.
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Sayın Eroğlu, Eroğlu Giyim’in tarihçesini 
sizden dinleyebilir miyiz?

Eroğlu Giyim’in tarihi, 1983’teki kuruluşu ile 
başlıyor. Beş kardeşin bir arada çalıştığı, fa-
son üretim yapan bir atölyeden bugünlere 
kadar uzanan bir başarı hikayesi var. 

1998’den sonrasında ise daha farklı bir geli-
şim sürecine girdik. 1998 yılında kurumsal-
laşma kararımızın ardından, hepimiz farklı 
şirketlerin yönetiminden sorumlu olacak şe-
kilde bir görev dağılımına karar verdik. Ben 
de Eroğlu Giyim’in başına geçtim.

O dönem üretimimiz 1993’de kurduğumuz 
Avcılar’daki 14.000 metrekarelik alanda ger-
çekleşiyordu. Bugüne göre daha basit üre-
timler yapıyorduk, ağır yıkamalar yoktu. Ka-
pasitemizin yetmediği yerde fason atölye-
lerden de faydalandığımız için günlük üre-
tim kapasitemiz 15-20.000 adete kadar çı-
kabiliyordu.

İlk kriz ilk büyüme
1998 yılında tekstil sektöründe önemli bir 
kriz yaşanıyordu. Bu krizi nasıl aşarız diye 
araştırma yaparken, kumaş işi yapan bir ar-
kadaşımızla işbirliği yapma fırsatı doğdu. 
Karşımızda dünyanın en büyük iki marka-
sı GAP ve Calvin Klein vardı. Referans değeri 
yüksek bu markalar için üretim yapma fırsa-
tı, önemli ve büyük bir adımdı bizim için. Çok 
iyi hazırlanmak ve çok başarılı olmak zorun-
daydık. Yönetici arkadaşlarla toplandık, tüm 
çerçevesiyle durumu değerlendirdik ve neler 
yapacağımıza karar verdik. Markalı üretim 
ve ihracata yönelik aldığımız bu karar, Eroğ-
lu Giyim’in tarihinde bir dönüm noktası oldu.

GAP ve Calvin Klein ardından 
Tommy Hilfiger, Next ve Esprit
İlk ihracatımıza çok iyi hazırlanmıştık, so-
nuçlar da çok başarılı oldu. Sipariş miktarları 
arttı, ürün nitelikleri yükseldi. GAP ve Calvin 
Klein için yapılan nitelikli ürünleri gören di-
ğer dünya markaları da Eroğlu Giyim’le çalış-
ma kararı almaya başladılar. Tommy Hilfiger 
ile çalışmaya başladık, ardından Next ve Esp-
rit de marka portföyümüze katıldı.

Bugün bu markaların hepsiyle ilişkilerimiz 
devam ediyor, hala üretim yapıyoruz. Çalı-
şanları ile bir aile gibi olduk. Aramızda gü-
vene dayalı bir iletişim ve sağlam bir iş iliş-
kisi oluştu.

Müşterilerimizin ve siparişlerimizin artma-
sıyla birlikte, üretim kapasitemizin artırılma-
zı bir zorunluluk haline geldi. Bugün merkez 
ofis olarak kullandığımız 35.000 metrekare-
lik binanın yapımına da aynı yıl başladık. 

Tekstil, maliyet odaklı bir sektör olarak 
tanınır, müşteri sadakatinin olmadığı 
söylenir. Siz müşterilerinizle kurduğu-

nuz uzun soluklu iş birliğini neye borç-
lusunuz?

Dünya markaları, üretimde herşeyden önce 
kaliteye dikkat eder. Gayet yüksek standart-
larda belirlenmiş kalite kriterleri vardır ve sa-
dece son ürün için değil, üretim şekli, çalış-
ma standartları ve çevresel etkiler için de 
geçerlidir. Temizlik, düzen, arıtma tesisleri,  
çevreci yaklaşım, yangın emniyet tedbirleri 
gibi birçok sosyal uygunluk kriterini gözetir-
ler ve bu anlamda çok seçicidirler.

35.000 metrekarelik üretim alanında 3 yıl 
üretim yaptık biz örneğin. Daha sonra hem 
Eroğlu Giyim’in büyüyen müşteri portföyü-
ne yetişemeyeceğini, hem de müşterilerimi-
zin beklediği kalite standartlarını sağlaya-
mayacağını görerek, fabrikamızı Çorlu’ya ta-
şıma kararı aldık. Denim denince akla gelen 
ilk iş yıkamadır. Şehrin bu kadar içinde bir bi-
nada denim yıkama yapmak, çevresel etkileri 
dolayısıyla mümkün değil.  Çorlu’da başlan-
gıçta 10.000 metrekarelik bir bina kiraladık, 
2 yıl sonra da bir tekstil işletmesi için tasar-
lanan, denim üretimine uygun 45.000 met-
rekarelik bir yeri satın aldık. 

Bugün ikibine yakın çalışanı olan Çorlu fab-
rikamız, günlük 20,000 adetlerde en ağır yı-
kamaları yapabildiğimiz bir tesis. Üretimden 
paketlemeye ve arıtmaya kadar en son tek-
noloji makinelerle donatılmış entegre üretim 
yapan bir fabrika oldu. Türkiye tek çatı altın-
da bu kapasitede ve teknolojide üretim ya-
pan başka bir tekstil tesisi olduğunu sanmı-
yorum. Farklı tesislerde parça parça üretim 
yaparak bu kapasiteyi yakalayan şirketler var, 
ama Eroğlu Giyim Türkiye’nin en büyük ve en 
yüksek kapasiteli entegre tekstil üretim tesi-
sine sahip bir kurum.

“Kalite standartlarını ve 
çevresel gereklilikleri sağlayarak 
kaliteli üretim yapıyorsanız, 
müşterilerinizle uzun soluklu iş 
birliğinin ilk adımlarını atmışsınız 
demektir.”
Teknoloji tarafında dünyada en yeni ve gün-
cel ne varsa kullanıyoruz. Türkiye’ye yeni bir 
teknoloji getiren önce bizim kapımızı çalar. 
Bilir ki biz alırız, biz alınca da hekes ilgile-
nir. Makina üreticilerinin en büyük referansı 
biziz, dolayısıyla her teknolojik gelişmeden 
önce biz haberdar oluyoruz. Yine de bir adım 
daha öndeyiz çünkü ar-ge bölümümüzdeki 
arkadaşlarımızın geliştirdiği, bize özel, üre-
timin gerektirdiği özellikleri mümkün kılan 
farklı aparatlar, ürüne özel verimli çalışma 
sağlayıcı ve kaliteyi artırıcı ekleri olan ma-
kinelerimiz var.  

Tabii ki müşteri bağlılığını sağlamak için ya-

pılması gerekenler bu kadarla bitmiyor. Biz 
üretim yapıyoruz, müşterilerimiz de tüketi-
ciye sunuyor. Biz müşterilerimizin istekleri-
ni yerine getirmek için çabalıyoruz, onlar da 
tüketicinin tercihlerine göre hızlı ve talep gö-
ren ürünler sunmak için çalışıyorlar. Modaya 
hizmet eden bir sektör olarak çok hızlı, dina-
mik ve güncel olmak zorundayız. Hiçbir ürü-
nü yanlış, eksik veya geç gönderme şansımız 
yok, çünkü düzeltmeye zaman yok. Hataların 
maliyeti, müşteri kazanmanın hatta üretim 
yapmanın bile üzerine çıkabiliyor. Hata ola-
sılığı yüksek ama hata affetmeyen bir iş ya-
pıyoruz. Dolayısıyla müşterilerimiz gözünde 
bizi vazgeçilmez kılan değerlerimizden biri 
de doğru ürünü tam zamanında ve eksiksiz 
teslim etmemiz.

Bu noktada işin içine çalışan faktörü giriyor. 
İşini bilen, severek yapan, kurumuna bağlı, 
deneyimli ve yetenekli çalışanın çok önem-
li olduğu bir iş yapıyoruz. Çalışanlarımızın 
ve yöneticilerimizin işine odaklanmasının ve 
başarı için kenetlenmesinin Eroğlu Giyim’in 
bugünkü başarısında çok büyük payı var.

Dünya pazarında varolabilmek için zo-
runlu olan doğru maliyetle üretim yap-
ma konusunda neler yapıyorsunuz?

Eroğlu Holding’in en temel  değerlerinden 
biri, işimizden kazandığımızı işimize yatırım 
yaparak değerlendirmek. Bu prensibi Eroğlu 
Giyim’de de uyguluyoruz. Bugün dünya teks-
til sektöründe yer alan her marka ve kurulu-
şun tanıdığı bir üretici olmamızı da, sürekli 
yatırım yapma ve işimizi güçlendirme azmi-
mize borçlu olduğumuzu düşünüyorum.

Dünya ekonomisindeki değişiklikler veya 
Türkiye’de dönem dönem yaşanan ekono-
mik krizler, bizi yatırım yapmaktan hiçbir za-
man alıkoymadı. 1998 yılında kriz varken ya-
tırım yaparak başladık. Çorlu fabrikamızı sa-
tın aldığımız dönem olan 2002 yılı, 2001 kri-
zinin etkilerinin tekstil sektöründe en de-
rinden hissedildiği yıldı. 2004 yılında tüm 
Türkiye’yi sarsan ekonomik sıkıntılar döne-
minde Aksaray’daki fabrikamızı açtık. 2008 
yılında tüm dünyayı etkisi altına alacak eko-
nomik krizin göstergeleri 2007 yılında yavaş 
yavaş ortaya çıkmışken Mısır’da yatırım yap-
maya karar verdik.

Dünya piyasasına uygun doğru fiyatlama 
yapma konusunda farklı yerlerde farklı ya-
tırımlar  yapmanın avantajını yaşadık. Müş-
terilerimize iki taraflı avantaj sağlama şansı 
yakalamış oluyoruz. Temel ve ucuza mal edil-
mesi gereken, aksi takdirde Türkiye’den kaça-
cak bazı ürünler için alternatif üretim sun-
mamız mümkün oluyor.  Detaylı, iyi işçilik 
gerektiren yüksek fiyatlı ürünleri Türkiye’den, 
daha basit ürünleri Mısır’dan temin ediyo-
ruz. Hızlı tepki verilmesini bekleyen ama si-
pariş miktarı kesinleşemeyen müşterilerimiz 
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var, deneme siparişlerini Türkiye’den sevkedi-
yoruz. Satış miktarları arttıkça fiyat avantajı 
sağlamak için Mısır’a devrediyoruz. Bu müş-
teri için bir avantaj, bu avantajı sunabilmek 
de bizi müşterilerimiz nezdinde vazgeçilmez 
kılıyor. 

“Karşısındakini  kandırmaya 
çalışan sadece kendini kandırır. 
Biz müşterilerimize karşı hep 
açık ve şeffaf olduk. Doğruları ve 
gerçekleri paylaştık. Bu sayede 
müşterilerimiz de hep yanımızda 
yer aldı,  bize yardımcı oldu. “
Aksaray ve Mısır’daki yatırımlara nasıl 
karar verdiniz?

Aksaray Türkiye’nin tam ortası, bizim kendi 
memleketimiz. Rahmetli Turgut Özal döne-
minde ilk il olan ilçedir. Gelişmekte olan bir 
yer olarak devlet teşvikleri kapsamına alındı-
ğında, kendi memleketimize yatırım yaparak 
görevimizi yerine getirelim istedik. 

2004 yılında ilk kurulduğunda, Çorlu fabrika-
dan gönderdiğimiz bir ekiple tak bantta üre-
tim yapıyorduk. Daha sonra 5 banta kadar 
çıktık. Şu an 450 çalışanımız var orada. Sa-
dece konfeksiyon ve dikim yapıyoruz. Ürün-
ler Çorlu fabrikamıza getiriliyor, yıkanıp pa-
ketleniyor. 

2013 yılı Şubat ayında tamamlanmasını 
planladığımız bir yatırımımız ise devam edi-
yor. 15.000 metrekare kapalı alanda varolan 
konfeksiyon üretimi 7 banta çıkarak devam 
edecek, kesimi, dikimi, yıkaması ve paketle-
mesiyle müşteriye doğrudan ürün sevkedebi-
lecek bir fabrika haline gelecek. Bölgede cid-
di bir istihdam da sağlamış olacağız.

Aksaray fabrikasının kuruluşunun Eroğ-
lu Giyim’in en önemli kurumsal değerlerin-
den birinin oluşmasında önemli bir payı var-
dır. Farklı bir bölgede yeni bir yatırımı sıfırdan 
ayağa kaldırabilecek yetkinliğe sahip bir ekip 
oluşturma yönünde önemli bir deneyim ka-
zandık Aksaray sayesinde. Bu da Mısır’da ya-
tırım yapmamızı kolaylaştıran bir etken oldu.

Mısır ile ilgilenmeye başlamamız ise 2003 yılı-
na dayanıyor. Orada kurulu bir fabrikaya ortak 
olan arkadaşımla, onun yerini görmeye git-
miştim. Yatırım fikri hiç yoktu kafamda. O dö-
nemde de bir müşterimizin çok büyük bir si-
parişi vardı ama Türkiye’deki fiyat artışların-
dan dolayı biz cevap veremiyorduk, bir çözüm 
üretmemiz gerekiyordu. Şeffaflık ilkemiz ge-
reği, müşterimize de danışarak, bu fabrikada 
üretim yaptırmaya başladık. Eroğlu Giyim kali-

tesini tutturabilmek için de orada çalışacak ve 
üretimi kontrol edecek bir ekip görevlendirdik.

Bu durum 2007’ye kadar devam etti, ancak 
Mısır’daki üretim kalitesi anlayışı bizim an-
layışımıza hiç uymuyordu. Dünyada da glo-
bal bir krizin sinyalleri kendini göstermeye 
başlamıştı. Krizde yatırımla büyüme gelene-
ğine bağlı kalarak Mısır’da 20.000 metreka-
re bir fabrika satın aldık. Sadece konfeksiyo-
nu olan 6 bantlık yeni kurulmuş bir fabrikay-
dı. Önce dışardan bir ekip gönderdik ama çok 
başarılı olmadı. Buradaki fabrika müdürü ar-
kadaşımızı, 20 kişiden oluşan çok iyi bir ekip-
le Mısır’daki fabrikanın yönetimini devral-
makla görevlendirdik. 

Ekibimiz, “Mısır’da ne işiniz var çok zorlana-
caksınız” diyenleri haksız çıkardı ve 6 ay için-
de üretim kapasitesinin 10.000’den 15.000’e 
yükselmesini sağladı.

Türkiye 2008’de global krizin etkilerine gi-
rince, sadece tekstilde değil tüm sektörlerde 
önemli bir daralma oldu. Türkiye’deki teks-
til üretiminde %30’a varan düşüşler yaşan-
dı. Bizim de Türkiye üretimimiz %20’ye yakın 
düştü ama Mısır fabrikadaki üretimin yük-
selmesiyle Eroğlu Giyim toplamda büyümeyi 
başardı. Mısır’da ne kadar doğru bir yatırım 
yaptığımız ortaya çıkmış oldu.

“Çalışanlarımız, Eroğlu Giyim’in 
farklı bölgelerdeki yatırımlarında, 
üstün kalite anlayışından ödün 
vermeden üretim yapılması için 
en önemli silahımız.”
Sürekli büyüyen bir kurum olarak çalı-
şanlarınızın bu başarıdaki payını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Bizim asıl başarımız burada. 1998 yılında yola 
birlikte çıktığımız arkadaşlarımızın büyük bö-
lümü hala bizimle beraber. Yeni arkadaşla-
rımızın yetişmesinde de yardımcı oluyor-
lar. Aksaray’da Mısır’da ekipler kurarak farklı 
coğrafyalara yayılma başarısı göstermemizin 
anahtarı da çalışanlarımızın uzun süre, sada-
katle ve inançla bizimle birlikte olması.

Bu sanıldığı kadar zor değil aslında. Önemli 
olan tek şey güven. Çalışanlarınızın size gü-
venebileceklerini bilmeleri lazım. Öyle lafla 
da olmaz, bunu yaşayarak ya da gözlemleye-
rek anlamaları çok önemli. İnsanlara güven 
vermek, bu şirkette bir gelecekleri olduğunu 
hissettirmek lazım. O zaman patron için de-
ğil, kurum için çalıştıklarını farkedebilirler.

Eroğlu Giyim’de ekip olarak gerçekten mutlu-
yuz. Şirkette 22 yılını dolduran insanlar var, 
bizim için sembolleşmiş insanlar. Onların ha-
yat garantisi biziz, buradan emekli olacaklar. 
Kendisini geliştiren, kurumun gelişmesi için 

Çin kotalarının kalkacağı dönemde 

herkes paniğe kapıldı. Toplantılar, 

seminerler yapıldı. Bana da 

soruyorlardı, “Çin’in kotaları 

kaldırılınca ne yapacaksınız, hazır 

mısınız?” diye.  

 “Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. 

Çin bize hazırlansın.” diyordum. 

Çin’deki üretim işletmeleri kota var 

diye boş boş oturmuyorlardı ki, 

hepsinin kapasitesi doluydu, 

zaten ürettiklerini satıyorlardı. Kota 

kalkınca bütün Çin konfeksiyon işine 

girecek de değil. Neticede, hiç bir 

marka, sadece fiyat yüzünden hiç 

bilmediği bir üreticiye bel bağlamaz.
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çalışan ve üreten herkesin, maddi manevi ar-
kanızdayız. Eroğlu Giyim büyüdükçe, biz de  
birlikte büyüyeceğiz.

Eroğlu Giyim’de temel yönetim prensip-
leriniz nelerdir?

Benim çalışma arkadaşlarıma hatırlattığım 
birkaç şey vardır. Ne vaadetmişsem onu ya-
parım, söz verdiğim şekilde uygulamaya ko-
yarım. Kurum içindeki her detayı bilemeye-
bilirim, bu yüzden ben ne dersem doğrudur 
diye düşünmeyeceksiniz, kendi doğrularınızı 
söyleyeceksiniz.

Birlikte doğruyu bulmak için çalışmanın öne-
mine inanıyorum ve daima paylaşımcı olma-
ya çalışırım. En önemli alışkanlıklarımdan 
biri de ani karar vermemektir. Ani kararlar-
da hislerinizin etkisinde kalırsınız, bütün çer-
çevesiyle düşünemezsiniz. Çok önemli konu-
lardaki kararlarımı üzerinde detaylıca düşü-
nebilmek için ertesi güne ertelemeye çalışı-
rım. Karar vermeden önce ekibime danışırım, 
ağabeyime, kardeşlerime fikir sorarım. 

Çalışma arkadaşlarım da böyle çalışmaya 
alışmışlardır. Burası bir kurum, bizler hepi-
miz bir süre buradayız, sonra yokuz. Her bö-
lümde çalışan herkes, işine sahip çıkmalı. Ai-
diyet duygusu çok önemli, bunun eksikliği-
nin yaşandığı kurumlardaki sorunları göz-
lemleyebiliyorum. Altında çalışanlara ona 
göre muamele etmeli. Kendi patronmuş gibi 
davranmalı. O zaman başarı geliyor. 

Çalışanların, Eroğlu Giyim’de yükselebilecek-
lerini ve  yönetici konumuna gelebilecekleri-
ni bilmeleri çok önemli. Ama daha da önem-
lisi, yönetici olabilecek, altından kalkabile-
cek ve yükselmeyi hak eden insanları tes-
pit edebilmek. Ağabeyimin yıllar önce bana 
söylediği sözü ben de çalışanlarıma söylüyo-
rum: Şimdi ben şoförüm, sizle muavin koltu-
ğundasınız. Ama kendinizi bir gün şoför ola-
cak şekilde hazırlamalısınız. 

Yönetici kolay yetişmiyor, kurum içinden yö-
netici çıkarmak çok zor bir iş. Yönetici seçer-
ken çok dikkatli olmak, insanlara zarar ver-
memek lazım. Bazen kendisi de farkında ol-
muyor, kendisine bu görev verilse altından 
kalkamayacak ve başarısız olacak. Eroğlu Gi-
yim, en altan işe başlayarak çalışanlarını ye-
tiştiren bir kurum, çok yönetici çıkarmıştır. 
Eğitimler veririz, insan kaynakları planla-
malarına önem veririz. Şirket içi aktiviteler-
le ekibi birbiriyle kaynaştırırız.

İş dışında çalışanların birlikte vakit ge-
çirmelerini sağlayan sosyal aktiviteleri 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Herşey iş değil. Hayatımızın sosyal boyu-
tu çok önemli. Aynı bölümde çalışan insan-
lar bile birbirini tanımıyor bazen, çünkü gün 
içinde sadece iş konuşuyor. Gerçek kişiliğini 
tanıyabilmesi, ona insan olarak da değer ve-

rebilmesi ve yakınlık duyabilmesi için sosyal 
paylaşım ortamlarının sağlanması gerekiyor.

Bu nedenle her sene başında, insan kaynak-
ları bölümümüzle bütçelerimizi yaparken, 
sosyal aktivitelerimizi planlar, gerekli kayna-
ğı ayırırız.

Ben şahsen de bu tür aktivitelere katılmak-
tan, Eroğlu Giyim ailesinin fertleri  ile aynı 
sosyal ortamda bulunmaktan büyük zevk alı-
yorum. Ekiple birlikte olmak hoşuma gidiyor. 
Vazife olarak bir kere yaparsınız, iki kere ya-
parsınız. Çalışan arkadaşlar da benim ora-
da olmaktan keyif aldığımı biliyorlar. Her-
kesle tek tek ilgilenmek, merhabalaşmak, 
iki çift laf etmek sohbet etmek hoşuma gidi-
yor. İşte berabersek, sosyal hayatta da bera-
ber olmamız gerekir. Birlikte o heyecanı ya-
şamamız lazım.

Sosyal sorumluluk projelerine de aynı bakış 
açısıyla yaklaşıyoruz. Aksaray’da çok güzel 
bir tiyatro gösterisi yaptık. Sadece çalışan-
larımız değil, benim köyümün ilkokulundaki 
öğrenciler ve Aksaray’da parasız yatılı burslu 
olarak okuyan 800 kadar öğrenci hayranlıkla 
izledi. Bunlar Aksaray’da nadiren olan şeyler. 
Oyun sonunda kopan alkış, çocukların göz-
lerindeki ışıltı, değeri hiçbir maddiyatla öl-
çülemeyecek şekilde mutluluk veriyor insa-
na. İnsanların mutlu olması beni de çok mut-
lu ediyor.

Herkesin sıkıntısını derdini benimle paylaş-
masını isterim. Çalışanlarımın mutsuzluğu 
beni de mutsuz eder.

Son olarak, Eroğlu Giyim’in yakın dö-
nemdeki planları ve hedeflerini sizden 
dinleyebilir miyiz?

Eroğlu Holding yatırımı seven bir kuruluş. 
Dünyaya baktığımızda konfeksiyon sektö-
ründe hala ciddi boşluklar olduğunu görüyo-
ruz. Çok iyi bir müşteri portföyümüz, dünya-
nın neresine gidersek gidelim bize iş verecek 
sıkı kurulmuş iş bağlantılarımız var. Ekibimi-
zi dünyanın farklı ülkelerinde üretim yapabi-
lecek şekilde yetiştirir ve o vizyonu kazandı-
rabilirsek, çok daha hızla büyümemizin önü 
açılacaktır.

Aksaray’da ve Mısır’da bunu başardık. Şim-
di farklı coğrafyalarda, farklı ekiplerle benzer 
yatırımları yapma konusunda planlar yapıyo-
ruz. Bu konuda üst düzey yönetici arkadaş-
larımla ilk toplantılarımızı yaptık, fikir birliği 
içinde olduğumuzu görmekten büyük mem-
nuniyet duydum. Detayları yakında tüm ça-
lışanlarımızla da paylaşacağız. Eroğlu Giyim 
bünyeside çalışan herkes için, belki de ha-
yatta birkaç kez karşılaşılabilecek türden için 
kariyer fırsatları yaratacak bir plan olduğunu 
söyleyebilirim.

Üretim ve yatırım anlamında Eroğlu Giyim’in 
her zaman yükselen bir çizgide olduğunu za-

ten biliyoruz. 2012 yılı da çok başarılı geçi-
yor. Çok daha ileriye baktığımda, hüküme-
timizin 500 milyar dolar ihracat hedefi koy-
duğu 2023 yılını düşünmek lazım. Bu hede-
fin 50 milyar dolarlık bölümü tekstil ihraca-
tı olarak hedefleniyor. Bizim hedefimiz de 
Eroğlu giyim olarak Türkiye tekstil ihracatının 
%1’ini gerçekleştirmek ve 500 milyon dolar-
lık bir ciro yakalamak. Hep birlikte başaraca-
ğımıza inanıyorum.

Mısır’da 2011 Ocak’ta başlayan ayaklanma hareketi çok kısa sürdü, olaylar sakinleşti. Ama ayaklanma öncesi çok büyük baskı altında olan Mısır halkı, toplumsal güçleri konusunda temelsiz bir özgüven duygusuna kapıldı. Mısır toplumu, önceleri asker ve polise karşı fazlasıyla korkaktı. Şimdi de birdenbire galeyana gelme, en ufak bir anlaşmazlığı ayaklanmaya 
dönüştürme eğilimindeler.

Hala bir geçiş dönemi yaşanıyor. Devlet otoritesinin eksikliğiyle, 
yasalarda dayanağı olup olmamasına bakmadan istiyorlar, diretiyorlar ve alıyorlar. Devletin koyduğu ama kontrol edemediği kurallar üzerinden çalışanlarıyla çekişmeye giren firmalar da oldu, ama sonuçta onlar zararlı çıkıyorlar.

İnsana değer veren ve insanlarla her zaman iyi ve yumuşak ilişkiler kurmaya çalışan bir organizasyon olarak bu durumdan en az etkilenen şirket olduğumuzu söyleyebilirim. Neticede biz orada misafiriz, otorite boşluğunu Eroğlu Giyim kültürü ile doldurmaya gayret ediyoruz. 
Sosyal yaklaşımımız orada da devam ediyor. Yemekler, çalışma ortamı, tuvaletler hatta mescidlerdeki hijyen konusundaki standartlarımız Mısır ortalamasının çok çok üzerinde. Türkiye’deki standartları uyguluyoruz ve Türk kültürünü orada yerleştirmek 

için ciddi olarak çalışıyoruz. Zorlanıyoruz ama eğitimle kontrolle sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz. Mısır’lı çalışanlarımız da bunun karşılığını veriyorlar. Olaylar ilk patlak verdiğinde Türk personelimizi çok sıkı bir korumaya aldılar. Türkiye’ye gelecek olanları havaalanında uçağa kadar eşlik ettiler. İnsan her yerde aynı insan. Kendisine değer veren, sahip çıkan destek olan, insan olduğunu hissettiren, karşılıklı konuşabildiği kişiyi ayrı bir yere koyuyor. Bu nedenle Mısır’da da herkes Eroğlu Giyim’de çalışmak 
istiyor.
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EROĞLU GİYİM,
MÜŞTERİLERİNİ YENİ SHOWROOMDA 
AĞIRLAYACAK

Eroğlu Giyim için yapılan showroom tasarımında mekan algı-
ları, konsepte ve ana temalara bağlı kalınarak oluşturuldu. Ah-
şap, metal, cam, taş gibi doğal ürünlerin kullanıldığı mekan, gi-
riş kapsülü, ürün sergileme alanları, ortak toplantı bölümü, bar, 
lounge bölümü, özel toplantı bölümü ve değişim kabinlerinden 
oluşuyor.

Çıkılan yolculuğun başlangıç noktası olan giriş kapsülünden; 
tamamen yenilenerek ve arınarak gerçekleştirilen girişten ana 
mekana geçiliyor. Mekanda hakim olan ve ekolojik dengelere 
öncelik tanıyan tasarım, doğaya geri dönüşü simgeleyen me-
sajlar veriyor. 

Yeni showroom, dinamik, özgür, güçlü ve 
evrensel bir ürün olan denimin modern yaşamın 
bir parçası olduğunu vurgulayacak şekilde 
tasarlandı.
Sürdürülebilirliği ve geri dönüşümü simgeleyen ağaç gövdeleri-
nin modern yaşamın içine giren doğal ürünler olarak kullanıldı-
ğı mekanın sergileme alanında ahşap malzemelerin üstüste yı-
ğılmasıyla oluşturulan yoğun görüntü ise, hafıza ve yolculuğu 
ifade eden bir metafor olarak göze çarpıyor.

Diğer sergileme alanında fon olarak kullanılan metal alaşımlı 
malzeme ise, güç, kalite ve deneyimi sembolize ederek, deni-
min karakterindeki endüstriyelliğini ve çağdaşlığını vurguluyor.

“Hafızada Özgür Yolculuk” temasıyla 
en ince detayına kadar planlanan yeni showroom, 
Eroğlu Giyim markasının değerini, 
kurumsal kimliğini ve denime verdiği önemi 
yansıtıyor. 

19 Temmuz 2012’de Eroğlu Giyim Yönetim 
Kurulu Üyesi Ümmet Eroğlu tarafından 
açılışı yapılan showroom, Eroğlu Giyim 
çalışanları ve müşterilerinin büyük 
beğenisini kazandı.
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EROĞLU GİYİM

EROĞLU GİYİM, MARKS & SPENCER’DAN
“BAŞARILI PROJE” ÖDÜLÜ ALDI
Türkiye’nin en büyük tekstil üreticilerinden Eroğlu Giyim, dünyaca ünlü 
markaların üreticisi olarak gösterdiği üstün başarılara bir yenisini 
daha ekledi. Kendileri için özel olarak hazırlanan koleksiyonun satış 
rekorları kırması üzerine Eroğlu Giyim’i ziyaret eden Marks&Spencer 
yetkilileri başarılı işbirliklerinin devamı dileğinde bulundu.

Sağlanan üstün başarı üzerine Marks&Spencer’dan Sourcing& Technology 
Direktörü Krishan Hundal, Sourcing Müdürü Phillip Price, Türkiye Ofisi Ge-
nel Müdürü Sylvie Dayı ve Sourcing&Merchandising Müdürü Arzu Ulu, Eroğ-
lu Giyim’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Eroğlu Giyim İcra Kurulu Başkanı Üm-
met Eroğlu ve Pazarlama Müdürü Elif Özkalkanlı’nın katıldığı toplantıda, teb-
rik ve teşekkürlerini ileten Marks&Spencer yöneticileri, işbirliklerinin artarak 
devam edeceğini belirttiler. Marks&Spencer yöneticileri tarafından projenin 
başarısını hatırlatmak üzere sunulan hediyeyi, Eroğlu Giyim ekibinin diğer 
üyeleriyle paylaşan Ümmet Eroğlu, özverili çalışmaları için ekibe teşekkür 
etti ve başarılarının devamını diledi.

Dünyaca ünlü İngiliz giyim markası Marks&Spencer; Eroğlu Giyim tarafından 
üretilen ve tüm dünyada satış rekorları kıran koleksiyonun tasarlanmasına, 
kadın vücut iplerini araştırarak başladı. Bağımsız bir kuruluş tarafından tes-
pit edilen vücut tiplerine ilişkin ölçüleri Eroğlu Giyim’in deneyimli ekibinin 
ellerine teslim edildi. Belirlenen ölçüler içinden 3 ana tipi seçerek ürün çalış-
malarına başlayan Eroğlu Giyim ekibi, 400’e yakın numune tasarladı. Onlarca 
manken üzerinde denenerek vücuda tam oturması sağlanan numuneler üze-
rinden de üretime geçildi.

Proje üzerinde emeği geçen Marks&Spencer ve Eroğlu Giyim ekipleri, ürün-
lerin satışa çıktığı ilk haftadan itibaren planlanandan on kat hızla satılmaya 
başlaması ile çalışmalarının karşılığını almış oldular.



www.erogluholding.com

EROĞLU GİYİM, 
İKİNCİ ISO 500’DE HEDEF BÜYÜTTÜ

KAYSERİLİ GENÇ GİRİŞİMCİLER,  
EROĞLU GİYİM ÇORLU FABRİKASINI 
ZİYARET ETTİ

Türkiye ve Mısır’daki fabrikalarıyla bölgenin önemli de-
nim üreticilerinden biri olan Eroğlu Giyim, ISO 500 için-
deki yerini, önümüzdeki dönem yapacağı yeni yatırım-
larla daha da yukarı çıkarmayı hedefliyor.  2011 yılında 
yaşanan ekonomik krize rağmen beklentilerin üzerinde 
bir büyüme başarısı gösteren Eroğlu Giyim, daha olum-
lu geçen 2012 yılında iki katına çıkan talebi karşılamak 
üzere üretim kapasitesini de artırmayı planlıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB bünyesinde faaliyet gösteren 
ve başkanlığını Sami Boydak’ın üstlendiği Kayserili Genç Girişimciler 
Kurulu, Trakya bölgesinde düzenledikleri  program çerçevesinde Eroğ-
lu Giyim Çorlu fabrikasını ziyaret ettiler. 

5 Ekim 2012’de gerçekleşen ziyarette, önce Eroğlu Holding tanıtım fil-
mini izleyen konuklar, Eroğlu Giyim faaliyetleri hakkında bilgi aldılar.

Eroğlu Giyim İcra Kurulu Başkanı Ümmet Eroğlu, İnsan Kaynakları 
Müdürü Cevat Duman ve Çorlu Fabrika Müdürü Hüseyin Şahin eşliğin-
de üretim alanını gezen Kayserili misafirler, karşılaştıkları sıcak ilgi ve 
yakınlıktan duydukları memnuniyeti belirterek fabrikadan ayrıldılar.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan  

Türkiye’nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu listesinde, 

2010 yılında 152. sırada yer alan Eroğlu Giyim, 

2011 yılında 20 basamak birden yükselerek 132. oldu.
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EROĞLU GAYRİMENKUL’DE 
ZİRVE YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR...
Eroğlu Gayrimenkul, vizyonuna uygun şekilde eş zamanlı olarak 
yürüttüğü dev projelere yeni bir halka daha ekliyor. Eroğlu 
Gayrimenkul’un, aralarında Seyrantepe’de yükselecek dünya çapındaki 
projesinin de yer aldığı üstün nitelikli inşaat projelerinin yönetimi, 
bilişim sistemleri ile destekleniyor.

Büyük inşaat projelerinin sevk ve idaresinde bilişim sistemleri kulla-
nılmasının kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldiği günümüzde gay-
rimenkul sektörüne özel bir kurumsal kaynak planlama yazılımı ge-
liştirmeyi amaçlayan “Zirve Eroğlu Gayrimenkul ERP” projesini, Eroğ-
lu Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü yönetiminde yürütü-
yoruz.

Ağustos ayında başladığımız çalışmalarda temel hedef, farklı uygula-
malar ile çözümlenen muhasebe,  satış, satınalma ve insan kaynakla-
rı operasyonlarının, operasyonel yeterliliklerinin artırılması için gün-
cel versiyonlara yükseltilmesi; iş geliştirme ve tasarım aşamalarının 
takibi, inşaat proje yönetimi gibi yeni fonksiyonların da eklenerek tek 
bir çatı altında toplanması oldu.

Dağınık yapısı nedeniyle çift veri girişleri gerektiren sistemleri tek bir 
platformda bütünleşmiş hale getirecek proje sonucunda, iş geliştir-
me aşamasından başlayarak, bütçe, planlama, talep, tedarik, sözleş-
me yönetimi ve hakediş gibi yapı projelerine has fonksiyonları yürü-
tebilen bir ERP çözümü elde edilmiş olacak.

Bu bütünsel yaklaşım, Türkiye’de gayrimenkul sektöründe çok 
da uygulama sahası bulamamış. Bunun yerine, ayrı yazılımlar 

üzerinden ara çözümlerle ilerleyen, tablolama programları ile veri ta-
kibine dayanan genel bir piyasa kabulü var. Yaygın anlayışın aksine 
tüm aşamalarıyla kişilerden, belgelerden ve bilgisayarlardan bağım-
sız halde, tüm operasyonu tek bir kurumsal kaynak planlaması yazı-
lımı altında birleştirebileceğimize inanıyoruz. Tüm yöneticilerimiz ve 
ekiplerindeki anahtar çalışanlarla, sürece bizzat katıldılar ve ciddi za-
man ayırdılar, hala da ayırıyorlar. Bir ay gibi bir sürede bordro süre-
ci  kullanıma hazır hale geldi ve paralel kullanıma geçildi. Bilgi tek-
nolojileri yardım ve çağrı karşılama sistemleri, belge ve arşiv yöneti-
mi özelliklerini de devreye aldık. 

Projenin tüm aşamalarında gerek Eroğlu Gayrimenkul ve  gerekse 
Eroğlu Holding’den konunun uzmanları ile sürekli istişare ederek ça-
lışmalarımıza devam ettik. Sadece hesap planı başlığında 6 tam gün 
ayrıldı ve tüm detaylar tartışılarak gelecek yıllarda da bizi taşıyabile-
cek altyapıyı kurmaya başladık.  Bu yazıyı kaleme aldığım sırada 90 
kadar eğitim ya da tasarım toplantısı yapılmış,  toplamda 450 saatlik 
bir mesai sadece bu toplantılara ayrılmıştı. Ayrıca bu toplantılar dı-
şında da yine en az bu kadar mesai dokümantasyon çalışmalarına ay-
rıldı. Ortaya portal platformunda takip edilen, her aşaması kayıt al-
tına alınan bir proje çıktı. Gerek analiz, gerek tasarım ve gerekse ge-
liştirme dokümanları bu portala ekleniyor. Tüm toplantılar da bu por-
taldan izlenebiliyor. 

Projemize iyi başladık, iyi gidiyoruz ve iyi bitireceğiz. Önümüzdeki ay 
satınalma sürecini ve arkasından proje yönetim modüllerini devreye 
almak hedefindeyiz. Yılbaşına kadar birinci fazda yer alan tüm süreç-
ler devreye sokulacak ve kullanılan tüm eski yazılımlardan kurtulaca-
ğız. İkinci fazda ise halen hiçbir yazılımla elde edemediğimiz ek fay-
daları yazılım üzerine entegre edeceğiz.

Böylece takip edilebilen, raporlanabilen ve en önemlisi uçtan uca en-
tegre bir operasyon ve yönetim sistemine sahip olacağız. Rakipleri-
mizle aramızdaki farkı daha da açmak azmindeyiz. Eroğlu Gayrimen-
kul çalışanlarının desteği, inancı ve de azmi sayesinde Zirve yazılımı 
ile bu sektörün zirvesine istikrarlı bir şekilde yürüyoruz.

Erdal Nalbant
Eroğlu Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörü
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İlgili departman yöneticileriyle hazırlanan ve “El Kitabı” adıyla ya-
yınlanan dokümanlar içeriğinde; yönetmelikler, süreçler, talimatlar, 
formlar ve organizasyon yapısında yer alan pozisyonların görev ta-
nımları yer alıyor.. Model olarak seçtiğimiz “Doküman Hiyerarşisi’ne” 
göre bu dokümanlara atfettiğimiz içerik ve kapsam şöyle sıralanmak-
tadır: 

Yönetmelikler, Holding Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimi tarafından 
bağlı şirketlerin Üst Yönetimleri’ne, iş yapış kurallarının ve ana esas-
larının yönetim dilinde anlatıldığı dokümanlardır. 

Süreçler, girdileri alıp kaynak kullanarak katma değerli bir çıktıya dö-
nüştüren faaliyetler bütünüdür. Genel olarak bakıldığında bir sürecin 
çıktısı, bir sonraki sürecin girdisi olarak sistemi etkileyecek bir yapı 
ortaya koyar. İç ve/veya dış müşteri ihtiyacının karşılanması için ya-
pılması gereken işlem adımlarının anlatıldığı bu dokümanlar, 5N 1K 
sorularına cevap verecek şekilde kurgulanır. 

•	 Ne yapılacak?

•	 Neden yapılacak?

•	 Nerede yapılacak?

•	 Ne zaman yapılacak?

•	 Nasıl yapılacak?

•	 Kim yapacak?      

Talimatlar, operasyonel düzeyde uygulamaların nasıl yapılacağının 
tarif edildiği dokümanlardır. Süreçler içerisinde detay bilgi gerektiren 
işlem adımlarının açıklanmasında yardımcı doküman olarak kullanı-
lırlar. Görsel olarak şekil, fotoğraf ve ekran görüntüleri ile desteklene-
bildiği gibi sadece bunlardan da oluşabilirler. Kısa, net, açık ve anla-
şılır bir anlatım dili ile yazılması gereken talimatlar, uygulamaya yö-
nelik olmalı ve  işi uygulayan kişiler ile yazılmalıdır.

Formlar, kayıtların standart şekilde tutulmasına kılavuzluk eden, veri 
girişlerinin yapılacağı şablon halindeki dokümanlardır. 

Hazırlanan tüm bu dokümanlar tüm sistemin otomasyona aktarılma-
sı projesinde referans olacaktır. Kağıt üzerinde kurgulanan tüm siste-
min otomasyona aktarılması ile tüm kayıtlara sistemden erişim sağ-
lanacaktır. Bu sayede veri analizine dayalı sürekli iyileştirme projele-
rinin hayata geçirilmesi mümkün olacaktır.

EROĞLU HOLDİNG 
MÜKEMMELLİK YOLCULUĞUNUN 
EL KİTAPLARI HAZIRLANIYOR

EROĞLU HOLDİNG’TE BİR TÜRKAK DENETÇİSİ

Yasemin Serhatlı
Eroğlu Holding Sistem Geliştirme Müdürü

EFQM Mükemmellik Modeli’ni referans alarak tüm 
Eroğlu Holding şirketlerinin yönetsel ve destek 
süreçlerine kılavuzluk edecek El Kitapları, Sistem 
Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanıyor.

Kalite yönetim sistemi belgelendirmesi yapan kuruluşlar 
için yeterlilik kriterlerini belirleyen Türk Akreditasyon Kuru-
mu TÜRKAK tarafından 17-21 Eylül 2012 tarihleri arasında 
Ankara Plaza Hotel’de gerçekleştirilen “ISO/IEC 17021:2011 
Akreditasyon Denetçisi Eğitimi’ne katılan ve eğitim sonrası düzenlenen sına-
vı başarıyla geçen Akkaş, Yönetim Sistemleri Denetim ve Belgelendirme kuru-
luşlarının ISO/IEC 17021 standardına uygunluğunu denetleme yetkisine sahip 
TÜRKAK Denetçisi unvanını aldı.

TÜRKAK Denetçisi olmak yolunda gösterdiği önemli başarı ile Eroğlu Holding 
için gurur kaynağı olan Akkaş, ISO/IEC 17021:2011 standardı ve ilgili olan ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bil-
gi Güvenliği Yönetim Sis temi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 
13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi gibi uygunluk değerlendirme 
standartları ile Uluslara rası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Avrupa Akreditas-
yon Birliği (EA)’nin zorun lu dokümanları da dahil olmak üzere TÜRKAK’ın faa-
liyet gösterdiği bütün yönetim sistemleri alan larında belgelendirme kuruluş-
larını denetleyebilecek.

Eroğlu Holding Sistem Geliştirme Yöneticisi Burcu Akkaş, 
TÜRKAK denetçisi olmaya hak kazandı.



EROĞLU GAYRİMENKUL

OFİSHANE’DE HAYAT BAŞLADI!
İstanbul’un en önemli kentsel dönüşüm bölgelerinden biri olan Maslak’ın arka 

bahçesi Kağıthane’de hayata geçirilen Ofihane Projesi, İstanbul’un merkezi yerlerine 
yakın lokasyonu ile iş dünyasının yeni adresi olacak.

Eroğlu Gayrimenkul’ün iş dünyasının yeni yükselen lokasyonu 
Kağıthane’de, iş ve yaşamın tam merkezinde hayata geçirdiği ticari 
projesi Ofishane, yeni misafirlerini ağırlamaya başladı. 

TEM, E-5 ve Dolmabahçe-Bomonti tünel projesine ve Avrupa yakası-
nın tüm merkezi bölgelerine yakın lokasyonu, raylı ulaşım hatlarına 
ulaşım kolaylığı ile yakın zamanda İstanbul’un en büyük iş merkezle-
rinden biri halini alacak olan bölgede hayata geçirilen Ofishane yatı-
rımcılara büyük avantaj sunuyor.

Ofishane’de yer alan ofislerin tamamında, çalışanların mola sürele-
rinde nefes almalarını ve günlerini daha verimli kullanmalarını sağ-

layacak kat bahçeleri bulunuyor. Sadece ofislere ayrılmış yaklaşık 300 
araçlık kapalı otopark da bulunuyor.

TAGO Mimarlık tarafından tasarlanan ve yatırım bedeli 120 milyon TL 
olan Ofishane, teknik altyapısı ve profesyonel bina yönetim hizmet-
leri ile ofis kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek. Toplam 
33 bin metrekare kiralanabilir alanda yer alan projenin 21 bin met-
rekaresi ofis alanı olacak. Projenin 14 bin metrekarelik alanında kur-
gulanan ve mayıs ayında açılan Bauhaus ise, 120 bin ürün çeşidi ile 
hizmet veriyor.
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PLATFORM MERTER FASHION PARK 
İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Eroğlu Gayrimenkul tarafından İstanbul’un en önemli lokasyonlarından Merter’de 
hayata geçirilen ve Avrupa’nın moda ve ticaret temalı en kapsamlı projesi olan 
Platform Merter Fashion Park’da teslimat yakında başlıyor…

Markalaşmış profesyonel çalışanları ve 12 yılı aşan deneyimi 
ile sektörde yeni bir dönem açacak hamleler başlatan Eroğlu 
Gayrimenkul’ün, sektördeki klişeleri yıkarak karma kullanımlı pro-
jelerin bir adım önüne geçn projesi Platform Merter Fashion Park 
çok yakında açılıyor.

Atatürk Havalimanı ile metro, metrobüs gibi toplu taşıma araç-
larına yakınlığının yanı sıra, İstanbul’un en önemli ulaşım arte-
ri olan E-5 üzerindeki merkezi konumuyla geleceğin iş, ticaret ve 
yaşam merkezi olarak kurgulanan Platform Merter, uluslararası ti-
caret hacmi bakımından İstanbul’un en önemli merkezlerinden 
Merter’de rezidans, suit, ofis,  sport center ve Fashion Park bölüm-
lerinden oluşan bölümleri ile moda ve ticareti bir araya getiriyor. 

20 bin metrekate alanda kurgulanan Platform Merter Fashion Park, 
dünya markası olan ve bu yolda ilerleyen moda ve tekstil markala-
rını, modern ve fonksiyonel bir biçimde aynı çatı altında toplayan, 
Türkiye’nin ilk ve tek moda merkezi olacak. Merter’de dükkânları 
ofislere, dar sokakları rahat showroom’lara, çarşıları ticaret merke-

zine dönüştürecek olan Platform Merter Fashion Park, Avrupa’nın 
moda ve ticaret temalı en önemli merkezi olarak planlandı.

Türkiye’nin markaları Platform Merter Fashion 
Park’da uluslararası arenaya açılacak
Markaların ihtiyacı olan; defile, sergi alanları, geniş showroomlar, 
restoran, kafe ve sosyal alanlar, kısacası moda ve tekstil ile ilgi-
li tüm detayların mükemmel olarak kurgulandığı Platform Merter 
Fashion Park’ta farklı ihtiyaçlara yönelik tam 110 mağaza yer alıyor. 

Fashion Park’ın; tekstil sektörünün, dünyaya çok daha hızlı entegre 
olabileceği, iş hacmini genişletebileceği ve ihracatı arttırabileceği 
yeni ve modern yüzü, yeni dünya markalarını oluşturmada önem-
li bir üs olarak konumlandı. Moda ve tekstil piyasasındaki firma-
lar burada yer aldıklarında, ticaretlerini kendileri gibi güçlü mar-
kalarla, modern ve güçlü bir konseptte yapıyor olacaklar. Öte yan-
dan toptan tekstil alıcıları da, modern bir merkezde, tek bir nokta-
da zahmetsizce ticaret yapmanın keyfini sürecek.  
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COLIN’SEROĞLU GAYRİMENKUL

İSTANBUL LOUNGE’DA
TESLİMAT HEYECANI…
İstanbul’un  en önemli projelerinin yükseldiği 
Halkalı’da Eroğlu Gayrimenkul tarafından hayata 
geçirilen İstanbul Lounge’da yaşam 
Ekim ayı sonu itibariyle başlıyor.

Farklı mimarisi, geniş yeşil alanları ve sakinlerine sunduğu sosyal 
imkânları ile ayrıcaklı bir konuma sahip olan İstanbul Lounge’da tes-
limatlar başladı. Doğadan esinlenerek yatay süreklilik konseptinin 
belirlendiği projede ev sahibi olanlar yeni ve ayrıcalıklı bir hayata 
“merhaba” dedi. 

Mimarisi, yeşil alanları ve sosyal imkânlarının yanı sıra Küçükçek-
mece Gölü’ne yakınlığı ile de özel bir konuma sahip olan İstan-

bul Lounge’da büyüklükleri 59 - 227 metrekare arasında değişen 
1+1’den 4+1’e kadar pek çok farklı daire alternatifi bulunuyor. Pro-
jede ayrıca sınırlı sayıda çok özel dubleks 4+1’ler sahiplerini bekli-
yor. Bölgede yer alan yüksek blokların aksine insan ölçeğindeki bo-
yutlarıyla, yaşayanlara gökyüzünün mavisini görme imkânı sağla-
yan ve toplam 792 daire bulunan projede tüm dairelerden göl ya da 
sitenin panoramik manzarası seyredilebiliyor. 
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İstanbul Lounge evleri uygun faiz oranları ile 
de konut sahibi olmak isteyenlere yeni kapılar 
açıyor. Başlattığı kampanyalarla müşterileri-
ne benzersiz bir ödeme kolaylığı sunan Eroğlu 
Gayrimenkul’ün İstanbul Lounge 1 ve Lounge 
2 projesinde, yüzde 0.70 faiz oranı ile 60 ay 
taksit veya aylık yüzde 0.80 faiz oranı ile 120 
ay taksit seçeneği ile Banka Konut Kredisi im-
kanı sunuluyor. Sektör ortalamalarına kıyasla 

çok avantajlı koşullarda ev sahibi olmayı mümkün kılan bu ödeme sistemine ek olarak; Eroğlu Fi-
nansal Ödeme Sistemi ile yüzde 30 peşinat ve 24 ay vade farksız eşit taksit ile ödeme fırsatı da su-
nuluyor. Ödeme avantajları ile ev sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldüren Eroğlu Gayrimenkul 
ayrıca, projelerinde gizli veya ekstra masraf da uygulamıyor. Sunduğu tüm projeler için geçerli “Her 
şey Dahil Fiyatlar”; KDV, tapu masrafları, alt yapı bedelleri, abonmanlık, sayaç, cins tashihi harcı ve 
iskan harç bedellerini kapsıyor. 
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ANTALYA ERASTA’DA HAYAT BAŞLIYOR
Eroğlu Gayrimenkul’ün, Antalya’da yükselen, yarı açık mimarisi ile şehrin ilk doğa ile 

barışık alışveriş merkezi ERASTA’da hayat başladı. Türkiye’nin en güçlü uluslararası 
elektronik mağazası Electro World 34. mağazasını ERASTA’da hizmete açtı.

Konut projelerinin yanı sıra, ticari alanda yürüttüğü güçlü çalışma-
lar ile de adından söz ettiren Eroğlu Gayrimenkul,  Antalya’da yer 
alan projesi  ERASTA’nın inşaatına hızla devam ediyor. Antalya’nın 
Kepez ilçesinde, şehrin yarı açık mimariye sahip, doğa ile barışık ilk  
alışveriş merkezi olarak tasarlanan ERASTA’da hayatın ilk adımları 
atıldı. Kampanyaları ve sunduğu hizmetler ile Türkiye’nin en güçlü 
uluslararası elektronik perakende zinciri Electro World; 34. mağa-
zasını ERASTA’da hizmete açtı ve açılış Antalya’lılar tarafından çok 
yoğun ilgi gördü.

ERASTA, Mart 2013’de açılacak
Yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda kurgulanan ERASTA, 71 mağa-
za ve 1.300 araçlık otopark kapasitesi ile Antalya’nın yanı sıra böl-
genin de dikkat çeken sosyal alanları arasında yerini almaya hazır-
lanıyor. Uluslararası mimarlık ofisi Broadway Malyan tarafından ta-
sarlanan proje, 2013 yılının Mart ayında tamamlanacak.
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BAUHAUS’DAN
ANTALYA ERASTA’DA

DEV YATIRIM
Eroğlu Gayrimenkul’ün, Antalya’da yükselen, şehrin 
ilk doğa ile barışık, yarı açık alışveriş merkezi 
ERASTA’da yer alan BAUHAUS, 14 bin metrekare 
satış alanı ile 1 Ağustos’ta hizmete açıldı.

2012 yılındaki yatırım planı doğrultusunda, Eroğlu 
Gayrimenkul’ün Kağıthane’de yer alan Ofishane projesi içe-
risinde hizmete giren şubesinin ardından, Erasta Antalya 
şubesini de hizmete açan BAUHAUS 14 bin m2 alanda 120 
bin çeşidiyle hizmet vermeye başladı. Kuruluşunun 52. yı-
lında 15 ülkede 200’ü aşkın şubesi ve 15 bin’den fazla ça-
lışanı ile Avrupa’nın en başarılı şirketleri arasında bulunan 
BAUHAUS, Antalyalıların yoğun ilgisi ile 1 Ağustos’ta kapı-
larını açtı.

ERASTA ayrıcalıklı mimarisi,  merkezi konumu ve farklı konsepti ile dikkat çekiyor. 



COLIN’S

EKONOMİ EDİTÖRLERİ COLIN’S’İ
YAVUZ EROĞLU’NDAN DİNLEDİ

28 Haziran Perşembe günü Türkiye’nin 

önde gelen gazetelerinin ekonomi 

editörleriyle bir araya gelen Colin’s 

İcra Kurulu Başkanı ve Eroğlu 

Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz 

Eroğlu, Colin’s hedeflerini ve büyüme 

planlarını anlattı.

Türkiye’yi yurtdışında en iyi şekilde temsil eden mar-
kalardan biri olan Colin’s’in dünü, bugünü ve geleceği-
nin konuşulduğu toplantıya, Sabah Gazetesi’nden Pınar 
Çelik, Habertürk Gazetesi’nden Menekşe Ataselim, Va-
tan Gazetesi’nden Necla Dalan, Zaman Gazetesi ve Mar-
keting Türkiye Dergisi’nden Hande Hadiş ile Cumhuriyet 
Gazetesi’nden Şehriban Kıraç katıldı. Yaklaşık 2 saat süren 
toplantıda Colin’s İcra Kurulu Başkanı ve Eroğlu Holding Yö-
netim Kurulu Üyesi Yavuz Eroğlu, markanın global yapısı-
nı anlattı ve büyüme planları konusunda açıklamalar yaptı.

2015 yılında 50 ÜLKEDE 1.200 MAĞAZA
Colins’in Türkiye, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere 37 
ülkede 600 mağazasının olduğunu belirten Yavuz Eroğlu, 
2015 yılı hedeflerinin 50 ülkede 1.200 mağazaya ulaşmak 
olduğunu belirtti.

Dünya markalar liginde yer alan en önemli Türk giyim mar-
kasının Colin’s olduğunu belirten Eroğlu, 2015 yılında on 
bin çalışan ve 2 milyar dolar ciro hedeflediklerini sözleri-
ne ekledi.

2011 yılında 102 yeni mağaza açtıklarını belirten Yavuz 
Eroğlu, bu yıl açılan yeni mağaza sayısının 105’i geçece-
ğini söyledi.

İLK HEDEF ÇEK CUMHURİYETİ VE ALMANYA
Büyüme hedeflerinde önceliğin Almanya’da olduğunu belir-
ten Yavuz Eroğlu, “Avrupa’yı etkisi altına alan ekonomik dur-
gunluk ve kriz, bizim için önemli bir fırsat. Rusya pazarında 
da benzer  koşullarında büyümüş ve yaşan krizi markamız 
için bir fırsata dönüştürmeyi başarmıştık. Almanya’da önü-
müzdeki yıl 50 mağaza açmayı hedefliyoruz.” dedi. İlk mağa-
zalarının Koblenz’de açılacağını söyleyen Eroğlu, Avrupa’da 
kadın ve çocuk giyim markası satın alma konusunda da de-
ğerlendirmeler yaptıklarını belirtti.

Çek Cumhuriyeti’nde Colin’s ürünlerinin satılmaya başla-
yacağını ve ilk siparişleri aldıklarını belirten Yavuz Eroğlu, 
hedeflerinin bu ülkede de mağazalaşmak olduğunu sözle-
rine ekledi.

BÜYÜK ÇİN PAZARINA BÜYÜK YATIRIM
Colin’s markasının Avrupa’dan Çin’e kadar uzanan coğ-
rafyaya yayıldığını hatırlatan Eroğlu, 2012 hedeflerinde 
Çin’de mağaza açmak olduğunun altını çizdi. “Çin’de pa-
zarın büyüklüğü ve fiziki şartların farklılığıyla orantılı ola-
rak büyük ve güçlü bir ekip kuruyoruz” diyen Yavuz Eroğlu, 
uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir pazar olan Çin’de 
10 milyon dolarlık mağaza yatırımı yapacaklarını söyledi.
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COLIN’S YÖNETİCİLERİ 
TURQUALITY PROGRAMI 
STRATEJİK YOL HARİTASI İÇİN 
BİR ARAYA GELDİ
Turquality Stratejik Yol Haritası Çalıştayı , Colin’s İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu liderliğinde 7 Ey-
lül 2012’de toplanan 40 kişilik Colin’s yönetici kadrosu tarafından gerçekleştirildi. Destek süresi beş 
yıl daha uzatılan Colin’s’in ikinci beş yıla ait stratejik planlarının oluşturulduğu ve aksiyon projele-
rinin netleştirildiği çalıştay, Dr. İlhami Fındıkçı’nın “Hizmetkar Liderlik” sunumu ile keyifli bir şekil-
de son buldu.

“10 yılda 10 dünya markası” 

vizyonuyla hazırlanan 

ve Türk markalarının 

yurtdışı faaliyetlerini her 

alanda destekleyerek 

rekabet güçlerini artırmayı 

amaçlayan Turquality 

programında “Olimpiyat 

Takımı Şampiyon Adayları” 

arasında yer alan Colin’s,  

yeni yol haritasını belirledi.



LOFT

Loft’tan “öne çıkan” bir iletişim stratejisi

“GENERATION FRONT ROW”
Her sezon başarılı koleksiyonlarıyla modanın ve yeni neslin nabzını tutan 

Loft’un 2012 sonbahar-kış konsepti “Generation Front Row”, hep en önde 

olmak isteyenleri “ön sıra”lara çağırıyor. Yeni koleksiyonuyla casual-spor 

giyinerek de çok şık olunabileceğini ortaya koyan, giyim tarzından daha 

çok, bir yaşam tarzı vaat eden Loft’un bu yeni konseptini, 

Loft Genel Müdürü Gürkan Palas’tan dinledik. 
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Loft’un 2012 sonbahar-kış sezonunda 
“Generation Front Row” sloganıyla hayata 
geçirdiği yeni iletişim stratejisinin hedefleri 
nelerdir?

Yeni iletişim stratejimiz; “Loft dünya modasını 
sunan bir jean markasıdır” algısını güçlendirmeyi 
hedefliyor. Markamızın genel hedef kitlesini daha 
da gençleştirmek, özellikle kadınlara daha yüksek 
sesle hitap etmek istiyoruz.

Loft markasının farkını yeni hedef kitlelere du-
yurmak ve tüketicilerimizle aradaki duygusal 
bağı güçlendirmek için kışkırtıcı, seksi, genç ve 
trendy marka algısını yerleştirmek istiyoruz. Ürün 
çeşitliliğine ve markamızın tasarım gücüne vur-
gu yaparak A-B müşteri profiline sesleniyoruz. 
Gelecekteki projelerimizi ve marka hedeflerimi-
zi, hedef kitlemiz  ile etkin bir şekilde paylaşma-
yı amaçlıyoruz.

Loft’un yeni sezon kampanyası hangi 
başlıklar altında şekillenecek?

2012 sonbahar-kış sezonu ile hayata geçirdiğimiz 
“Generation Front Row” konsepti ve sloganı, “ce-
lebrity lifestyle&news”, “paparazzi” ve “magazin” 
dünyasından hareketle oluşturuldu. Kampanya-
da özellikle “Front Row Icons”, “Front Row Peop-
le”, “Mr. Front Row” ve “Ms. Front Row” başlıkları-
nı kullanacağız.

Loft Front Row, 2012 Sonbahar-Kış 
Koleksiyonu’nun çekimlerinden de bahseder 
misiniz?

Yeni sezon fotoğraf çekimimiz geçen sezonlarda-
ki çekimlerden çok farklıydı. Modelleri asker gibi 
giydirip çekmek yerine, hikayesi olan bir “imaj 
kampanyası” çekimi yaptık. Modellerimizi “celeb-
rity” olarak kurgulayıp, günlük yaşantılarında fo-
toğrafladık. Havaalanına veya restorana girerken; 
gece kulübünden veya kırmız halılı bir davetten 
çıkarken... Medyaya poz verirken ya da medya-
dan kaçarken... Yolda sevgilisiyle yürürken... On-
ları “doğal halleriyle görüntülemek” çekimlerimi-
zin kilit noktasıydı.

“Generation Front Row” hep en önde olmak isteyen 
yeni neslin nabzını tutan bir slogan.



LOFT
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Casual-spor giyim  

hayatın her alanında 

 gücünü hissettiriyor. 

VIP davetlerden Oscar törenlerine 

 pek çok ortamda bu tarz ön planda. 

Loft olarak biz bu yeni akıma, 

“front row” giyim tarzıyla 

 yön veriyoruz.

Loft’la “ön sıra”da yerin hazır

Neden “front row”?

Hayatımız “en önden yer kapma” mücadelesiyle akıp 
gidiyor. Maça gideceksek, en ön sıradan, sahaya en 
yakın yerden ya da locadan bilet almak için uğraşı-
rız. Konsere en ön sıradan bilet bulmak için gişe ka-
pılarında yatarız. Uçakta ön sıralardan yer bakarız. 
Boğazda bir restorana gittiğimizde denize en yakın 
masayı isteriz. Otele gideriz; doğaya, denize en ya-
kın manzaralı odayı isteriz.

İş hayatında da bu böyledir, hep en ön sıralar için 
mücadele ederiz. Bizim işimizden örnek vermek is-
terim, mağazalarımızda en yeni, en dikkat çekici ve 
en şık elbisemizi vitrinde en öne koyarız. Defileler-
de ön sıraya hep en popüler simalar oturtulur; bu 
nedenle hepimiz defileyi veya şovu en ön sıradan 
izlemek isteriz. Eskiden podyuma çıkan mankene 
özenilirdi, şimdi podyum kenarında ilk sırada otu-
rana… Bugünkü nesil böyle yetişiyor. Dolayısıy-
la “Generation Front Row”, yeni neslin nabzını tu-
tan bir slogan.

“Hep en önde” diyen bu yeni konsept, Loft’u 
tercih edenlere neler sunuyor? 

Loft’u tercih edenler, hayatı en ön sıradan takip 
etme şansı yakalar. Loft sadece bir jean markası de-
ğil bir yaşam biçimidir çünkü. Loft, onu tercih eden-
lere tasarım ve moda sunar. Loft giyiyorsan, mo-
dayı sen belirliyorsun demektir, çevrende “trend-
setter” olarak kabul görürsün. İnsanlar yanında ol-
mak ister; markalar ise seninle gözükmek. Popü-
ler olursun, çevren seninle vakit geçirmek için bir-
biriyle yarışır. Saygı ve ilgi görürsün. Sen şanslısın-
dır çünkü Loft giyiyorsundur. Hal böyle olunca, ye-
rin “ön sıra”da ayrılır. Artık sen de “ön sıra nesli”nin 
bir parçasısındır.

Şık, casual ve doğal 
“Casual&spor” giyinerek de şık olunabilir mi? 

Elbette! Casual-spor giyim bugün, hayatın her ala-
nında gücünü hissettiriyor. Birçok kanaat önderi ha-
yata bakış açısını ifade ederken spor giyimi önem-
li bir enstrüman olarak kullanıyor. Yeni nesil, kırmı-
zı halılı davetlere spor kıyafetlerle katılıyor. VIP da-
vetiyelere, dress code olarak “smart-casual” yazma-
ya başladık; insanlar tercih ettikleri gibi giyinsinler 
diye. Şıklık, spor giyimle de elde edilebilir hale gel-
di. Dünya yıldızları Oscar törenlerine “smart-casual” 
kıyafetlerle katılıp bunu da gururla söylüyorlar.

Loft olarak biz de bu yeni akıma, “front row” giyim 
tarzıyla yön veriyoruz. Loft ile “front row” insanla-
rının giyim alışkanlıkları yeni bir anlam kazanıyor. 
Bir kadın ya da erkek Loft mağazasına girdiğinde bir 
“front row” insanı olarak çıkıyor. Loft’la yeni nesil 
ön sırada!



DNM

DNM’DE ÜRETİMİN HER AŞAMASI 
MERCEK ALTINDA

Dünyanın en büyük entegre 
denim üretim tesisi olan 
DNM’de pamuktan kumaşa 
uzanan tüm süreç, son 
teknoloji yazılımlarla 
anlık olarak izleniyor. 
Bilgi Teknolojileri ve Mali 
İşler ekiplerinin özverili 
çalışmaları sonucu elde 
edilen bu başarı, DNM’i 
geleceğe taşıyor.

Eroğlu Holding’in Mısır’daki büyük yatırımı DNM’de üretim süreci, pa-
muktan başlıyor, kumaşla bitiyor. İplik gibi ara ürünlerin de üretildiği 
tesiste üretimin bir kısmı Eroğlu Holding şirketlerine, bir kısmı ise tüm 
dünyadan farklı müşterilere sunuluyor.

Denim kumaş üretim sürecinde ürünün geçmişi, izlenmesi gereken en 
önemli parametrelerden biri. Hammadde ile mamullerin eşleştirilmesi; 
hangi ipliğin hangi lot pamuktan üretildiğinin, hangi kumaşın hangi ip-
likten dokunduğu ve hangi boyayla boyandığının bilinmesi, kalite baş-
ta olmak üzere tüm süreçler için büyük önem taşıyor.

DNM’de üretim süreçlerinin takibi ve otomasyonu konusunda yürütülen 
projelerin detayları konusunda bilgisine başvurduğumuz Eroğlu Holding 
Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Erdal Nalbant, kumaş üretiminde dikka-
te alınacak ince detaylar olduğunu belirtiyor ve ekliyor:”Sadece pamu-
ğun takibi yeterli değil. Kumaş üretim süreçlerinde pamuğun ipliğe dö-
nüşmesi, halat açma ve boyama gibi aşamalarda, yine kaynaklarına ka-
dar izlenmesi gereken çeşitli kimyasallar kullanılıyor. Üstelik bu işlem-
lerde belli oranlarda fire de söz konusu. Son olarak makina gürültüle-
ri ile gerçekleşen üretim sürecinin doğal aksaklıkları olan iğne kırılma-
ları ve iplik kopmaları da kontrol altına alınması gereken diğer unsur-
lar. Sonuç olarak hem malzemeyi hem de ekipmanı yönetmeniz gereken 
bir süreçte, kilo ile giren ve metre ile çıkan bir üründen bahsediyoruz.”

ÜRETİMDEN İNSAN KAYNAKLARINA TÜM GİRDİLER 
İZLENİYOR
DNM’de üretim sürecindeki tüm aşamaları ve ara ambar geçişlerini iz-
lemeyi sağlayan üretim yönetim yazılımı (MRP) kullanılıyor. DNM’de 
yürüttükleri otomasyon projelerinde sahip oldukları en önemli avan-
tajın her biri  işinde uzman kişilerden oluşan üretim kadrosu olduğu-
nu belirten Nalbant, “Bu sayede yazılım entegrasyonlarında ciddi bir 
know-how transferi sağlayabildik.” diyor. Şu anda son reçete düşümleri 
ve satışa yönelik maliyet girişleri konuları üzerinde çalıştıklarını söyle-
yen Nalbant, gösterdikleri özveri için bilgi teknolojileri ve üretim ekip-
lerine teşekkür ediyor ve tesisin gelecekteki hedeflerini şu şekilde özet-
liyor: “Önümüzdeki aylarda ERP ile MRP adlı yazılımın entegrasyonuna 
başlayacağız. İki ay içinde tüm muhasebe ve bordro bilgilerini Dynamics 
AX’a aktarmayı başardık. Üstelik insan kaynakları süreçlerini tamamen 
Mısır mevzuatına göre şekillendirdik. Eroğlu Holding’in Mısır’daki diğer 
yatırımları için de bizi cesaretlendiren bir başarı sağlamış olduk. Şimdi, 
PDKS sistemini de ERP sisteminin içine almak, bordro sürecini tam en-
tegre bir şekilde ERP içinden yönetmek istiyoruz.”

Muhasebe ve finans yazılımında, geçmiş yıllarda oluşan verilerin ayık-
lanması ve yeni sisteme aktarılması konusunda, Mali İşler Departma-
nı çalışanlarının yaptığı özverili çalışmaların çok büyük önem taşıdığını 
ifade eden Nalbant, çok başarılı bir performans sergileyerek yazılımı iki 
ay gibi bir sürede kullanılabilir hale getirdiklerinin altını çiziyor. 

Dünyanın en büyük entegre denim tesisi DNM’de tüm ekibin, takip edi-
lemeyen aktivite ya da kaynak bırakmamak için bilgi teknolojilerinin 
gücünü kullandığını belirten Nalbant, hedeflerinin tüm kumaşların de-
taylı tarihçesini bilmek olduğunu, depoda sevkiyata hazır her top ku-
maşın hangi tezgahlarda, kim tarafından dokunduğunu, maliyetini ve 
sipariş veren müşterisini kolaylıkla belirleyebilmeyi amaçladıklarını be-
lirtiyor.
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DNM YÖNETİM KADROSUNA 
TAZE KAN

Yalın ve konsantre iş modelini benimseyen DNM, pazarı yakından 
tanıyan, müşterilerle sürekli sıcak temas halinde olan, işinde uzman 
kişilerle yoluna emin adımlarla devam ediyor. 2011 yılında  Mısır’ın 
Dimyat şehrinde kurulan ve entegre denim kumaşı üretimi yapan 
şirketin Dimyat fabrika ve İstanbul satış ve pazarlama ofisi yönetim-
lerine sektörün deneyimli isimlerinden güçlü profesyoneller katıldı. 
İbrahim Tekeli Mısır Fabrika Direktörü olarak göreve başlarken, Mali 
ve İdari İşler Direktörlüğüne de Mehmet Haşim Altınözlü atandı.

Sektörün deneyimli isimlerinden Sayın Nadir Koçyiğit de Üst Yöne-
tim Teknik Danışmanı olarak şirket kadrosuna katıldı. İstanbul’da 
satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütüldüğü ofisi yöneticiliğine 
atanan Ayhan Demirci ise Satış ve Pazarlama Direktörü olarak gö-
rev yapacak.

Dünyanın en iyi markalarından seçilen makinelerle,  yıllık toplam 
25 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olan ve ikinci faz 
yatırımla kapasitesi 50 milyon metrekareye çıkacak olan DNM fab-
rikasının, oluşturulan güçlü yönetim yapısı ile yeni başarılara imza 
atması hedefleniyor. 

Eylül ayında Eroğlu Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Abdur-
rahman Baş, Mısır Dimyat’taki fabrikayı ziyaret etti. Baş, fabrikada 
bulunduğu süre zarfında DNM çalışanları ile Eroğlu Holding’in  ge-
lecek vizyonu da paylaştı.

Üstün teknolojisi, üretim 

kapasitesi ve çevre dostu 

yaklaşımıyla Nisan ayı 

itibariyle Mısır’da üretime 

geçen dünyanın en büyük 

entegre denim üretim tesisi 

DNM Tekstil’de yönetim 

kadrosu yeni isimlerle güç 

tazeledi.



EROĞLU GİYİM

EROĞLU GİYİM
KURUMSAL EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR

Çalışanlarının çağdaş dünyanın gerektirdiği 
yetkinliklere sahip olması için sürekli  eğitimin 

gerekliliğine inanan Eroğlu Giyim’de insan 
kaynakları yatırımları eğitimlerle sürüyor.

Mart ayında 8 grupta toplam 158 kişinin katılımı ile gerçekleşen 
2 günlük Etkili ve Güvenli İletişim Eğitimleri’ni başarı ile tamam-
layan Eroğlu Giyim çalışanları, yaz dönemi nedeniyle ara verilen 
eğitim programlarına Eylül ayı itibariyle tekrar başlıyor.

Etkili ve Güvenli İletişim Eğitimleri, Eylül-Ekim-Kasım aylarında 
her biri 21 kişiden oluşan 8 grup için tekrarlanacak.

Müşterilerine kaliteli hizmet sunabilmek için çalışanlarının 
iletişimin etkili unsurlarından haberdar olması gerektiğine 
inanan Eroğlu Giyim’de sezonun bir diğer eğitimi ise, iletişim-
de profesyonel yaklaşım ve farklılıklara uyum sağlamayı he-
defleyen Markalaşmış Müşteri Hizmetleri Eğitimi oldu.

Hem iç hem de dış müşterileri kapsayan Markalaşmış Müşte-
ri Hizmetleri Eğitimi, müşteri odaklı yaklaşımla kişisel gelişi-
me yatırım ve şikayet yönetimi konularında eylem duraklarını 
ve aksiyon planlarını içeriyor.

Takım Çalışması Eğitimi ise 2012 yılının son çeyreğinde plan-
lanan eğitimler arasında yer alıyor.

2006 yılında Çorlu’da kurulan ve bünyesinde hemen her sek-
törden 240 işadamı ve 400 şirket bulunduran Trakya Aktif Genç 
İşadamları Derneği-TAGİD tarafından Shiva Restaurant’ta dü-
zenlenen iftarda iş dünyası ve devlet protokolü bir araya geldi. 

600 kişinin katıldığı iftar yemeğinin ardından protokol üye-
lerince TAGİD’e üye sanayici ve işadamlarına sertifikaları ve-
rildi. Gecenin sonunda ise TAGİD eş başkanı Talat Kılıç tara-
fından Tekirdağ Valisi Zübeyir Kemelek’e gecenin anısına ve 
verdiği katkı ve hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi.  
TAGİD eş başkanı Ali Canbulat tarafından da Çorlu Kaymaka-
mı Ali Dursun’a verdiği hizmet ve katkılardan dolayı gecenin 
anısına teşekkür plaketi takdim edildi.

Trakya bölgesinin en büyük ve etkin sivil toplum kuruluşu 
olan ve yurtdışında 150 farklı ülkede faaliyet  gösteren part-
ner dernekleri aracılığıyla üyelerini global iş dünyasının bir 
parçası haline getirmeyi amaçlayan TAGİD, işsiz gençlere yö-
nelik meslek edindirme kursları da düzenliyor.

EROĞLU GİYİM, 
TRAKYA AKTİF GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ 
İFTAR YEMEĞİNDE
İş dünyası ve protokolü buluşturan geleneksel 
TAGID İftarına katılan Eroğlu Giyim Çorlu Fabrika 
Müdürü Hüseyin Şahin, üyelik sertifikasını Tekirdağ 
Valisi Zübeyir Kemelek’ten aldı.
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EROĞLU GİYİM ÇALIŞANLARI BOVLİNG 
TURNUVASINDA KIYASIYA YARIŞTI
Merkez ve Çorlu Fabrika 

çalışanlarının katıldığı 

iki ayrı organizasyon 

şeklinde düzenlenen 

Eroğlu Giyim bovling 

turnuvalar, eğlenceli ve 

mücadeleli geçti.

25 Mayıs’ta Esenyurt’ta Torium AVM bovling salo-
nunda düzenlenen turnuvaya, Eroğlu Giyim İstan-
bul Merkez çalışanlarının 6’şar kişilik 22 takım halin-
de katıldı. Aksesuar Depo bölümünden Kemal Omur-
tak, Yücel İşler, Ogün Kabak, Özer Aslan, Özcan Pel-
tek ve Fehmi Celep’ten oluşan “Salla Gitsin” takımı 
723 puanla birinci olurken, Nusret Akçiçek, Faruk Şa-
hin, Yakup Güneş, Orhan Kahveci, Sinan Topçu ve Ko-
ray Kırgızlar’dan oluşan “Çok Acilciler” grubu 677 pu-
anla ikinci oldu.

Üçüncü sırayı ise, Mali İşler Müdürü  Temurlenk Gür,  
Fason Dikim Müdürü Bayram Dere, Ürün Teknik Mü-
dür Yardımcısı Osman Kürtüncü, Yüksel Tosun ve Ari-
fe Koyuncu’dan oluşan “Emekliler” takımı ise turnuva-
yı 653 puanla üçüncü olarak bitirdi.

1 Haziran’da Çorlu’da Orion AVM bov-
ling salonlarında düzenlenen Çorlu Fab-
rika çalışanları turnuvasında ise, 5’er ki-
şilik 21 takım mücadele etti. Turnuvada 
Yakup Yılmaz, İbrahim Ekşi, Can Arıksoy, 
Erkan Öz ve Erhan Alagöz’den oluşan 
“Arge-2” grubu 653 puanla birinci oldu.

Burhan Akçakoç, Yalçın Tunalı, Hüner Ci-
van, Cem Yıldırım ve Caner Kurtuluş’dan 
oluşan “Paketleme” grubu 649 puan-
la ikinci olurken  Adem Kayıkçı, Şük-
rü Özmen, Nadir Tezcan, Kanan Demir-
türk ve Ruhşen Yıldız’ın yer aldığı “Eldi-
ven Spor” 591 puanla ” turnuvayı üçün-
cü tamamlayan grup oldu.



COLIN’S

DÜNYA VATANDAŞI COLIN’S ÇALIŞANLARI 
SATIŞ ÇEMBERİ EĞİTİMLERİNDEN GEÇİYOR

Satış servis yönetimini standart kurallara göre dü-
zenleyen Satış Çemberi Eğitimleri, “ürün ve hizmet-
lerle bir bütün olarak müşterileri iyi hissettirmek” 
misyonuyla yürütülüyor. Yurtiçinde İstanbul, İzmir, 
Ankara ve Adana’da tamamlanan eğitimler, yurtdı-
şında da Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Almanya, Le-
tonya ve Bulgaristan mağazalarında tamamlan-
dı. Colin’s’in diğer ülkelerdeki mağazalarında da de-
vam edecek olan Satış Çemberi eğitimleri etkileşim-
li uygulamalar, filmler ve canlandırma çalışmalarıy-
la zenginleştiriliyor.

Müşteriye verilen servis kalitesinde artış sağlayan ve 
çalışanların alternatif ürünler sunmadaki becerileri-
ni geliştiren Satış Çemberi eğitimleri tüm dünyadaki 
Colin’s mağazalarında verilecek.

Colin’s’in müşterilerine verdiği servis 

kalitesini artırmayı hedefleyen Satış 

Çemberi eğitimi, tüm dünyadaki 

Colin’s mağazalarında tüm çalışanlara 

ulaşmaya devam ediyor.
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COLIN’S ÇALIŞANLARI KARİYER 
BASAMAKLARINI TIRMANIYOR

Colin’s İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yılda iki kez düzenlenen ve başarılı çalışanların kariyer he-
deflerine bir adım daha yaklaşmasını sağlayan analiz ve değerlendirme çalışmaları, bu yıl üç ayrı bölgede tamamlandı. İki tam gün süren de-
ğerlendirmelerde  adayların mağazacılık alanında sahip olmaları gereken mesleki bilgiler test edilirken, kişisel özelliklerinin tespiti için de en-
vanter çalışmalarına dahil edilmeleri sağlandı.

Mağaza ve çalışan sayısını artırarak sürekli büyüyen Colin’s, yeni mağazalarının 
yöneticilerini, çalışanları arasından seçmeye devam ediyor. Çalışanlarına sürekli gelişen 
bir kariyer vaadeden Colin’s, Haziran - Temmuz döneminde toplam 71 çalışanını yeni 
pozisyonlarda görevlendirmenin gururunu yaşıyor.

13 YENİ MAĞAZA YÖNETİCİSİ 
GÖREVİNE BAŞLADI
Bu yıl tüm Türkiye’deki Colin’s mağazaların-
dan toplam 18 kişi, mağaza yöneticiliği için 
aday gösterildi. Genel merkezde, Eğitim ve 
Gelişim Müdürü Ayhan Fişekçi’nin modera-
törlüğünde 5-6 Haziran tarihlerinde gerçek-
leştirilen programda 13 aday başarılı oldu. 
Başarılı adaylar ihtiyaç duyulan mağazalara 
atanarak yeni görevlerine başladılar.

19 ADAY MAĞAZA YÖNETİCİ 
YARDIMCISI OLMAYA HAK KAZANDI
Mağaza Yönetici Yardımcısı olabilmek üzere 
aday gösterilen 24 Colin’s çalışanı, 19-22 Ha-
ziran tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’da 
düzenlenen analiz ve değerlendirme çalış-
malarına davet edildi. Bu programlarda 19 
aday gösterdikleri başarılı performans ile 
mağaza yönetici yardımcısı olmaya hak ka-
zandılar.

37 UZMAN SATIŞ DANIŞMANI 
GÖREVLERİNE BAŞLADI
Colin’s mağazalarında görev yapan satış da-
nışmanlarının uzman olabilmek için sabır-
sızlıkla bekledikleri analiz ve değerlendir-
me çalışmaları, 3-18 Temmuz tarihleri ara-
sında İstanbul Genel Merkez, Ankara, İzmir 
ve Adana’da bulunan bölge ofislerinde ger-
çekleştirildi. Uzman satış danışmanlığı için 
aday gösterilen 47 kişiden 37’si programı 
başarıyla tamamladı. Başarılı adayların ata-
maları İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Türki-
ye Perakende Müdürlüğü’nün ortak çalışması 
ile  gerçekleştirildi.ZAFER YOLU HİKAYELERİ

2011 Nisan ayında, Colin’s Bursa Anatolium 
Mağazası’nda mağaza yönetici yardımcısı 

olarak göreve başladım. Hedeflerime 
ulaşmak adına doğru yerde olduğumu hep 

biliyordum.

Değerlendirme çalışmalarının kişinin 
kendisini ve grup içindeki eksi ya da 

artılarını farketmesini sağlayan adil bir 
sınav süreci olduğunu düşünüyorum. 

Programı yürüten Eğitim ve Gelişim Müdürü 
Ayhan Fişekçi gibi görevini en iyi şekilde 

yapan kişilerin bulunduğu bir aile içerisinde 
çalıştığım için de mutluluk duyuyorum. 

Heyecanlı ve sıkıntılı geçen bekleme 
sürecinin mutlulukla sona ermesi, o 

başarıdaki mutluluk, paha biçilemez.

BURSA ZAFER PLAZA MAĞAZA YÖNETİCİSİ  

FADİME KALOĞLU

2010 yılından bu yana Colin’s’de çalışıyorum. İşe 
başladığım ilk günden itibaren  yükselebileceğime 

inanıyordum. Colin’s eğitime önem veren ve kendi içinden 
yönetici yetiştirmeyi öncelikli hedefleri arasında tutan 
bir şirket. Aldığım eğitimlerle de kendimi geliştirmeyi 

başardım ve 2011 yılında uzman satış danışmanı oldum. 
Bu yıl haziran ayında da mağaza yönetici yardımcısı adayı 

olarak değerlendirme merkezine gittim.

Değerlendirme merkezine gitmeden önce olaylara ve 
kişilere daha amatör ruhla yaklaşıyordum. Programdaki 

çalışmaların kişinin kendini geliştirmesinde yol 
gösterici olduğunu düşünüyorum. Analiz çalışmaları 
sayesinde kendimi daha iyi tanıdım. Kime ne şekilde 

yaklaşmam gerektiğini artık daha net biliyorum. Program 
öncesinde daha yüzeysel düşünürken şimdi işin derinine 

inebiliyorum. Bu konuda bana destek veren herkese 
teşekkür ederim.

BODRUM MAĞAZA YÖNETİCİ YARDIMCISI 

CEVRİYE KOÇ BASKIN

Colin’s’in çok büyük bir firma olduğunu 
düşünüyorum ve bu firmanın bir parçası 

olduğum için de mutluluk duyuyorum. İlk 
başladığım günden, uzman satış danışmanı 

olana kadar geçen süre içinde mağaza 
içinde belirli bir sorumluluğum vardı. Bana 

yüklenmiş olan bu sorumlulukları her 
zaman elimden geldiğince en iyi şekilde 

gerçekleştirmek için özen gösterdim.

Şimdi bir basamak yukardayım. Ancak 
hedefime ulaştığımı söyleyemem, bana 

verilmiş olan bu görevi de en iyi, en 
etkin şekilde tamamlayarak kendimi 
bir üst pozisyonda, mağaza yönetici 

yardımcılığında görmek istiyorum. Bu 
süreçte destek olan herkese teşekkür 

ederim.

İSTİNYEPARK UZMAN SATIŞ DANIŞMANI 

İBRAHİM ÖCAL



COLIN’S

JEAN FİKİRLER ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

Colin’s öneri ve ödül sistemi kapsamında 
çalışanların oluşturduğu ekiplerce 

hazırlanan yenilikçi fikir ve öneriler 
değerlendirildi.

Colin’s çalışanlarının yönetim sürecine pozitif katkı-
da bulunmasını sağlamak ve  aidiyet duygusunu art-
tırmak amacıyla oluşturulan öneri değerlendirme ve 
ödüllendirme sistemi Jean Fikirler, verimlilik, iş sağlı-
ğı ve güvenliği gibi başlıklarda çeşitli önerilerin değer-
lendirildiği bir platform oldu.

Jean Fikirler arasında yapılan değerlendirmede “Kap-
lamalı Ürünlerin Ek Vergide Kapsam Dışı Olması Sebe-
biyle Ürün Bazında Vergi Simülasyonu ve Takibi Proje-
si” ödüle layık görüldü.

Colin’s Lojistik Müdürü Kıvanç Dalgıç, Jean Fikirler 
Öneri Sahibi olarak iPAD 2 64 WIFI kazanırken, proje 
ekibinde yer alan İthalat Uzmanı Yunus Müren, Erkek 
Ürün Satınalma Uzmanı Yasemin Günay ve Kumaş Tek-
nikeri Yasemin Öztürk çeyrek altın kazandılar. Ödüllü 
fikrin sahibi ekip üyelerine ödülleri, Colins İcra Kurulu 
Başkanı  Yavuz Eroğlu ile Lojistik ve Bilgi Teknolojileri 
Direktörü Ergin Erşin tarafından takdim edildi.

Colin’s çalışanlarının şirketin gelişimine değer katacak 
önerilerini paylaşmasını ve yönetim süreçlerine katkı-
da bulunmasını sağlayan Jean Fikirler Ödül ve Öne-
ri Sistemi, farklı ödüllerle yeni önerilerin yapılmasını 
bekliyor.

Çalışmalarına Haziran 2011 tarihinde başlanan projede Microsoft Axapta yazılımı-
nın tekstil üretim ve perakende iş akışlarına uygun olacak şekilde düzenlenmesi ve 
kurumsal yapıya uyarlanması gerçekleştirildi. Zorlu bir maraton niteliği taşıyan pro-
je,  başta bilgi teknolojileri bölümü olmak üzere projeye katılan tüm Colin’s çalışan-
larının özverili çalışmalarıyla son aşamasına geldi.

Projede ipi göğüsleme aşamasına gelinmesini proje paydaşlarıyla birikte kutlayan 
Colin’s bilgi teknolojileri ekibi, Colin’s işleyişine özgü bir ERP ürünü haline gelen 
ERAX ‘ı, emeklerine ve desteklerine teşekkür ederek yeni sahipleri olan Colin’s çalı-
şanlarına teslim ettiler.

ERAx projesinin, çalışanların işlerini kolaylaştırıp hızlandırarak, Colin’s markasının 
büyüme hedeflerine ulaşmada tüm ekibe büyük itici bir güç sağlaması hedefleniyor.

ERAX PROJESİ TAMAMLANDI
Colin’s bilgi teknolojileri 
bölümü tarafından 
yürütülen projede, 
üretimden satışa tüm 
bölümlerin katkısı 
ile, tekstil üretim ve 
perakende işleyişine 
uygun özelleştirilmiş 
kurumsal kaynak 
planlama yazılımı hayata 
geçirildi.
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GELİŞİM KOZASI EĞİTİMLERİ BAŞLADI
Colin’s Academy etkinlikleri içinde 

planlanan Gelişim Kozası Eğitimleri, 

etkileşimli  uygulamaları da içeren 

çeşitli başlıklarda düzenleniyor.
Çalışanların Colin’s kurumsal yetkinliklerini anlamalarını ve 
içselleştirerek hayatlarına yansıtmalarını hedefleyen Geli-
şim Kozası Eğitimleri, Eğitim ve Gelişim Müdürlüğü ekibin-
den Özlem Ada tarafından verilmeye başlandı. Takım Çalış-
ması, Yazılı İletişim Teknikleri, İletişim, Toplantı Yönetimi, İş-
birliği Odaklı Müşteri Memnuniyeti gibi farklı konu başlık-
larında tasarlanan eğitimlerde  etkileşimli uygulamalara da 
yer  veriliyor. 

Takım Çalışması ve Yazılı İletişim Teknikleri eğitimleriyle baş-
layan Gelişim Kozası Eğitimleri’ne katılan Colin’s çalışanla-
rı, edindikleri bilgileri eğitim sırasında yapılan uygulamalar-
la da pekiştirme, böylece gelişime ihtiyaç duydukları alanları 
farketme  fırsatını yakalamış oldular.

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
Colin’s Academy tarafından planlanan ve 2012 yılının ba-
şından itibaren düzenlenen bilgilendirme toplantıları çeşit-
li konu başlıklarında devam ediyor. Haziran-Eylül döneminde 
Colin’s merkez ofis ve depolarında gerçekleştirilen bilgilen-
dirme toplantılarına 113 Colin’s çalışanı katıldı. Toplantılara 
katılamayan çalışanlar için intranet üzerinden izleme olana-
ğı bulunan toplantılar, 2012 yılı sonuna kadar devam edecek.



COLIN’S

Renklerden güç alarak alışveriş tutkunlarının bekledikleri modern ve etkileyici tasarımları bir 
arada sunan Colin’s’in 2012 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu, farklı konseptler ile günün her 
saatini farklı yaşatıyor. 7 ana temadan oluşan Colin’s 2012 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu, 
güçlü denim koleksiyonu ile bütünlük kazanıyor.

Sonbahar/Kış Bayan koleksiyonunda ise kendini yenileyen tasarım çizgisini, feminen bir ruh-
la Colin’s severlerin beğenisine sunarken, sokaklarda adeta podyum rüzgarı estiriyor. Renk-
li non denimler, grafik baskılı tişörtler, birbirinden çekici montlar, kabanlar, etek ve elbise-
ler, ekose desenli ve baskılı çiçekli gömleklerin yer aldığı koleksiyon bu sezon da çok konu-
şulacak! 

SONBAHAR/KIŞ SEZONU COLIN’S’İN 
YEPYENİ KOLEKSİYONU İLE RENKLENİYOR

Rahatlığından ve şıklığından ödün vermeyenlerin markası Colin’s, 
2012 Sonbahar/Kış koleksiyonu ile her zevke ve tarza modern, 
çarpıcı ve renkli seçenekler sunuyor.  

CAMPUS

Genç ve spor giyimden hoşlanan 
erkekler için hazırlanan koleksiyonda, 

sezonun popüler renklerinden karamel 
ve safran,  indigo, lacivert, off white, 

haki ve çimen yeşili renkleri ile 
naturel bir skala oluşturuyor. Kolej ve 

slogan temalı baskılı tişörtlerde kış 
etkisi veren flok baskı ve çatlak baskı 

teknikleri kullanılıyor. Bazı modellerde 
kumaş üzerine carbon fırça tekniği 

kullanılarak kadifemsi kışlık bir görüntü 
ve yumuşak tuşe elde edilirken, bu 

grupta aynı zamanda parça boya 
olarak hazırlanan modeller de göz 

dolduruyor. Gömleklerde flanel ve twill 
kalitesinde kumaşlar kullanılırken, spor 
görüntü oluşturmak için aplike ve nakış 

detaylarına yer veriliyor. Kampüs ruhunu 
yaşatan kargo modeller, kapişonlu ve 

şal yakalı trikolarla kusursuz bir uyum 
sergiliyor.  Dudun ve parça boya mont 

ve kaban modelleri bu temanın önemli 
parçalarından.

Bayan koleksiyonunda ise gençlere 
ve kampüs ruhunu taşıyan herkese 

hitap eden, herkesin gözdesi olacak 
parçalardan oluşan koleksiyonda, renkli, 

esprili ve baskılı tişörtler göze çarpıyor.
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GO IVY

Amerikan spor giyim tarzını seven 
erkeklerin vazgeçemeyeceği 
koleksiyonun ilham kaynağını, 
grafiklerde ve detaylarda kullanılan 
buz hokeyi ve Amerikan futbolu 
oluşturuyor. Bordo, lacivert, beyaz ve 
saks mavisi renkleri ile enerjik, canlı 
bir görüntü sergileyen Go Ivy, çizgili 
polo yaka ve uzun kollu tişörtler, ekose 
gömlekler,  nakış ve aplike detayları ile 
oldukça iddialı. Bordo ve mavi renkli 
pantolonlar ile içindeki enerjiyi, tarzını 
yansıtan erkeklerin vazgeçilmezi 
olacak olan Go Ivy, yıkama ve ağartma 
efektli gömleklerle de bir o kadar cool 
bir görünüm sergiliyor. İskandinav 
desenli trikolarla yapacağınız 
kombinlerle trendlerin takipçisi 
olacaksınız.  

AKSESUARLARDA ZENGİN SEÇENEK
Ürün yelpazesine her sezon bir yenisini daha 
ekleyen Colin’s’in bu sezonki sürpriziyse bir-
birinden renkli ve şık saatler… Colin’s mağa-
zalarında satışa sunulan saat koleksiyonu ile 
yeni sezon çok renkli geçecek. Şapkadan çan-
taya, ayakkabı ve bottan fulara kadar zengin 
aksesuar koleksiyonu ile moda severlerin be-
ğenisini kazanan Colin’s, stilinizi tamamlaya-
cak yünlü şapkalar, birbirinden renkli atkı ve 
eldivenlerile sıcak bir kışın kapılarını açıyor. 
Ayrıca casual botlar, zengin çeşitlilikte ke-
merlere kadar sayısız seçenek Colin’s Sonba-
har/Kış koleksiyonunda sizleri bekliyor

URBAN

Sokağın asi ve maceracı 
ruhundan esinlenerek 
hazırlanan Urban’da, petrol 
mavisi temanın ana rengini 
oluşturuyor. Kırmızı, siyah, 
antrasit ve kirli beyazın da 
kullanıldığı koleksiyonda, 
asit yıkamalar,  parça boyalar 
ve crinkle efect (kırışık) 
ile elde edilen eskitilmiş 
görüntü mahallenin aykırı 
çocuklarının çok hoşuna 
gidecek.

Deri mont ve ceketlerin 
vazgeçilmez olduğu 
Urban’da, hareketli 
nondenim pantolonlar 
ve eskitilmiş görüntülü 
denimler bu temanın ruhunu 
yansıtıyor. Siyah ile kırmızı 
ve siyah ile petrol mavisi 
birlikte kombinlenirken, 
mont havasındaki elyaflı 
ve kapişonlu gömlekler ve 
mont havasındaki trikolar 
oldukça ilgi çekecek. 



COLIN’S

CITY SMART

Metropol şıklığını yansıtan City 
Smart, cool ve enerjik seçenekleriyle 

hareketli şehir yaşantısı ile uyum 
gösteriyor. Likralı kumaşlar, trendi 
yansıtan mini jakar ve mini metraj 

desenler, ince çizgiler temanın 
önemli detayını oluştururken, vişne 
rengi, prusya mavisi, lacivert, siyah 

ve gri tonları temanın renklerini 
oluşturuyor. Detaylarda minik 

zengin görüntülü işçiliklerin ve 
kombin aksesuarlarının fark edildiği 

City Smart’ta yakalarda, patlarda 
ve manşetlerde farklılık yaratan 

bu detaylar koleksiyonun en 
önemli özelliklerinden. Trençkotlar, 

kaşe palto ve montlar bu kışın 
popüler parçalarını oluştururken, 
işçilik, malzeme, düğme ve dikiş 

detaylarında kullanılan farklılıklar 
kendinizi özel hissettirecek.

THE VOUGE LIST

İster günlük, ister davetlerde giyilecek 
parçaların bir araya geldiği çarpıcı 

kombinasyonlar ile renklerin koyu ama asil 
yanını alıyor. Koleksiyon, parlak aksesuar ve 

detaylarla daha da şık bir görünüm sergiliyor.

BRIGHT LIGHT

Renklerin oyununa tanık olacağınız bu  koleksiyonda 
hardal, safran, petrol yeşili ve şarap renginin 

birlikteliği büyük uyum yakalıyor.
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Her sezon hazırladığı denim koleksiyonu ile 
büyük beğeni toplayan Colin’s, 2012 Sonba-
har/Kış Koleksiyonu ile de kadın ve erkekler 
için farklı, eğlenceli, şık ve rahat bir koleksi-
yona daha imza atıyor. 

2012 Sonbahar/Kış erkek jean koleksiyonun-
da, ağırlıklı olarak regular ve slim fit kalıpları 
kullanan Colin’s, basic yıkamaların yanı sıra, 
gençler için 3D tekniği kullanılarak hazırla-
nan daha agresif daha vintage modellere yer 
veriyor. Indigo’nun tüm renkleri kullanılarak 
hazırlanan dar silet ve dar paçaların ağırlıklı 
olarak kullanıldığı erkek jean koleksiyonun-
da, detay olarak ön ve arka ceplerde küçük 
kuplar ve dikiş teknikleriyle farklılıklara öne 
çıkıyor. Yer yer çift kat dikiş ipleri ve daha ka-
lın iplerle, eskitilmiş deri etiketler, vintage 
düğme ve rivetler, kemer içi biyeler ve baskı-
larla  daha da zengin bir görünüme kavuşan 
Colin’s erkek denim koleksiyonu bu sezon da 
erkeklerin vazgeçilmezi olacak.

Kadın jean koleksiyonunda slim, skinny ve 
regular fit ağırlıklı tasarımlara imza atan 
Colin’s’in slim ve skinny fit modellerinde  dar 
ve boru paçalar ön plana çıkarken, regular fit 
modellerinde ise çizme ve geniş paçalar göze 
çarpıyor. İndigo’nun tüm renklerinin kulla-
nıldığı koleksiyonda ağırlıklı koyu renkler ve 
yumuşak tuşeler ön plana çıkıyor. 2012 Son-
bahar/Kış Denim koleksiyonunda birçok ye-
niliğe ve farka imza atan Colin’s, ince ve sık 
dikiş tekniği kullanılarak hazırlanan modele-
ri  ile  fit, feminen ve toparlayıcı bir görünüm 
sergiliyor. Kalın ve spor dikiş tekniği kullanı-
larak hazırlanan modellere de yer verilen ko-
leksiyon her zevke hitap ediyor. 

Yeni sezon denim koleksiyonunda aksesuar-
ları da sıkça kullanan Colin’s otantik, vinta-
ge görünümlü rivet, düğme ve deri etiketle-
rin yanı sıra gold silver renklerinden olusan 
nakışlı deri etiketler ve metal aksesuarlarla  
denim modasına yön vermeye devam ediyor.

PURELY

Yazdan kışa geçiş koleksiyonu olarak 
hazırlanan Purely,  lacivert mavi ve 
beyaz ana renkleriyle her zevke ve 

yaşa hitap ediyor.

SIMPLICITY

Casual, rahat ve sade giyimden 
hoşlanan, aynı zamanda orta 

yaş erkeklerin de rahatlıkla 
kullanabileceği koleksiyonda seyahat 

bu temanın ruhunu oluşturuyor. 
Rahat, aynı zamanda son derece 

klas bir görüntünün hakim olduğu 
koleksiyonda, lacivert, kahverengi, 
mavi ve tuğla rengi, kahverenginin 
baharat tonları ile detaylarda göze 
çarpıyor. Yakalarda kadife, kollarda 

ise süet ve kadife detayların 
kullanıldığı Simplicity’de klasik 

görünümlü modeller ufak detaylarda 
kombin kumaş ve aksesuar kullanımı 

ile birlikte zengin bir görüntüye 
kavuşuyor. Klasikleşmiş oxford 

gömlekler, jakarlı ve çizgili trikolar 
bu temanın önemli parçalarını 

oluştururken, kadife ceketler ise 
oldukça iddialı.

COUNTRY TIME

Soğuk kış günlerinde 
kendinizi rahat ve konforlu 
hissedeceğiniz bir 
koleksiyon…  Doğadan 
ve doğanın renklerinden 
ilham alınarak hazırlanan 
temanın renklerini koyu 
lacivert,  haki ve toprak 
tonları oluşturuyor. Kalın 
flanel oduncu gömlekler, 
kalın mont görünümünde 
peluşlu trikolar, elyaflı 
gömlek ve yeleklerle bu kış 
çok sıcak geçecek.

DENİMDE COLIN’S FIRTINASI
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B A S I N D A EROĞLU  HOLDİNG 
Haziran-Eylül 2012 döneminde 

ulusal televizyonlar, 
gazete ve dergilerde 

yer alan haberlerimiz... 

HÜRRİYET SKY Türk

CNBC-e

Bloomberg Businessweek 
Türkiye

İnfomag
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EROĞLU  HOLDİNG 
v e  Ş İ R K E T L E R İ

HABERTÜRK

VATAN

HABERTÜRK

Cumhuriyet

ŞAMDAN

VATAN

SABAH

DÜNYA

ZAMAN
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“EROĞLU HOLDİNG TANITIM FİLMİ”NİN 
GÖSTERİMİ HOLDİNG İFTAR
DAVETİNDE YAPILDI
Eroğlu Holding ‘in organizasyonuyla 9 Ağustos tarihinde, Florya Kaşıbeyaz‘ Restaurant’ta ger-
çekleşen iftar yemeğiyle yapılan gösterimde, tanıtım filmi çalışanlar tarafından büyük beğeniy-
le izlendi.

Türkiye, Mısır ve Rusya’da yapılan çekimlerin ardından tamamlanan film, Türkçe, İngilizce ve 
Arapça olmak üzere 3 dilde seslendirildi. Türkçe seslendirme ATV 
ana haber spikeri Cem Öğretir tarafından gerçekleştirildi.

Eroğlu Holding ve bağlı şirketlerin tek tek tanıtımının yapıldığı fil-
min gösteriminin ardından bir konuşma yapan Eroğlu Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu; 1983 yılında 5 kardeşin  bir 
hayalin peşinde çıktıkları bu yola, bugün tüm dünyada 10.500’e 
yaklaşan çalışanla, bu hayali gerçekleştiren ve artık daha da büyük 
değerler yaratmak üzere kararlılıkla ve azimle çalışan büyük bir aile 
olduklarını ifade etti.  Şirketlerin mevcut durumundan ve hedef-
lerinden de bahseden Nurettin Eroğlu, 
konuşmasını Eroğlu Holding’in gelecek 
dönemdeki planlarını ve çalışanlardan 
beklentilerini anlatarak sonlandırdı. 

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başka-
nı  Nurettin Eroğlu konuşmasının ar-
dından çalışanlar tarafından uzun süre 
alkışlandı.

EROĞLU HOLDİNG ŞİRKETLERİ  ÇALIŞANLARINDAN 
ÖRNEK SOSYAL SORUMLULUK BİLİNCİ

Eroğlu Holding bünyesinde, “Kan Vermek Hayat Kurtarır” slo-
ganıyla başlatılan kan bağışı kampanyası, 18 Haziran 2012 
tarihinde Kızılay işbirliği ile gerçekleştirildi.

Eroğlu Holding, Colin’s, Eroğlu Gayrimenkul ve Loft çalışanla-
rının katıldığı kampanyada, kurumsal sosyal sorumluluk bi-
linci ile bir araya gelen çalışanlar, Kızılay’a kan vermek için 
gönüllü bağışcı oldular.

İstanbul Yenibosna’daki Eroğlu Holding 
Merkez Binası’nda görev yapan Eroğlu 

Holding, Colin’s, Eroğlu Gayrimenkul ve Loft 
çalışanları, Kızılay’a kan bağışı yaptılar.
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ERS ÖRME ÇALIŞANLARI 
İFTAR YEMEĞİNDE 
BULUŞTU
Ers Örme çalışanları Ramazan ayının getirdiği birlik ve 
beraberlik duygusunun bir kez daha vurgulandığı iftar 
yemeğinde buluştu.

ERS ÖRME 
ÜRETİMLE BERABER  

İSTİHDAMI DA 
 ARTIRIYOR

Ers Örme İnsan Kaynakları bölümü tarafından organize edilen iftar 
yemeği, 14 Ağustos 2012 Salı günü  Ers Örme yöneticileri ve çalı-
şanlarının katılımıyla Florya Kaşıbeyaz Restaurant ‘da gerçekleştiril-
di. Açık ve nezih bir ortamda oruçlarını açan çalışanlar, büyük bir aile 
olmanın gururunu  bir kez daha yaşayarak, iftar yemeğinden mut-
lu ayrıldılar.

ERS ÖRME

Yıllara dayanan bilgi birikimini, kalite ve 
hızlı üretime dönüştürerek tekstil ve hazır 
giyim sektöründe yerini her geçen gün sağ-
lamlaştıran ERS Örme, artan rekabet gücü ile 
gelişimine hız kazandırmaya devam ediyor.

Müşterilerine seçkin ve kaliteli ürünleri hızlı 
ve güvenilir bir şekilde temin etmedeki ba-
şarısı ile sürekli artan sayıda yeni siparişler 

alan ERS Örme, üretim kapasitesini de sü-
rekli artırıyor.

Artan üretim kapasitesiyle birlikte, alanın-
da uzman kişilerden oluşan nitelikli kadro-
sunu da genişletme kararı alan ERS Örme, 
artan müşteri siparişlerine aynı hız ve kali-
tede yanıt vermek için 100 kişilik yeni istih-
dam açmayı planlıyor.



COLIN’S

COLIN’S ÇALIŞANLARI, YAZ SEZONUNU 
GELENEKSEL TEKNE TURU İLE KAPATTI

Yoğun geçen başarılı bir yaz sezonunu 

geride bırakan Colin’s merkez ofis çalışanları, 

geleneksel olarak düzenlenen tekne turunda 

yeni sezon için enerji topladı.

7 Eylül Cuma akşamı Ataköy Marina’dan hareket eden teknede buluşan 
Colin’s merkez ofis çalışanları, İstanbul boğazında keyifli bir gece geçir-
di. Düzenlenen kokteyl sonrasında keyifli bir yemekle devam eden gece-
ye Colin’s İcra Kurulu Başkanı ve Eroğlu Holding Yönetim Kurulu üyesi Yavuz 
Eroğlu ve tüm Colin’s yöneticileri katıldı.

Yemek öncesinde bir kısa konuşma yapan Yavuz Eroğlu, başarılı çalışmala-
rından dolayı tüm ekibe teşekkür ederek iyi eğlenceler diledi. Keyifle ye-
nen yemeğin ardından tüm Colin’s çalışanları, DJ tarafından seçilen müzik-
ler eşlğinde doyasıya eğlendiler.
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COLIN’S ve LOFT AİLELERİ 
GELENEKSEL YAZ PİKNİĞİNDE 
HEP BİRLİKTE EĞLENDİ

15 Eylül tarihinde Colin’s ve Loft merkez ofis, ida-
ri işler ve depo çalışanlarının aileleriyle birlikte ka-
tıldığı geleneksel yaz pikniği, eğlenceli görüntüle-
re sahne oldu. DJ müzikleri eşliğinde gün boyu ha-
laylar çeken ve eğlenen çalışanlar, çocuklar ve bü-
yükler için ayrı ayrı düzenlenen oyunlarla da hoş-
ça vakit geçirdiler.

Çocuklara özel düşünülen oyun ve eğlence park-
larında görev yapan animasyon ekipleri eşliğinde, 
yumurta taşıma ve sandalye kapma yarışmaların-
da mücadele eden küçükler hem kendileri eğlen-
diler, hem de ailelerine keyifli anlar yaşattılar.

Büyükler arasında düzenlenen halat çekme, yo-
ğurt yeme, sandalye kapma, süngerle su taşıma 
gibi oyunlar eğlenceli anlara sahne olurken, tavla 
yarışmasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Birinci gelenlere çeyrek altın hediye edi-
len yarışmalarda, halat çekme dalında 
Yusuf Karaağaç, yoğurt yeme yarışma-
sında Cengiz Demir, sandalye kapmada 
Hanife Bösüguy’un kızı Evrim Bösüguy, 
sünger ile su taşımada Mustafa Okat ve 
tavlada Mehmet Tutal ödüllerini Antre-
po Yöneticisi Levent Yarlı, Depo Yöneti-
cisi Gürbüz Karacan, İdari İşler Yönetici-
si ali Gökdemir ve İnsan Kaynakları Mü-
dürü Hülya Gökay’dan aldılar
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EROĞLU GİYİM ÇALIŞANLARI
GELENEKSEL YAZ PİKNİĞİNDE 
BULUŞTU
İstanbul merkez ve Çorlu fabrika çalışanlarının katılımıyla Çerkezköy’deki 
Pınarça Köyü piknik alanında düzenlenen piknikte aileleriyle birlikte 
eğlenen çalışanlar, düzenlenen yarışmalarda çeşitli ödüller kazandılar.

Eroğlu Giyim İstanbul ve Çorlu İnsan Kaynakları ekibi ile Çorlu İdari İşler 
bölümü tarafından organize edilen geleneksel yaz pikniğine 1.600 kişi 
katıldı. 7 Temmuz 2012 Cumartesi günü düzenlenen piknikte, animas-
yon ekibi, DJ ve canlı müzik yanında, çocukların hoşça vakit geçirmesini 
sağlayacak oyun ekipleri de görev yaptı.

Yemekhane ekibi tarafından büyük mangallarda hazırlanan ızgaralar 
ve lezzetli garnitürlerden oluşan ikramlarla ağırlanan Eroğlu Giyim ça-
lışanları, DJ’in gün boyu süren çoşkulu müzik yayını ile eğlendi. Çocuk-
lar, kendileri için hazırlanan oyun parklarında eğlenirken, macun, pa-
muk şeker ve patlamış mısır yiyerek günün tadını çıkardılar. Yüz boyama 
ve balondan figürler de miniklerin ilgisini çeken etkinlikler arasındaydı.
Canlı müzik sanatçılarının çeşitli yörelerimizden seslendirdiği oyun ha-
vaları ve türküler eşliğinde halay çekip oyunlar oynayan çalışanlar, dü-
zenlenen ödüllü yarışmalarda da kıyasıya mücadele etti.

Çocuklar ve büyükler için ayrı ayrı düzenlenen yarışmalardan sandalye 
kapma oyununda Kalite Kontrol bölümünden Vildan Çelebi’nin kızı Ya-
semin Çelebi ve Model Dikim bölümünden Yunis Akpınar birinci geldi.

Halat yarışmasında ise kadınlarda Dikim bölümünden Şerife Kafadar, 
Çiğdem Papon, Hatice Dabanlı, Paketleme bölümünden Vildan Çelebi, 
Fatma Karaca, Ayşe Kozanoğlu, Bant bölümünden Hülya Karagöz ile Mo-
del Çoğaltma bölümünden Mehmet Naim Aydın’ın eşi Özlem Aydın ve 
baldızı Zariye Nur’dan oluşan ekip birinci gelirken, erkekler halat ya-
rışmasının galibi İstanbul İdari İşler bölümünden Bayram Çelik, Orhan 
Yaylacı, Model Dikim bölümünden Yunus Akpınar, İsmail Oral, Zafer Gü-
rel, Gökhan Karaca, Model Çoğaltma bölümünden Kemal Cengiz ve Mu-
harrem Nas, Defolu Depo bölümünden Senem Eroğlu’nun eşi Muhittin 
Eroğlu’ndan oluşan ekip oldu.
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EROĞLU GİYİM AKSARAY 
FABRİKA ÇALIŞANLARI

 GELENEKSEL 
YAZ PİKNİĞİNDE

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
Aksaray fabrika çalışanları, aileleriyle 

birlikte katıldıkları piknikte keyifli

ve eğlenceli bir gün geçirerek moral 

depoladılar.
Eroğlu Giyim Aksaray Fabrika İnsan Kaynakları ve İdari İşler bölümlerinin 
ortak çalışmasıyla organize edilen geleneksel yaz pikniği Hasan Dağı pik-
nik alanında 14 Temmuz 2012 Cumartesi günü düzenlendi. Yerel sanat-
çıların da katıldığı piknikte çalışanlar oyun havaları ve türküler eşliğinde 
oynayarak ve halay çekerek çoşkulu bir gün geçirdiler.

Özel bir ekip tarafından hazırlanan lezzetli ikramlarla ağırlanan Eroğ-
lu Giyim Aksaray Fabrika çalışanları, renkli ve ilginç kostümleriyle çeşitli 
oyunlar düzenleyen animatörler eşliğinde eğlendiler. Kazananlara Colin’s 
hediye çekleri hediye edilen çeşitli yarışmalarda mücadele eden çalışan-
lar, gün sonunda mutlu bir yorgunlukla piknik alanından ayrıldı.

Su taşıma yarışmasında Kalite Kontrol bölümünden Vildan 
Çelebi’nin kızları Yasemin ve Ela Çelebi, Melek Çorun’un 
yakını Züleyha Çorun, Yıkama bölümünden Salih Karataş’ın 
kızı Simge Karataş ve yeğeni Ezgi Bozkurt’tan oluşan ekip 
çocuklar dalında birinci olurken, büyüklerde Muhammet 
Turan, Aydın Kaya, Hüseyin Akbaş, Kadir Çaltepe ve Harun 
Dayı’dan oluşan ekip yarışı önde tamamladı.

Sprey bölümünden Muhammet Duran, Fason bölümün-
den Dilber Abul ve yakını Özgün Abul, kantinden Mehmet 
Yaka, paketleme bölümünden Levent Altınay, Alev Ceylan, 
Şirin Küçük ve yakını Berkay Korkmaz ile Ergün Akbaş’ın 
yakını Hüzeyin Akbaş’tan oluşan ekip, çekişmeli geçen çu-
val yarışından galip ayrılan taraf oldu. 

Sumo güreşi ve mumya yarışmasını kazanan Krinkıl bölü-
münden Fatma İçin’in eşi Ali İçin, altın bulma yarışmasını 
da kazanarak çeyrek altın ödüle hak kazandı.
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EROĞLU GİYİM İSTANBUL MERKEZ ve 
ÇORLU FABRİKA ÇALIŞANLARI
İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Eroğlu Giyim Merkez çalışanları için 9 Ağustos 2012 Perşembe 
günü Silivri’deki Garden Restaurant’ta düzenlenen iftar törenine 
220 kişi katıldı.

Eroğlu Giyim Çorlu Fabrika çalışanlarından 900 kişinin katılımıyla 
16 Ağustos 2012 Çarşamba günü Çorlu’daki Silverside Otel’de dü-
zenlenen iftar, İstanbul Merkez ve Çorlu Fabrika İnsan Kaynakları 
ekipleri tarafından organize edildi.

Türkiye’nin tekstil üretiminde lider kuruluşu Eroğlu Giyim çalışan-
larının katılımıyla düzenlenen iftarlar, Eroğlu Giyim ailesi çalışan-
larının mübarek Ramazan ayı aracılığıyla daha da kaynaşmasını 
sağladı.

Zengin iftar menüsü ile oruçlarını açan Eroğlu giyim çalışanları, 
ikramlardan sonra  büyük ekranlara yansıyan Eroğlu Holding ta-
nıtım filmini izlediler.
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EROĞLU GİYİM 
AKSARAY FABRİKA  

ÇALIŞANLARI 
İFTARDA BULUŞTU

Eroğlu Giyim Aksaray fabrika 
çalışanları, Ramazan ayı dolayısıyla

bir araya geldikleri iftarda birlik ve 
beraberlik duygusunu pekiştirdi.

18 Ağustos 2012 Cuma günü Aksaray’daki 
Grand Eras Otel’de düzenlenen iftar yemeğine, 
Eroğlu Giyim Aksaray Fabrika çalışanlarından 
330 kişi katıldı. Misafirler nezih bir ortamda 
zengin iftar menüsü ile oruçlarını açtı. 

Akşamın ilerleyen saatlerinde, hazırlanan bü-
yük ekranlara yansıyan Eroğlu Holding tanıtım 
filmini izleyen ve Eroğlu Holding’in büyüme, 
kurumsallaşma ve globalleşme öyküsüne bir 
kez daha tanık olan Eroğlu Giyim çalışanları, 
büyük bir ailenin üyesi olma gururunu bir kez 
daha hissettiler.

Eroğlu Giyim çalışanları için düzenlenen iftar 
yemeklerine katılan ve birer konuşma yapan Eroğlu 
Giyim İcra Kurulu Başkanı Ümmet Eroğlu, Ramazan 

vesilesiyle bu kadar geniş bir katılımla bir arada 
olmaktan mutluluk duyduğunu ve böyle büyük bir 
aileye sahip olmanın gururunu yaşadığını belirtti. 

Eroğlu Giyim’in büyük başarılara imza atarak 2012 
yılı hedeflerine ulaştığını, söyleyen Ümmet Eroğlu, 
başarıda emeği geçen tüm çalışanlara ve bu yoğun 

çalışma temposuna sabırla destek olan ailelerine 
teşekkürlerini iletti. Eroğlu Giyim’in yeni hedef ve 

projelerini çalışanlarla paylaşan Ümmet Eroğlu, birlikte 
büyümek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini 

söyleyerek sözlerini noktaladı.



COLIN’S

COLIN’S RUSYA’NIN 
BAŞARILI ÇALIŞANLARI, YAZ SEZONUNU 
ANTALYA’DA DEĞERLENDİRDİ

Rusya’da görev yapan Colin’s satış 
danışmanları, dünyanın gözde tatil 
kentlerinden Antalya’daki Colin’s 
mağazalarına misafir oldu. Colin’s Rusya mağazalarında görev yapan 9 satış danışmanı, 15-26 Ey-

lül tarihleri arasında Antalya’daki Colin’s mağazalarında çalışmak üzere 
Türkiye’ye geldi. Farklı bir mağazada satış deneyimi yaşayan danışman-
lar, iş saatleri dışında da Antalya’daki çeşitli aktivitelere katıldılar.

TÜM ÇOLIN’S ÇALIŞANLARI DÜNYA VATANDAŞI
Rusya’da çalışan satış danışmanlarının Tükiye’yi ve ekip arkadaşlarını 
yakından tanımalarını; ülkemizde çalışma ve gezme fırsatı bulmaları-
nı amaçlayan çalışma, Colins’in “tüm çalışanlarını dünya vatandaşı ola-
rak görme ve dünya görgüsünü artırmak için çaba sarfetme” ilkesi çer-
çevesinde planlandı.

Colin’s Ege-Akdeniz alan Müdürü İlyas Öztaş tarafından karşılanan sa-
tış danışmanları, ilk günlerinde Antalya’yı gezdiler. Ertesi gün çalışa-
cakları mağazalara yönlendirilen satış danışmanları, gün içinde Türk ve 
Rus müşterileri ile ilgilenirken, Türkiye’de bulundukları süre boyunca gü-
zel dostluklar kazanma fırsatı buldular ve Antalya’da olmanın tadını çı-
kardılar.
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COLIN’S ANA SPONSORLUĞUNDA 
100 GÜN SÜREN 

SURVIVOR HEYECANI SONA ERDİ

100 gün süren heyecan verici bir mücadeleye sponsor olarak izleyicisiyle buluşturan 
gençlerin ve genç hissedenlerin markası Colin’s, Survivor final gecesinde de desteği-
ni sürdürdü.

Birbirinden heyecanlı oyunları ve sürpriz hediyeleriyle her yaştan izleyicinin yakından 
takip ettiği Survivor, muhteşem final gecesiyle de izleyenlerden tam not aldı. Yarışma-
nın 4 Temmuz’da Kıbrıs’ta gerçekleşen final partisine, 25 Mayıs-10 Haziran tarihleri 
arasında Colin’s’in Facebook sayfasında düzenlenen Survivor yarışmasında dereceye gi-
ren 10 kişi de katıldı. Colin’s Survivor yarışmasında binlerce maceracı arasından sıyrıla-
rak ilk 10’a girmeyi başaran Colin’s severler Kıbrıs’taki muhteşem final partisinde Sur-
vivor heyecanına yerinde tanıklık etti. Colin’s, final gecesine katılan tüm izleyicilere bir-
birinden renkli ve şık Colin’s ürünleri hediye etti. 

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor’ın 

ana sponsorluğunu üstlenen Colin’s, heyecanın, maceranın ve 

mücadeleci ruhun markası oldu.



COLIN’S

COLIN’S JEANS FEST İLE 
KAZANMA ZAMANI

Colin’s’in Türkiye, Rusya ve Ukrayna’da 
düzenlediği Jeans Fest’te 1  BMW 116i, 
9 iPhone 4S, 199 Philips kulaklık ve 999 
Colin’s jean sahiplerini bulacak. Kampanya 
süresince Colin’s mağazalarından jean alan 
herkese rengarenk şapkalar da hediye.

Türkiye’de 16 Ağustos - 23 Eylül tarihleri arasında Colin’s mağa-
zalarından jean alan ve kendilerine verilen şifre ile festivale ka-
tılan Colin’s severler, en moda jeanlere sahip olmakla kalmadı, 
rüya gibi hediyelerin yer aldığı Jeans Fest kampanyasına da katıl-
ma şansı yakaladı. 

Geniş kitlelerle buluşması için ulusal ve tematik TV kanalların-
da Jeans Fest reklam filmi ile yer alan kampanya, hazırlanan Je-
ans Fest radyo spotu ile de pek çok ulusal ve yerel radyoda dinle-
yicilerle buluştu. İstanbul’da  metro ve metrobüs hattındaki rek-
lam panolarında yer alan kampanya, dijital mecrada da pek çok 
sitede duyuruldu.

COLIN’S JEANS FEST DEEP PURPLE TURNESİNDE
Dünyaca ünlü rock grubu Deep Purple’ın Moskova, St.Petersburg, 
Ekaterinburg ve Krasnodar’ı kapsayan Rusya konser turnesine de 
Jeans Fest kampanyası ile sponsor olan Colin’s, Rusya kampanya-
sını zincir alışveriş merkezleri, MTV Rusya’nın da aralarında bu-
lunduğu TV kanalları ve radyoları üzerinden duyurdu.

WE LOVE JEANS YARIŞMASI
Rusya’da Jeans Fest süresince “Jean Seviyoruz” başlıklı yaratıcı fo-
toğraf yarışması da düzenleyen Colin’s, jean severlerin fotoğrafla-
rını da  sosyal medyada paylaştı.
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COLIN’S SHOP&WIN TALİHLİSİ 
ARABASIYLA BULUŞTU

22 Mart - 13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Colin’s Shop&Win kampanyasına katı-
lanlar arasından belirlenen şanslı isimler 1 Fiat 500, 33 iPad2 ve 999 Colin’s jean kazandılar. 
Colin’s severler, kampanyayla ilgili detayları Colin’s web sitesi, Facebook ve Twitter hesapla-
rından takip ettiler. Colin’s tutkunlarına, kampanya kapsamındaki her alışverişlerinde yaban-
cı pop müzik parçalarından oluşan bir müzik CD’si de hediye edildi.

Büyük ödül Fiat 500 talihlisi Rize’den kampanyaya katılan Niyazi Yazıcı oldu. 17 Temmuz 
2012’de Cevahir AVM’de yapılan etkinlikte aracının anahtarını Colin’s İcra Kurulu Başkanı Ya-
vuz Eroğlu’dan teslim alan elektrik teknisyeni Niyazi Yazıcı, büyük ödülü kazanmanın kendisi 
için sürpriz olduğunu ve hayallerine kavuştuğunu belirtti. 

COLIN’S, VOGUE FASHION NIGHT OUT İLE 
İSTİNYEPARK’TAYDI
Vogue dergisi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Vogue Fashion’s 
Night Out - VFNO, 13 Eylül akşamı Nişantaşı, İstinyePark ve Bağdat 
Caddesi’nde düzenlenen moda gösterileri, eğlenceli aktiviteler, özel indi-
rimler ve promosyonlarla gerçekleşti.

İlk kez 2009 yılında düzenlenen ve uluslararası bir etkinlik olan VFNO, 
New York, Paris, Londra ve Milano’nun da aralarında bulunduğu büyük 
metropollerde, mağazaların bir gece için saat 24.00’e kadar açık kaldı-
ğı bir alışveriş şenliği olarak düzenleniyor. Vogue Fashion’s Night Out ta-
sarımcıların, ünlülerin, modellerin, editörlerin, medya yöneticilerinin ve 
sektör öncülerinin katılımıyla büyük ses getiren ve satışlara ciddi bir kat-
kı sağlayan gece, ekonomiye de hareketlilik kazandırıyor. Düzenlendiği 
ilk yıl 13 ülkenin katıldığı VFNO, bu yıl tüm dünyada 19 Vogue ülkesin-
de gerçekleşti.

VFNO’a katılan markaların mağazalarında, bu özel gece için Arzu Kaprol 
tarafından tasarlanan alışveriş çantası ve t-shirt’ler satıldı. Satışlardan 
elde edilecek gelir, Tohum ve Otizm Vakfı’na bağışlandı.

Jean alışverişini festivale dönüştüren 
Colin’s, “Jeans Fest” ile Vogue Fashion’s 

Night Out’ta da sevenlerini en moda 
jeanler ve hediyelerle karşıladı. 



İNSANİ DERİNLİK

Eli annesinin elinde yürüyordu 2 yaşındaki Özge. 
Bir maganda kurşunu ile yere sessizce yığılıverdi. 
İzmir’de bir parkta oynayan 6 yaşındaki çocuk da 
hayata tutunmaya çalıştığı ömrünün ilk yılların-
da Umut olmaktan çıktı. Bir Kabil’in elinde Habil 
oluverdi. Daha birkaç hafta önce, harçlık verme-
diği için babaannesini boğdu bir genç. Bir diğe-
ri, aşkına karşılık vermedi iddiasıyla “sevdiği”nin 
her iki bileğini kesmiş ve ölümünü seyretmiş. Si-
nir krizine giren genç baba, 2 çocuğunu, eşini ve 
annesini öldürmüş sonra da kendine kıymış. Eşini 
sokak ortasında döven, yerlerde sürükleyen, bı-
çaklayan ve öldüren kaçıncı sahneyi seyrediyo-
ruz kim bilir? Her türlü önleme rağmen trafikte 
canavar olmayı ısrarla tercih ederek masumları 
canından eden kaza sahneleri sıradan haberle-
re dönüştü artık.

Ya tırmandırılan teröre ne diyeceksiniz? Kayna-
ğı ve amacı ne olursa olsun terör örgütlerinin ve 
teröristlerin kendi dar dünyalarına sıkışan yok 
etme mantığı, adeta ölüm makinesine dönüştü. 
Türlü uğraşlarla daha fazla can alması için ge-
liştirilmiş bombayı şehrin kalabalığı içinde patla-
tacaksınız. Ve her şeyden habersiz bebekleri, ço-
cukları, anneleri, babaları kara toprağa gönde-
receksiniz…

Maalesef “bize ne oluyor” demekten alamıyoruz 
kendimizi. Aile içi şiddet tırmanıyor, silahlanan 
insanımız çoğalıyor, metropollerdeki güvenlik so-
runları küçük şehirlere, kasabalara sıçrıyor. Kamu 
vicdanı daralıyor. Gerilim ve şiddet artıyor. Şid-
detin ortasında öfke ile yetişen çocuklar, suça ve 
şiddete yöneliyorlar. Hızlı bir ahlaki erime yanın-
da, maddi ihtiraslar yükseliyor. Daha da vahim 
olanı acı ve şiddeti seyredenlerimiz çoğalıyor hız-
la. Nihayet her geçen gün daha az yönetebildiği-
miz öfkemiz, giderek şiddete dönüşüyor. Ve insa-
ni kriz dalga dalga yayılıyor.

Bütün bunlar toplumun psikolojisi adına bize bir 
şeyler haykırıyor. Ama duyanlarımız çok az.

Savaş, terör, işsizlik, genel ekonomik daralma 
toplumdaki birlik algısının zedelenmesi, daha 
da önemlisi toplumsal kültür ve ahlak alanın-
daki yozlaşma ve erime gibi toplumsal sorunlar-
dan dolayı yok olmuş devletlerin sayısı az değil-
dir. Ancak dikkat çekmek istediğimiz asıl büyük 
tehlike, asıl çıkmaz; birey, kurum ve toplum dü-
zeyinde insanımızın psikolojik sağlığındaki hızlı 
erime ve insani krizdir. Zira başka hiçbir gücün, 
devletin veremeyeceği zararı, birey ya da toplum 
olarak içine girilen insani kriz verebilir.

Dünya insanının psikolojisindeki daralma ve in-
sani krizin asıl nedeni ve kaynağı; bireyin, bu 
sonsuzluk âleminde var olma nedeninden ve do-
layısıyla kendisinden, öz değerlerinden,  ademi 
“insan” kılan donanımlarından hızla uzaklaşma-
sıdır. Modern şehirlerin fizik olarak yakınlaştırdı-
ğı, modernitenin sanal ortamlarda buluşturdu-
ğu, medyanın giderek amacına uygun biçimde 
yönlendirdiği insan; daha fazla parayı, cinselliği, 
statüyü, sürekli almayı kısacası içgüdülerini ter-
cih ediyor. İçgüdülerinin emrine girdikçe “insan” 
olmaktan uzaklaşıyor. Nitekim bedeni beslendik-
çe ruhu, gönlü, kalbi boşalıyor. Kısa yoldan ka-
zanmak, uğraşmadan bir yere gelmek ille de tü-
ketmek tek hedef oluyor.

Küçücük çocuklara kadar inen uluslar ara-
sı marka bağımlılığı, günümüz insanı için ha-
yatı ve dünyayı kocaman vahşi bir pazara indir-
gedi. Öyle ki sanki eriyen kişiliklerimizi, taşıdığı-
mız markalarla ayakta tutmanın derdindeyiz. Yi-
tirdiğimiz insani değerleri, kimi markaların ışıltı-
lı, sanal, basit, anlam derinliğinden uzak tüke-
tim odaklı dünyalarında arıyoruz. Bunun içindir 
ki günümüz insanı, evde, işyerinde, toplumda gi-
derek kendi içine çekiliyor, kalabalığın içinde yal-
nızlaşıyor.

Öfke Patlamasını Aşmalıyız
Madem ki psikolojik daralmanın yol açtığı insa-
ni krizin kaynağı insandır, o halde çözüm de yine 
insandan başlamalıdır.

Ülke olarak son dönemlerde ekonomide, ulus-
lar arası ilişkilerde, sağlıkta, eğitimde çok önemli 
mesafeler alıyoruz. Her ne kadar tırmanıyor gö-
rünse de terör denklemindeki en önemli çıkmaz 
olan PKK ve Kürt ayrımının net biçimde yapıla-
bilmesi önemli bir aşamadır. Devletin emrindeki 
millet gemisi, milletin emrindeki devlet gemisine 
dönüşerek yol alıyor.

Ancak bütün bunların yetmeyeceğini, gelişmiş 
batı toplumları örneğinde görüyoruz: Tüm maddi 
zenginliklerine rağmen ruhsal ve ahlaki çıkmaz-
lar, bugün kimi toplumları çökme noktasına ge-
tirebilmiştir. Ayrıca toplum düzeyinde yaşanan 
psikolojik daralma ve insani krizin, uzun uğraş-
larla ulaşılan ekonomik kazanımları çok kısa sü-
rede geriye götürebildiğini yine batılı ülke örnek-
lerinde görebiliyoruz.

Şu halde işi, mesleği, konumu ne olursa olsun in-
sanımızın, yaşadığımız psikolojik daralmaya, in-
sani krize ciddi biçimde eğilmesi çok önemli bir 
zorunluluk halini almaya başlamıştır. Toplumun 
katmanlarında hızla yayılan öfke patlamasını, 
sadece güzel düşünmek ve iyi niyetle aşamaya-
cağımız açıktır.

Unutulmamalıdır ki toplumsal stres ve insani kri-
zin oluşmasında hayatı, yaşam çizgisi üzerinde-
ki doğum ve ölüm duraklarından ibaret sayma-
nın rolü büyüktür. Yaşam ideali sadece doğum ve 
ölüm arasında sıkışıp kalan birey ve toplumlar, 
insani krizi aşmada başarılı olamazlar. Geldiği-
miz ve gideceğimiz yeri unutmadan doğumdan 
önceki ve ölümden sonraki varlık âlemi yolculu-
ğunun farkında olmak, bizi insan olma idealine, 
üretmeye, vermeye daha da yaklaştıracaktır.

Birey ve toplum düzeyindeki iç barışımıza, ruh 
sağlığımıza, daha fazla zaman ayırmalıyız. Bi-
rey, bedenine çalıştığı kadar gönlüne ve ruhuna 
da hizmet etmelidir.

Devlet, ekonomi kadar toplumun psikolojisi-
ne de zaman ayırmalıdır. Toprağın erozyonu ya-
nında insani erozyon ile de topyekün bir müca-
dele için politikaların üretilmesi, stratejilerin ge-
liştirilmesi belki de yakın gelecekte bu konulara 
eğilen bakanlığın kurulması gerekli ve önemlidir. 
Nitekim, birey ve devlet düzeyindeki etik zekânın 
daha fazla harekete geçirilmesi elzemdir. Med-
ya ve STK’ların daha büyük hassasiyetle konuya 
gerçekten eğilmeleri ve özellikle bireysel silahsız-
lanmayı özendirmeleri önemlidir. Başkasına ön-
celik veren bir düşünce ve davranış alışkanlığı, 
almaktan çok vermeyi, benlik çıkmazını aşmayı, 
yapay dünyanın tüketim girdabında kaybolma-
mayı ve nihayet öfkemizi kontrol ederek, şiddeti 
günlük hayatımızın bir parçası olmaktan çıkar-
mayı sağlamalıyız. “İnsan” olmanın güzelliği ile 
yeniden ve bir kez daha buluşmamız ve böylece 
“ben”den “biz”e, bedenden ruha, kibirden mer-
hamete, sanal güzelden gerçek güzele, almaktan 
vermeye doğru bir yol tutmalıyız yeniden.  

ASIL BÜYÜK TEHLİKE: 
İNSANİ KRİZ

Dr. İlhami Fındıkçı
Davranış Bilimleri Uzmanı
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