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Eroğlu Holding için önemli başarılarla dolu bir yılı daha geride bıraktık. Kuruluşumuzun 
30. yılını kutladığımız 2013 yılı, Eroğlu Holding için özel ve anlamlı bir yıl olmanın yanı 
sıra, yatırımlarımızı artırmaya, çalışanlarımızla büyümeye devam edeceğimiz bir yıl ola-
cak.

Eroğlu Holding, yönetim sistemlerinden kaliteye, bilişim altyapılarından insan kaynakları-
na kadar tüm bölümlerinde örnek çalışmalar yürüterek, uluslararası arenada bilgi birikimi 
ve yönetim deneyimiyle saygın bir kurum olarak hızla yükseliyor. Türkçe, İngilizce ve Arap-
ça hazırlanan ve itibarımızı pekiştiren tanıtım filmi sayesinde kamuoyu, Eroğlu Holding’in 
gelişimini ve kültürünü daha yakından tanıdı.

Eroğlu Giyim, 2012 yılında çok önemli başarılara imza attı. Yeni showroomu ile müşterile-
rine daha iyi hizmet vermeyi hedefleyen Eroğlu Giyim, Marks&Spencer’dan aldığı “Başarılı 
Proje” ödülü, Eco Garment sertifikası ve ISO En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu listesinde 
132. sıraya yükselmesi ile dikkatleri üzerine çekti. Önümüzdeki dönemde Aksaray’da ger-
çekleşecek 15 milyon dolarlık yatırımla da 1.500 kişiye daha istihdam yaratacak ve büyü-
meye devam edecek. ERS Örme, Düzce’de 500 kişilik istihdam sağlayacak 7 milyon dolar-
lık örme üretim yatırımını tamamlamak üzere.

Dünyanın önde gelen markalarından biri olan Colin’s yurt dışında %75, yurt içinde ise 
%25 büyüme gerçekleştirdi. Tasarımlarıyla öne çıkan Loft, yurtdışı pazarlara açıldı. 

Dünyanın en çevre dostu denim üretim tesisi olan DNM, kalite sertifikasyonlarını tamam-
ladı. Tarladaki pamuktan başlayıp geri dönüştürülmüş kumaşa kadar her alanda çevre 
dostu üretim yapması ile dünya çapında müşterilerinin dikkatini çekmeye başladı. 

2013 yılı Eroğlu Gayrimenkul projeleri için önemli dönüm noktaları içeriyor. Halkalı’da tes-
limatları yapılmaya başlanan İstanbul Lounge projesini Mart ayında teslim edilecek İstan-
bul Lounge 2, Platform Merter ve Antalya Erasta AVM projeleri izleyecek. İnşaatına başla-
nan Seyrantepe’deki Skyland İstanbul projesi ise, ön satış sürecinde ne kadar özel ve beğe-
nilen bir proje olduğunu kanıtladı.

Tüm dünyanın ekonomik durgunlukla mücadele ettiği 2012 yılını, %3-4 gibi bir büyü-
me rakamı ile tamamlayan Türkiye’nin, gücüne güç katmak üzere sürekli çalışmak ve üret-
mekten büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıl da, dünya muhtemelen ekonomik so-
runlarla uğraşmaya devam ederken, Türkiye’de iş yapma imkanları artacak, girişimci ve 
üretici için fırsatlar çoğalacak.

Eroğlu Holding olarak, 40. yılımızı kutlayacağımız 2023 yılında dünyanın en büyük 10 
ekonomisi arasına girmeye kararlı Türkiye ile birlikte büyümek hedefiyle, girişimcilik azmi-
miz ve isteğimiz sürekli artarak devam edecektir.
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 Özgür Tığlı
Eroğlu Holding Kurumsal İletişim Müdürü

Değerli Eroğlu Dostları, 

E D İ T Ö R D E NE D İ T Ö R D E N

Gerek ekonomik yapısı gerekse kurumsal kültürü ile Türkiye’nin en güçlü ve seçkin ku-
rumlarından biri olan Eroğlu Holding’in 30. kuruluş yılını kutladığımız 2013 yılının ilk 
sayısı ile sizlere merhaba demenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Yatırımları, insan kaynakları, teknolojisi ile büyüyen ve güçlenen Eroğlu Holding’in 
sesi olan dergimizin yeni sayısında, Düzce’de gerçekleşecek yeni üretim yatırımı ile 
Türkiye’nin en büyük 10 örme üreticisi arasına girecek olan ERS Örme ile ilgili sorula-
rımızı İcra Kurulu Başkanı Sıtkı Eroğlu’na yönelttik.

2013 yılını yurtdışına açılma konusunda atılım yılı ilan eden Loft, özel tasarımları, 
insan kaynaklarına yaptığı yatırım ve takipçileriyle sosyal medya üzerinden gerçek-
leştirdiği iletişimle sayfalarımıza konuk oldu.

Dünyanın en çevreci denim üretim tesisi olan DNM, “Pazarlama Yılı” olarak ilan ettiği 
2013 yılı için tanıtım filmi ve web sitesi çalışmalarını tamamladı. “Naturally” tema-
sıyla hazırladığımız tanıtım ve reklamlarıyla dünya pazarlarında çevreci şöhretini pe-
kiştirecek olan DNM’in bu yıla dair hedeflerini de dergimiz sayfalarında bulabilirsiniz.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren ve dünyada sadece üç tesiste bulunan Eco Gar-
ment sertifikasını alarak Eroğlu Holding’in çevre dostu üretim hedeflerine ulaş-
ması için önemli bir adım atan Eroğlu Giyim, yeni web sitesiyle de fark yaratma-
ya devam ediyor. Showroom konseptinden esinlenerek hazırlattığımız web sitesine  
www.eroglugiyim.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tamamlanan Eroğlu Holding Tanıtım Kitabı ile karşıladığımız 2013 yılı için, Eroğ-
lu Holding’in geleneklerine uygun olarak, tüm çalışma arkadaşlarımızın katılımıy-
la gerçekleşen yeni yıl kutlamalarımız, yıllarını Eroğlu Holding çatısı altında özve-
riyle çalışarak geçirmiş çalışanlara teşekkür plaketlerinin sunulmasıyla gerçekleşti.

Bu vesileyle, sizlerden gelen bilgi ve haberlerle zenginleşen dergimizin sayfalarında 
yer almasını istediğiniz haberler için, künyemizde yer alan şirket yönetici ve uzman-
larını bilgilendirmenizin veya kurumsaliletisim@erogluholding.com adresine gön-
dermenizin yeterli olacağını hatırlatmak isterim. 

Tüm Eroğlu Holding çalışanlarına, 30. yıl coşkusunu yaşayacağımız mutlu bir 2013 
yılı diliyorum.
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Üretmek insan olmanın ve kendini ifade etmenin 
belki de en önemli yolu. Bir fikir, bir düşünce akı-
mı, bir model, bir iş, bir ürün üretmek. Yani en 
basitten en karmaşığa ortaya bir “şey” koymak. 
Üreten insan, ruh dünyası bakımından rahattır. 
Nitekim kendisini tüketmeye hazır hisseder yani 
ki tüketmeyi hak eder. Ancak günümüzde dünya 
insanının karşı karşıya bulunduğu en önemli in-
sani sorunlardan birisi hiç kuşkusuz üretmemek 
ve sadece tüketmenin yol açtığı psikolojik sorun-
lardır. Evet günümüz insanı üretimden uzaklaş-
tığı oranda tüketiyor. Tüketmek, birey ve toplum 
düzeyinde tükenmişliği körüklerken, üretmenin 
sağladığı gelişme, yenilenme ve canlılıktan hız-
la uzaklaştırıyor. Kişisel bütünlüğü koruyan vic-
danı hasta ediyor.

Üretmek yapmaktır bir bakıma, etkin olmak, 
atak durmak, kainattaki her canlı gibi hareket 
halinde olmaktır. Üretmek, başkasına zarar verir 
diye yoldaki taşları kenara almaktır mesela. Bir 
şey beklemeden insanlar için, insanlık için üret-
mek. “Ol”manın yolu üretmekten geçer. Bunun 
için yanmak ve pişmek gerekir. Düşünmek, araş-
tırmak ve erişmenin yolu da üretmektir. Kimi za-
man bir fabrikanın tozlu tezgahında işlenen bir 
metal, kimi zaman gecenin karanlığında çeki-
len vird, bazen de sonsuz kucaklayıcılığı ile evre-
ni düşünmek, yeni çıkarımlar yapmak, şükür et-
mektir tüm hücrelerimizle. Üretmek; sesler ara-
sındaki ahengi, melodiyi ve musikiyi oluşturur-
ken üretmemek, sesler arasındaki ahenksiz-
lik misali kuru bir gürültüye neden olur. Sürekli 
ve sistemli bir üretim anlayışında insan; kapının 
önündeki araba, binanın içindeki asansör, oda-
nın içindeki elektronik kumandalar ve renkli ek-
ranlar arasında sıkışıp kalmaz. Bedenin ve zih-
nin üretimleri kişiyi hantallıktan, rutinden, endi-
şe, korku ve panikten kurtarır.

İnsanlık tarihi, toplumsal gelişim dönemleri ba-
kımından incelendiğinde; ilk insanlar, tarım top-
lumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumu zinciri be-
lirgin biçimde görülür. Tüm bu aşamalarda yol ve 
yöntemleri değişmiş olsa da esasen üreten in-
sanların, ailelerin, şirketlerin ve devletlerin ba-
şarılı olduklarını, öne geçtiklerini görüyoruz. Ta-
rım toplumunda daha fazla mahsul elde etmek, 
sanayi toplumunda yerini sürekli yenilenen tek-
nolojilere bıraktı. Nihayet bilgi toplumunda yeni 
bilgileri üretmek, pazarlamak, yaymak, satmak 
öne geçmiştir. İster bilgi, ister ürün olsun üre-
timde başarılı olmayan kişi, kurum ve toplumla-
rın hızla tüketim batağına saplanmaları söz ko-

nusudur. Unutulmamalıdır ki dünyada insanla-
rı daha fazla düşünmekten, üretmekten uzaklaş-
tırmak için çok yoğun kimi çalışma ve çabaların 
olduğu bilinen bir gerçektir. 

Üretmeyen insan mutsuzdur, tatminsizdir. Kendi-
sini ifade edememenin gerginliğini yaşar. Dolayı-
sıyla kendisini başka yollarla ifade etmeye çalışır 
ki bu yollar genellikle kabul görmez. Yani genel-
likle kültür ve geleneğe aykırı, yerleşik inanç de-
ğerleriyle uyumsuz, ahlaki alışkanlıklara ters eği-
limler artar. Çünkü üretmeyenin zamanı çoktur. 
Bu boş zaman zenginliğinde kişi kolaylıkla yön-
lendirilebilir, çeşitli tuzaklara düşürülebilir. Ya ki-
şisel zaaflarının kölesi bir tüketici yahut yönlen-
dirildiği konu ve ürünlerin bağnaz bir tüketici-
si olur.

Dolayısıyla bir insani krizin söz konusu olduğu 
günümüzde; insanın giderek artan mutsuzluğu, 
umutsuzluğu, tatminsizliği ve şiddetinin köke-
ninde üretmemenin, üretememenin önemli etki-
si olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Evet, gerçek-
ten de üretmeyen kişi zarardadır. Potansiyel bir 
tüketen olmanın ötesine geçemez. Nitekim çev-
remize üretebileceğimiz en kolay davranış olarak 
yüzlerdeki tebessüm bile yok oluyor giderek.

Dikkat edileceği üzere üretmekten sadece bir fab-
rikada mal yahut ürün üretiminden söz etmi-
yoruz. Üretmekten kastımız, kişi, aile, kurum ve 
toplumun; ister duygu alanında ister zihinsel sü-
reçler, ister sosyal ve toplumsal alanda isterse iş 
ortamında olsun bir şeyler ortaya koyması, çev-
resine bir katma değer üretmesidir. Günümüz in-
sanı çevresine bir katma değer üretmemenin acı-
sını, psikolojik gerginliğini en üst düzeyde yaşı-
yor. Kısacası insanlar, çevrelerine duyarlı oldukça, 
diğer insanlara hizmet ettikçe onlara bir katkıda 
bulundukça rahatlıyor. Yani ki insanı oluşturan 
beden, zihin ve duygusal dünya dış alemle alış-
veriş içinde oldukça gelişir, güzelleşir ve daha da 
önemlisi olgunlaşır. İşte günümüz ortamı ve ya-
şam koşulları bireyden çevreye yönelen bu katma 
değeri sınırlandırdığından, ket vurduğundan, in-
sanlar kendilerini gerçekleştiremiyor, gelişemiyor, 
yeterince olgunlaşamıyorlar. Olgunlaşamıyorlar 
ki olmadık gerginlikler, insani kıyımlar yaşıyoruz. 
Uçuk insani ilişkiler, yerleşik kültürü, ahlakı, ge-
leneği, hukuk kurallarını zorlayan davranışlar, bi-
zim ülkemizde bile sıradan hale gelmeye başlı-
yor. Bütün maddi ilerlemelere rağmen insanlar, 
hızla insanlara kıyabiliyor. Cana kasıtlar, boşan-
malar, akıl almaz hırsızlıklar, toplumsal gergin-

likler, hoşgörü alışkanlığının giderek yok olma-
sı, demokrasi anlayışının zedelenmesi, taham-
mülsüzlük ve benzer davranışların kökeninde de 
üretmemenin etkisini göz ardı etmemeliyiz. Bun-
ların bir sonucu olarak küçük bir kainat olan in-
sanın, numunesi ve temsilcisi olduğu büyük kai-
natla uyumunda zedelenmeler var.

Dünyanın gelişmemiş toplumlarını birer atölye-
ye, kendilerini ise renkli camların ışıkları arkasın-
da bu atölyeleri yönetmeye adayan, üretmeden 
kazanmaya alışan kimi gelişmiş batılı toplumlar 
da son krizler ile yeniden üretim dediler. Daha çok 
tüketime dayalı ekonomik modelin yeniden daha 
çok üretime dayalı hale gelmesi için yoğun ça-
balar var. Zira üretirseniz satacak bir şeyiniz olur. 
Üretmediğinizde ağırlıklı olarak mevcut üretilen-
leri eleştirmeyi iş edinirsiniz ki, bu kişiden toplu-
ma uzayan çizgide bir kısır döngüye neden olur.

Şu halde işi, konumu, eğitimi ne olursa olsun bi-
reylerin kendi üretimlerini acilen gözden geçir-
meleri önemlidir. Bir bireyin kendisi ama özellikle 
çevresi için ne ürettiğine, varlıklar alemine yap-
tığı katma değere kafa yorması önemlidir. Aynı 
durum bir aile, bir işletme, bir toplum için de ge-
çerlidir. Düşünün ki, üretim gücünü kayıp etmiş 
bir işletme hızla yok olmaya mahkumdur. Üret-
tikleri ile tükettikleri arasındaki dengeyi sağla-
yamayan toplumların, etkin ve egemen olma-
ları zorlaşır. Üyelerini bir araya getirmekten aciz, 
konuşmaktan ve birbirlerini koruyup kollamak-
tan uzak, birbirlerine destek ve yardımcı olmayı 
unutmuş, anne ile babanın birbirlerinin gözleri-
nin içinde kayıp olmayı unuttuğu bir ailenin sağ-
lıklı bir aile olduğunu söyleyemeyiz.

Başkaları için bir taşın üzerine bir taş koyma aşkı 
ve heyecanı, bireylerin potansiyel üretim kapasi-
telerini harekete geçirir. Böylece birey, kendisini 
daha güzel ifade eder, daha mutlu olur. Potansi-
yelini performansa dönüştürmenin, tükenmişlik-
ten üretime geçmenin keyfini yaşar. 

TÜKENMİŞLİKTEN 
ÜRETİME

Dr. İlhami Fındıkçı
Davranış Bilimleri Uzmanı

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Danışmanı

İNSANİ DERİNLİK
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 Sayın Eroğlu, ERS Örme’nin tarihçesini 
sizden dinleyebilir miyiz?

ERS Örme, 1997 yılında kuruldu. Kuruluştaki 
amacımız kendi markamızla örme üretimi yap-
maktı. 1998 yılında hem kendimizi geliştirme-
yi hem de büyümeyi amaçlayarak, kendi mar-
kamız dışındaki pazarlara yönelmeye karar ver-
dik. İngiltere pazarı ağırlıklı olmak üzere ihracata 
dönük üretim yapmaya başladık. Dünyaca ünlü 
George, Next, Matalan, Zara, Reebok, Topshop 
gibi müşterilerimize üretim yaptığımız o yıl hızlı 
bir büyüme kaydettik. 

2002 yılına dek 900 çalışanıyla 12 bantta 
250.000 adet üretim yapan, 250.000 adet için 
de fason üretim yaptıran, ülkemizin önde gelen 
örme şirketlerinden biri haline geldik.

2004 yılında yaşanan krizde ihracat fiyatların-
da ve kurlarda tekstil sektörü aleyhine yaşanan 
gelişmeler, bizi iş yapış modelimizi gözden ge-
çirmeye yönlendirdi. Değişen piyasa şartlarına 
ayak uydurmak, daha rekabetçi ve esnek hare-
ket edebilmek amacıyla üretim bantlarını azal-
tarak fason üretime ağırlık verme yoluna gittik. 
Bu şekilde 2008 yılına geldiğimizde kendi bün-
yemizde üretime tamamen son vererek, aynı ih-
racat rakamlarını, fason üretimle temin etmeye 
başladık.

2012 yılında ise yapımızı kendi bünyemizde üre-
tim yapacak şekilde yeniden yapılandırdık. İs-
tanbul Avcılar’da bulunan merkezimizdeki 80 
makinelik üretim tesisimizi aktif hale getirdik. 

Halen hem kendi bünyemizde, hem de fason 
üreticilerimizle, Colin’s ve Loft yanında George, 
Next, Matalan, Zara, Reebok, Orsay, Tom Tailor, 
Bonodo gibi dünya çapında isim yapmış müşte-
rilerimize, bay, bayan ve çocuk için örme kumaş-
tan imal edilen her tür giyim ürünü üretiyoruz.

Daha çok nerelerde fason üretim yap-
tırıyorsunuz? 

Bursa, Zonguldak, Tokat, Adıyaman, Düz-
ce, Kastamonu ve İstanbul ağırlıklı olmak üzere 
Türkiye’nin hemen her bölgesinden yaklaşık 25 
üretim atölyesiyle çalışıyoruz. Çalıştığımız atölye-
lerin en küçüğü 40 kişilik bir ekiple çalışıyor, kimi-
lerinin çalışan sayısı ise 150 kişiye kadar çıkıyor.

ERS Örme çalışan profili nasıldır?

Türkiye’de tekstil sektöründe sürekli ve nitelik-
li istihdam sağlamak kolay değildir. Sektör iç ve 
dış ekonomik dengelere karşı çok hassas ve kırıl-
gan bir yapıdadır. ERS Örme olarak bu konuda 
rakiplerimizden ayrıldığımızı söyleyebilirim. İda-
ri kadromuz, üniversite mezunu, deneyimli, ko-
nusunda uzman bir ekipten oluşuyor, kıdemle-
ri de ortalama 8-10 yıldır. Güçlü idari ekibimizle 
sektörel dalgalanmalardan asgari şekilde etkile-
nerek üretim kapasitemizi artırmayı başarıyoruz.

2012 sonlarında İstanbul Avcılar’daki merkezi-
mizde tekrar üretime başlamamızla, 150 kişilik 
bir üretim kadrosunu da yeniden oluşturduk.

2013 yılına ilişkin planlarınız nelerdir? 

2013 yılı bizim için yeni yatırımların yapıldığı bir 
büyüme yılı olacak. Düzce Gölyaka’da yeni bir te-
sis yatırımı yapıyoruz, orada son teknoloji maki-
nelerle bu yıl üretime başlayacağız. 200 makine-
lik üretim parkuru olan bir dikim bölümü ve buna 
bağlı yaklaşık 20-25 paskaralık ütü ve paketle-
me bölümünden oluşan önemli bir tesis olacak. 

Yatırımlarla beraber, üretimimiz ve çalışan sayı-
mız da artacak. Hedefimiz 500 kişiye istihdam 
sağlamak. Halen yıllık 5-6 milyon adet olarak 
gerçekleşen toplam üretimimizin de, yıllık 9-10 
milyon adet olmasını hedefliyoruz. Bu da var 
olan üretim kapasitemizin yaklaşık % 50 büyü-
mesi anlamına gelecek.

Düzce tesisimizin Şubat 2013’de faaliyete girme-
sini hedefliyoruz. Kendi üretim tesisimizin gücü-
nü 1998 yılından bugüne birlikte çalıştığımız fa-
son üreticilerimizde gerçekleştirdiğimiz üretimle 
birleştirdiğimizde, bu yılı 30 milyon dolar satış-
la kapatacağımızı tahmin ediyorum.

Bu yatırıma neden ihtiyaç duyuldu?

ERS Örme üretiminin %80’i ihracat müşterileri-
ne yönelik olarak gerçekleşiyor. Öncelikle ihra-
cat müşterilerimizin beklentileri vardı. Biz de yıl-
ların tecrübesiyle edindiğimiz firma kültürümü-
zü, daha kaliteli ürünlere dönüştürmek için kendi 
bünyemizde üretim yapma yönünde karar aldık. 
Bunun için de yatırım yapmaya ve istihdamı ar-
tırmaya yönelik bir planlama yaptık.

ERS Örme’yi bugünlere getiren temel 
prensipler nelerdir? 

ERS Örme’nin başarısında payı olan en önemli 
unsurların başında, uzun yıllardır birlikte çalıştı-
ğımız, aidiyet duygusu kazanmış eğitimli ve ba-
şarılı bir ekip var. 

Bu ekiple global rekabet koşullarına uygun hız-
lı ve doğru kararlar alabilen bir yapıya sahibiz. 
Müşterilerinize en kaliteli ve hızlı hizmet sunma 
arzusu ile çalıştığınızda, başarı kendiliğinden ge-
liyor. 

Çalışanlarınızın yetkinliklerini artır-
mak için ne gibi çalışmalar yapıyorsu-
nuz?

Öncelikle, üretim kalitesini yükseltmek için, üre-
timde çalışan arkadaşlarımıza teknik eğitimler 
veriyoruz. İdari kadromuzun kişisel motivasyo-
nunu artırmak ve takım çalışmasını pekiştirmek 
için de çeşitli başlıklardan oluşan eğitim prog-
ramları oluşturuyoruz. 

Yeni yatırım sonrası ERS Örme rakipleri 
arasında nasıl bir pozisyonda olacak?

Biz iç bünyemizde 10 yıl ve üzerinde çalışan idari 
kadrolarımızın yaptığı titiz değerlendirme çalış-
malarının sonuçlarına bakarak; deneyimli, sek-
törü tanıyan, piyasa koşullarını yakından ve çok 
iyi izleyen uzman kişilerin fikir birliği ile üretime 
başlamaya ve bu alanda yatırım yapmaya ka-
rar verdik.

Üretime başladığımızda rekabet anlamında 
önemli bir avantaj sağlayacağız. Bu avantajın 
bizi Türkiye çapında benzer konuda üretim ya-
pan ilk 10 şirket arasına taşıyacağına inanıyo-
rum.

2013 yılı için Eroğlu Holding ve ERS 
Örme çalışanlarına dergimiz aracılı-
ğıyla bir mesaj iletmek ister misiniz?

Yeni yatırımlarımız ile daha kaliteli üretim ve 
hizmet sunan, daha başarılı bir organizasyon 
içinde daha uzun yıllar bir arada olmayı temenni 
ediyor, tüm çalışanlarımıza ve ailelerine huzurlu, 
mutlu bir yeni yıl diliyorum. 

“ERS Örme’de üstün hizmet 
kalitesiyle yüksek nitelikli 
örme üretimi yapıyoruz.”

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve ERS Örme İcra 
Kurulu Başkanı Sıtkı Eroğlu, ERS Örme’nin tarihçesi 
ve önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği yatırımlar 
hakkındaki sorularımızı yanıtladı...

Sıtkı Eroğlu
ERS Örme İcra Kurulu Başkanı

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi
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EROĞLU HOLDİNG, ASKON’DAN 
“REEL EKONOMİYE KATKI” ÖDÜLÜ ALDI

12 Ocak 2013’de düzenlenen ASKON 8. Genel Kurulu, Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Bu 
yıl “Hakkaniyet Hattı” konseptiyle düzenlenen genel kurula, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İçişleri Bakanı İdris 
Naim Şahin, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, millet-
vekilleri, bürokratlar ve iş adamları katıldı.

Genel kuruldaki konuşmaların ardından Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a, 12. yüzyılda yaşamış ve döneminin yük-
sek teknolojili tasarımlarını hazırlamış Ebu’l İz İbni İsma-
il İbni Rezzaz El Cezeri’nin Otomat Çizimleri örneklerinden 
oluşan bir albüm hediye edildi.

Son olarak ASKON İletişim Ödüllerini kazanan gazetecilere 
ve Reel Ekonomiye Katkı ödüllerine layık görülen kurumla-
rın yetkililerine plaketleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından verildi.

Yurtdışında olduğu için törene katılamayan Eroğlu Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu adına Eroğ-
lu Holding’in ödülünü, Yönetim Kurulu Başkanı Özel Kalem 
Müdürü Celal Bitkin aldı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 

gerçekleşen ASKON 8. Genel Kurulu’nda yapılan 

ödül töreninde, Eroğlu Holding’in ödülünü 

Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu adına 

Özel Kalem Müdürü Celal Bitkin aldı.
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30. kuruluş yılını kutlayan Eroğlu Hol-
ding, ulusal ve uluslararası pazarlar-
da elde ettiği başarıyı, kurumsal yapı-
sını güçlendirme konusunda gösterdi-
ği kararlı ve istikrarlı politikalar saye-
sinde sürdürülebilir kılıyor. Ülkemizin en 
önemli değerlerinden biri olan dinamik 
ve eğitimli gençler, Eroğlu Holding’in fır-
satlar sunma konusunda özel önem ver-
diği yaş grubunu oluşturuyor. Pek çok 
kurum, insan kaynaklarında seçim ve 
değerlendirme yaparken deneyimi önce-
liklendiriyor. Deneyim eksikliği yaşaması 
kaçınılmaz olan gençler ise, Eroğlu Hol-
ding bünyesinde kariyerlerini planlama 
şansı yakalayabiliyorlar.

Tüm Türkiye’yi kapsayan, ek olarak dün-
yanın 37 ülkesine uzanabilecek bir kari-
yer yolu olanağı sunan Eroğlu Holding 
bünyesinde kurulan yetkinlik bazlı ka-
riyer ve eğitim sistemi ile, en üst kade-
meye kadar tırmanarak çalışmak isteyen 
gençleri hedef alıyor ve onları kariyer 
hedeflerinin son basamağına kadar taşı-
mayı amaçlıyoruz.

Eroğlu Holding’de kariyer planlaması-
nı, hedeflere dayalı performans sistemi 
ile uyguluyoruz. Yönetim kademelerin-
de uygulamaya başladığımız performans 
değerlendirme sistemini, tüm pozisyon-
lara yaygınlaştırma konusunda bir proje 
yürütüyoruz.

Değerlendirme Merkezi uygulamaları 
ise,  Eroğlu Holding bünyesindeki yöne-
tici pozisyonlarına şirket içinden adayla-
rı yönlendirme amacını taşıyor.

ULUSLARARASI LİDERLİK AKADEMİSİ

Eroğlu Holding’in perakende alanında 
faaliyet gösteren dünyaca ünlü markası 
Colin’s bünyesinde kurduğumuz “ulusla-
rarası liderlik akademisi”, kendi yönetici-
lerini yetiştiren bir kurum olma yolunda 
gerçekleştirdiğimiz çok başarılı uygula-
malardan birisi. 2013 yılı başında yapı-
lan geniş çaplı organizasyon değişiklik-
leri neticesinde oluşan bir çok görev po-
zisyonu, akademimizin sağladığı eğitim-
leri başarıyla tamamlayan kendi çalışan-
larımızın görevlendirilmesiyle doldurul-
du. Son yıllarda perakende yönetici ka-
demelerimizin tamamını içerden yetiş-
tirdiğimiz arkadaşlarımızdan atıyoruz.

Perakende alanında uyguladığımız lider-
lik akademisi projesinde elde ettiğimiz 
bu olumlu neticeler, bizi daha geniş kap-
samlı ve holding genelindeki daha üst 
pozisyonları hedefleyen, yeni bir akade-
mi yapılanması projesine yöneltti. Hazır-
lık çalışmalarının neredeyse sonuna gel-
diğimiz bu önemli projemiz holdingimi-
zin 30.yılını kutladığı 2013 yılında bizler 
için gerçekten büyük anlam ifade ediyor. 
Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayaca-
ğımız, Eroğlu Holding’in ise 40 yaşını ta-
mamlayacağı 2023 yılında dünya yöne-
ticilerini yetiştireceğimiz bir eğitim çatı-
sının temellerini atmış olmaktan mutlu-
luk duyuyoruz.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE  
ISO 9001 ve ISO 27001

Türkiye’nin yanı sıra dünya pazarların-
da da edindiğimiz bilgi birikimi ve ge-
liştirdiğimiz yönetim sistemimizle, sek-
törde öne çıkmanın keyfini yaşıyoruz. 
Öte yandan her geçen gün değişen, glo-
balleşen iş dünyasının zorunluluğu ola-
rak yeni projelerle de günceli yakalama-
nın peşindeyiz.

Bu hedeften yola çıkarak 2013 yılında 
Colin’s firmamıza “Yetkilendirilmiş Yü-
kümlü Statüsü” kazandırmak istiyoruz. 
Yeni değişen Gümrük Yönetmeliği’ne 
göre gümrüklerde işlem yapma, beyan-
name yazma, kendi depomuzdan ihraç 
etme gibi kolaylıklardan faydalanmanın 
koşulu olan bu statüyü kazanabilmek 
için Colin’s bünyesinde ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Gü-
venliği Yönetim Sistemleri kurulması ça-
lışmalarına başladık.

Süreç liderlerinin Sistem Geliştirme Bö-
lümümüze vereceği destek ve ayıracak-
ları kıymetli zamanları ile hedeflenen 
sürede tamamlanacağını umduğumuz 
yeni Colin’s projemizin başarı ile sonla-
nacağı ve alınacak sertifikaların haberle-
rini sizlerle paylaşacağımız gün için şim-
diden heyecan duyuyoruz.

EROĞLU HOLDİNG’TE 
GLOBAL KARİYER

Dr. Abdurrahman Baş
Eroğlu Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü

37 ülkede faaliyet gösteren Eroğlu Holding, 
İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda uyguladığı 
uluslararası standartlarla, çalışanlarına kurumsal bir çatı 
altında global kariyer olanakları sağlıyor.



EROĞLU GAYRİMENKUL

PLATFORM MERTER FASHION PARK 
LANSMANI YAPILDI

Platform Merter Fashion Park, 
dünya markası olan ve bu yolda ilerleyen moda ve tekstil markalarını, 
modern ve fonksiyonel bir biçimde aynı çatı altında toplayan, 
Türkiye’nin ilk ve tek moda merkezi olacak. 

Eroğlu Gayrimenkul tarafından İstanbul’un en önemli lokasyonla-
rından Merter’de hayata geçirilen, Avrupa’nın moda ve toptan teks-
til ticareti temalı en kapsamlı projesi olan Platform Merter Fashion 
Park,11 Aralık 2012 tarihinde Four Seasons Hotel’de verilen özel bir 
davet ile tekstil profesyonellerine tanıtıldı.

Eroğlu Gayrimenkul’ün Doğa Şehircilik ortaklığında hayata geçiri-
len Platform Merter projesi, Atatürk Havalimanı ile metro, metro-
büs gibi toplu taşıma araçlarına yakınlığının yanı sıra, İstanbul’un 
en önemli ulaşım arteri olan E-5 üzerindeki merkezi konumuyla 
geleceğin iş, ticaret ve yaşam merkezi olarak kurgulandı.

Markalaşmış profesyonel çalışanları ve deneyimi ile sektörde yeni 
bir dönem açan Eroğlu Gayrimenkul’ün, sektördeki klişeleri yıkarak 
karma kullanımlı projelerin bir adım önüne geçtiği Platform Merter 
Fashion Park projesi ise sektörün ilgi odağı oldu.

Platform Merter içinde yer alan ve 20 bin metrekare alanda konum-
lanan Fashion Park’ın tanıtıldığı gece tekstil sektöründen önde ge-
len çok sayıda işadamının katılımı ile Four Seasons Otel’de gerçek-
leşti. Salonun prova mankenleri, rengarenk kumaşlar, eskizler gibi 
“fashion” konseptiyle süslendiği geceye katılan konuklar Platform 
Merter projesiyle yakından ilgilendiler. Eroğlu Holding tanıtım filmi 
ardından Merter Platform tanıtım filmini izleyen katılımcılar, proje-
nin detayları konusunda yetkililerden bilgi aldılar.

Uluslararası ticaret hacmi bakımından İstanbul’un en önemli mer-
kezlerinden Merter’de rezidans, suit, ofis, sport center ve Fashion 
Park bölümlerinden oluşan bölümleri ile moda ve ticareti bir araya 
getiren Platform Merter, yatırımcıya kar sağlamakla kalmıyor, kent-
sel dönüşüm açısından da önemli bir süreç başlatıyor.
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“Sektörün bir arada toplandığı yeni ve modern bir 
merkez olacak”
Platform Merter içinde yer alan ve 20 bin metrekare alanda kurgula-
nan Fashion Park’ın tekstil sektörüne tanıtıldığı gecede konuşan Eroğ-
lu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, 30 yıl önce 6 ma-
kine ile küçük bir atölyede başlayan yolculuklarının bugün yarattık-
ları güçlü markalarla dünyanın 37 ülkesinde devam ettiğini söyledi. 
Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde tekstilin her alanında üre-
timden perakendeye 11 bine yaklaşan çalışanıyla, pamuğu tarladan 
alıp üretip, işleyerek nihai tüketiciye ulaştırdıklarını belirten Eroğlu, 
ana iş kolu tekstilden aldıkları enerjiyi gayrimenkul alanına taşıdıkla-
rı projesi Platform Merter Fashion Park’ın tekstil sektörünü bir araya 
toplayacak büyük bir proje olduğunu vurguladı.  

Avrupa kıtasının en büyük tekstil üreticisi, dünyanın en büyük üçüncü 
tekstil ihracatçısı olan Türkiye tekstil sektörünün önümüzdeki yıllarda 
da büyümesini hızla sürdüreceğini Eroğlu, şöyle konuştu: 

“2011 yılını 8 milyar dolar ihracatla kapatan; üretim ve ihracatta lo-
komotifimiz olan tekstil sektörümüzün, dünyaya çok daha hızlı en-
tegre olabileceği, iş hacmini genişletebileceği ve ihracatını arttırabi-
leceği Platform Merter Fashion Park, Merter, Osmanbey ve Laleli’de 
dağınık halde bulunan ve geleneksel koşullarda ticaret yapmaya çalı-
şan sektörün bir araya toplandığı yeni bir merkez olacak.

Bugün yarattığı güçlü markalarla İtalya’nın moda ve trendleri belirle-
me gücünü devralan, Rusya’ya 1 milyar dolar barajını aşarak ihracat 
yapan tek sektör olan tekstil sektörümüz, hak ettiği ayrıcalığı Plat-
form Merter Fashion Park’ta kazanacak.

Biz de Eroğlu Holding olarak uluslararası rekabet ortamında tekstil 
alanındaki başarımızı inşaat sektörüne de taşımanın gayreti ile ilk 
günkü heyecanımız ve coşkumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Sizleri bu çalışmamızın ürünü, toptan tekstil ticaretinin kalbi, sektö-
rümüzün yeni buluşma noktası, modern yüzü Platform Merter Fashi-
on Park’a davet ediyoruz.”

Türkiye’nin markaları Platform Merter’de uluslararası 
arenaya açılacak
Markaların ihtiyacı olan; defile, sergi alanları, geniş showroomlar, 
restoran, kafe ve sosyal alanlar, kısacası moda ve tekstil ile ilgili tüm 
detayların mükemmel olarak kurgulandığı Platform Merter Fashion 
Park’ta farklı ihtiyaçlara yönelik tam 110 mağaza yer alıyor. Moda ve 
tekstil piyasasındaki firmalar burada yer aldıklarında, toptan tekstil 
ticareti yapılan bir platformda, ticaretlerini kendileri gibi güçlü mar-
kalarla, modern ve güçlü bir konseptte yapıyor olacaklar. Öte yandan 
toptan tekstil alıcıları da, modern bir merkezde, tek bir noktada zah-
metsizce ticaret yapmanın keyfini sürecek.  

Dükkânları ofislere, 
dar sokakları rahat showroom’lara, 

çarşıları ticaret merkezine dönüştürecek olan 
Platform Merter Fashion Park, 

Avrupa’nın moda ve ticaret temalı 
en önemli merkezi olarak planlandı.



EROĞLU GAYRİMENKUL

SKYLAND İSTANBUL 
REZİDANSLARINDA ÖN SATIŞLAR 
BAŞLADI
Eroğlu Gayrimenkul’ün Seyrantepe’de, Türk Telekom Arena’nın yanında 
konumlandırılan ve merakla beklenen prestij projesi müşterileriyle buluştu.

Eroğlu Gayrimenkul’ün tasarımı, konsepti ve mimarisiyle uzun 
zamandır üzerinde titizlikle çalışılan Seyrantepe Projesi’nde 
beklenen gün geldi. İstanbul’un simge yapılarından biri olma-
ya aday projede ön satışlar başladı.

İstanbul’un yeni simgesi
Kapadokya’nın doğal dokusu Peri Bacaları’ ndan esinlenerek 
hayata geçirilen karma kullanımlı proje, sektörde kendini ka-
nıtlamış, başarılı yabancı mimari grup Broadway Malyan tara-
fından tasarlandı.  İstanbul’un yeni çekim merkezinde rezidans, 
alışveriş merkezi, ofis ve uluslararası otelden oluşan proje, kar-
ma kullanımının avantajları yanında kalitesi ve seçkinliğiyle de 
İstanbul’un yeni simge yapılarından biri olacak. 

İstanbul’da yeni bir yıldız doğuyor…

Rezidans, alışveriş merkezi, 

ofis ve otelden oluşan 

Seyrantepe Projesi, karma 

kullanım avantajlarının 

yanı sıra, kalitesi ve 

seçkinliğiyle de İstanbul’un 

simgelerinden biri olacak. 
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Merkezi konum
Türk Telekom Arena’ya komşu merkezi konumu ile İstanbul’un en önemli 
ana ulaşım arterlerinden birinde bulunan proje, TEM otoyolu ve Kağıthane-
Cendere yoluna direkt bağlantı sağlaması, Büyükdere Caddesi üzerindeki 
merkezi iş alanına, alışveriş merkezleri, sosyal ve kültürel mekanlara yakın 
olması gibi pek çok avantajı bir arada barındırıyor. Projeye metro ulaşımının 
bağlanması için etüd çalışmalarına da başlanmış durumda.

Her geçen gün büyüyen ve gelişen çevresiyle yatırım için kaçırılmayacak fır-
satlar sunan Eroğlu Gayrimenkul’ün Seyrantepe Skyland Projesi; konumu ve 
içerdiği fonksiyonlar sayesinde benzersiz bir yaşam kolaylığı sağlayacak, yıl-
lar sonra da değerini yitirmeyecek bir yatırım olarak dikkat çekiyor.

“Yeni İstanbul” olarak tanımlanan bölgede yer alan Skyland Projesi; gelişti-
rilmeye başlanmış olan kentsel dönüşüm projeleri ile zaman içinde daha da 
değerlenerek uzun zamandır beklenen yatırım fırsatını sunuyor.

Yaşamın içinde kişiye özel tasarlanmış evler 
Eroğlu Gayrimenkul Skyland projesinin özel tasarlanmış, ya-
şamın içinde yer alan prestijli rezidanslarında konfor ve hu-
zuru bir arada bulmak mümkün. Brüt 52-322 m2 arasında 
değişen rezidanslar, stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiple-
rinden oluşuyor. 



EROĞLU GAYRİMENKUL

İSTANBUL LOUNGE’DA 
HAYAT BAŞLADI!
Halkalı’da Eroğlu Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen 
ve ana arterlere yakın konumuyla dikkat çeken İstanbul 
Lounge sakinleri Ekim 2012 sonu itibariyle anahtarlarını 
teslim almaya başladı.
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Üstün nitelikli yapılara imza atan Eroğlu Gayrimenkul’ün 
merakla beklenen projesi İstanbul Lounge, Ekim sonun-
da sakinlerini ağırlamaya başladı. İstanbul Lounge sa-
kinleri yeni evlerine kavuşmanın coşkusunu yaşıyor. 

Sakinlerine ayrıcalıklı bir yaşam sunan İstanbul Lounge’da daire tes-
limleri D bloklardan başladı. Yeni yılı yeni evlerinde karşılamanın 
konforunu yaşayan İstanbul Lounge sakinleri anahtarlarını teslim 
alırken, teslimat C, B, A ve E bloklarla devam ediyor. 

Açık havuz, kapalı havuz, çocuk havuzu, koşu ve yürüyüş yolları, bi-
siklet parkuru, cafe, farklı yaşlara yönelik oyun parkları, tenis kortu, 
basketbol sahası, mini futbol sahası, çocuk klübü, açıkhava tiyatro-
su gibi sosyal alanları ve mimarisiyle farklı bir konsepte sahip olan 
İstanbul Lounge, Küçükçekmece Gölü’ne ve yapım aşamasında olan 
Marmaray Metrosu’na yakınlığı ile de dikkat çekiyor.

Büyüklükleri 59 - 227 metrekare arasında değişen 1+1’den 4+1’e 
kadar 792 adet daire bulunan projede sınırlı sayıda çok özel dubleks 
4+1’ler de sahiplerini bekliyor. Bölgede yer alan yüksek blokların 
aksine insan ölçeğindeki boyutlarıyla, yaşayanlara gökyüzünün ma-
visini görme imkânı sağlayan mimarinin yanı sıra bazı evlerde göl 
manzarası bulunuyor.

Teslime Özel Faiz Kampanyası
Eroğlu Gayrimenkul’ün İstanbul Lounge teslime özel kampanyasın-
da, aylık % 0.64 faiz oranı ile 60 ay veya aylık % 0.74 faiz oranı ile 
120 ay taksit seçenekli banka konut kredisi imkanı sunuluyor. Sek-
tör ortalamalarına kıyasla çok avantajlı koşullarda ev sahibi olmayı 
mümkün kılan bu ödeme sistemine ek olarak; Eroğlu Finansal Öde-
me Sistemi ile % 20 peşinat ve 24 ay vade farksız eşit taksitli öde-
me fırsatı da veriliyor. 

İstanbul Lounge Projesi için “Herşey Dahil Fiyatlar” kampanyası da 
kısa bir süreliğine devam ediyor. Böylece hemen teslim dairelere ay-
rıca KDV, tapu masrafı, altyapı bedelleri, abonmanlık, sayaç, cins 
tashihi harcı ve iskan harç bedelleri ödemeden sahip olmak müm-
kün.



LOFT

EFSANE JEAN MARKASI LOFT, 
2013’E İDDİALI GİRİYOR

2013 yılında %43 büyümeyi 

amaçlayan Loft, 35 mağaza 

açmayı hedefliyor. Ukrayna ve 

Rusya’da yapacağı yatırımlarla 

büyüyecek olan Loft’un 

2015 yılı hedefi ise 

170 mağazaya ulaşmak...

90‘lı yılların efsane jean markası Loft yeni koleksiyonunu ve gelecek planlarını 
BJK Plaza Vogue Restaurant’ta 28 Kasım 2012’de düzenlenen bir toplantıda, ba-
sın mensuplarıyla paylaştı. Loft İcra Kurulu Başkanı ve Eroğlu Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Şahin Eroğlu’nun konuşmasıyla başlayan toplantı kah-
valtı eşliğinde devam etti. Gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Şahin 
Eroğlu, gazetecilerin sorularına samimi ve esprili yanıtlar verdi.

Konuşmasında Loft’un hızlı bir büyüme sürecinde olduğunu belirten Şahin Eroğ-
lu 2015 yılı için ciro hedeflerinin, yüzde 167 büyüme öngörüsüyle, 400 Milyon 
TL olduğunu, Türkiye ve yurtdışı pazarlarda ise 50 Milyon TL yatırım hedefledik-
lerini açıkladı.

2013 yılına yeni yatırım planları ve hedeflerle girdiklerini belirten Şahin Eroğlu, 
1968 yılında Fransa’da doğan Loft’un 1997 yılında Eroğlu Holding bünyesine ka-
tıldığını hatırlattı. Türkiye’nin yanı sıra Doğu Bloğu ülkeleri, Kuzey Afrika, Orta-
doğu ve Uzakdoğu’da isim patentiyle ilgili çalışmaların tamamlandığını belirten 
Eroğlu, yurtdışında yeni yatırımlara hazırlandıklarını belirtti.

Tasarımın gücü sayesinde, müşterilerine kendilerini farklı hissetmelerini sağla-
yan ve farklı bir alışveriş deneyimi yaşatan Loft’un 2012 yılı değerlendirmesini 
yapan Şahin Eroğlu, oldukça verimli geçen yılda 12 Milyon TL’ye varan yatırım 
yaparak 150 milyon TL ciroya ulaştıklarını ifade etti. Yurtdışında çok büyük yatı-
rımları olan Eroğlu Holding’in markası olmanın avantajlarını yaşadıklarını kayde-
den Şahin Eroğlu şöyle konuştu: 

“Şu anda 9’u yurtdışında olmak üzere 63 mağaza ve 250’yi aşan satış noktasıy-
la 14 bin m²’de hizmet veriyoruz. 2013 yılında Ukrayna ve Rusya’da yapacağımız 
yatırımlarla yurtdışında 25 mağazaya, yurtiçinde de 10 mağaza açarak 35 mağa-
zaya ulaşacağız. 2013’de yüzde 43 büyüme ile 220 Milyon TL ciro öngörüyoruz”.

Şahin Eroğlu
Loft İcra Kurulu Başkanı  ve 

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Loft’un gerek tasarımları gerekse ürün kalitesi ile pazardaki markalardan farklılaştığını belir-
ten Eroğlu, “Moda denildiğinde ilk akla gelen gençlik markası olarak, hedef kitle nezdinde ge-
liştirdiğimiz marka bağlılığını kuvvetlendirmeye devam ediyoruz. Loft 90’lı yıllardaki başarı-
sı ile “efsane jean markası” olarak tanımlanırken günümüzde daha da ön plana çıkan “tasarım 
gücü” ile çizgisini koruyarak efsaneyi yeni nesillere taşımaktadır. Her yeni koleksiyonunda mo-
daya yön verecek özellikli ürünler sunan Loft konumunu “modaya yön veren marka” olarak be-
lirlemiştir” dedi.

2013’de 35 mağaza açacak
2012 yılında kazandıkları ivme ile yatırımların 2013 yılında da devam edeceğini söyleyen Şa-
hin Eroğlu, ana hedeflerinin 2015’e kadar mağaza sayısını 170’e çıkarmak olduğunu belirtti.

Loft’un 2015’e kadar başta Doğu Bloku ülkeleri olmak üzere Ortadoğu, Batı Asya ve Doğu Av-
rupa ülkelerine yapacağı yatırımlarla yurtdışında 40 bin metrekare alanda hizmet vereceği-
ni ifade eden Eroğlu, yurtiçinde 100, yurtdışında 70 olmak üzere 170 mağazaya ulaşmayı he-
deflediklerinin altını çizdi. Hızlı bir büyüme sürecinde olduklarını belirten Şahin Eroğlu, 2015 
yılı için ciro hedeflerinin, yurtiçi ve yurtdışı dahil olmak üzere yüzde 167 büyüme öngörüsüy-
le, 400 Milyon TL’nin üzerinde olduğunu, Türkiye ve yurtdışı pazarlarda yatırım öngörüsünün 
ise 50 Milyon TL olduğunu söyledi.

Selvedge koleksiyonu Japonya’da el tezgahlarında dokunuyor 
Loft’un 2012 sonbahar-kış sezonu için hazırladığı Selvedge Özel Koleksiyonu hakkında da bil-
gi veren Eroğlu, denim kumaşlarının en prestijllisi olarak kabul edilen ve el tezgahlarında do-
kunan gerçek “Japon Selvedge “kumaşlardan yapılmış bu jean pantolonların en önemli özelli-
ğinin paça kenarlarındaki renkli çizgiler olduğunu belirtti. Normal bir jean pantolon 1.40 met-
reden üretilirken, Selvedge jean’lerin 2.40 metre denim kumaştan yapıldığını ifade eden Eroğ-
lu, “Kalın onzlu bu kumaşlar zaman içinde değişen renk ve görünümleriyle en özel yıkama iş-
lemlerinin bile veremeyeceği bir yaşanmışlık hissi vermektedir” dedi.

“Turistler perakende pazarını canlandırıyor”
Türkiye perakende sektörü hakkında da görüşlerini açıklayan Şahin Eroğlu, son yıllarda hızla 
açılan alışveriş merkezleri ile perakende sektörünün çok büyüdüğünü ifade ederek “Türkiye’de 
perakende sektörünün büyümeye devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle turistlerin ilgisi 
inanılmaz seviyelerde. Mağazalarda yüzde 55-60 yabancı müşteri ağırlıyoruz. Geçen yıl Arap 
Baharı sebebiyle kısa süreli bir düşüş olsa da bu yerine geldi. Yurtdışında çok olumlu bir gidiş 
trendimiz var. Tanıtımla bunu devam ettirmek lazım” şeklinde konuştu. 

Loft’un efsane algısını 

pekiştirecek yatırımlar ve 

tasarımlarla ilerleyeceklerini 

belirten Şahin Eroğlu, 

modaya yön veren marka 

olmaya devam edeceklerini 

söyledi.



LOFT

2015 yılı sonuna kadar 170 mağazaya ulaşma hedefine ilerleyen 
LOFT, 2012 yılında  açtığı 9 mağaza ile önemli bir adım atmış oldu.

Bursa’da Kent Meydanı, Samsun’da Bulvar, İzmir’de Optimum, 
Ankara’da da Ankamall alışveriş merkezlerinde birer mağaza açan 
LOFT, yılın tek yurtdışı mağazası açılışını ise Ukrayna’nın başkenti 
Kiev’de Ocean Plaza’da gerçekleştirdi.

2012 yılında İstanbul’da dört yeni mağaza açan LOFT, Buyaka, Mar-
mara Park ve Pelikan alışveriş merkezlerinde yeni mağazalarını hiz-
mete açtı.

İstanbul’da 2012 yılında açılan dördüncü LOFT mağazası olan Ceva-
hir Alışveriş Merkezi mağazası ile, görkemli ve sıradışı açılış töreni ile 
dikkat çekti. 23 Haziran’da kapılarını açan Cevahir LOFT mağazasının 
açılışında birbirinden güzel ve yakışıklı  LOFT mankenleri, davetlileri 
kırmızı halıda karşıladı. Carnaval Turco Perküsyon Grubu’nun muhte-
şem performansı ve açılışa özel tüm ürünlerde net %40 indirim kam-
panyası ile devam eden etkinlik, tüm gün boyunca ziyaretçilere eğ-
lenceli ve avantajlı alışveriş imkanı sundu.

2012 YILINDA LOFT’TAN 
YENİ MAĞAZALAR...

2012 yılında 9 yeni mağaza açarak müşterileriyle buluşan LOFT’un 

mağaza açılış etkinlikleri dikkat çekti.
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LOFT, 2012 Sonbahar/Kış sezonunda selvedge kumaşların kullanıldığı koleksiyonu ile müşte-
rilerinin beğenisini kazandı. LOFT Denim Marka Müdürü Tanju Öcalan’a selvedge koleksiyonu-
nu sorduk...

Sayın Öcalan, selvedge kumaşının özelliği nedir?

Selvedge kumaş, Japon el tezgahlarında dokunan, bu nedenle de çok özel ve pahalı bir denim 
türü. Günümüzde el makinesini taklit eden geleneksel dar tezgahlarda da dokunuyor ancak 
biz koleksiyonumuzda orjinal el dokumalarını kullandık. Gerçek selvedge kumaşlardan yapılan 
ürünlerin en önemli özelliği, üretim sırasında kullanılan en karmaşık yıkama işlemleri ile bile 
sağlayamayacağınız “yaşanmışlık” etkisini zaman içinde mükemmel bir şekilde kazanması.

Selvedge kumaştan bir koleksiyon oluşturmayı neden tercih ettiniz?

Selvedge, dokuma karakteri ve giydikçe değişen görünümü ile kendine özgü bir yapıya sa-
hip. Otantik bir dokusu var. Kalın onzlu oluşu ve paça kenarlarındaki renkli çizgileriyle dik-
kat çekiyor.

Yıkama tekniği, kullanım ömrü ve dokuma kalitesi ile denim kumaşlar arasında en prestijlisi 
olarak kabul edilen selvedge kumaşları kullanarak oluşturduğumuz 2012 Sonbahar/Kış Erkek 
Jean Koleksiyonları gerçek denim ruhunu yansıtıyor.

AYRINTIDA GİZLENEN MÜKEMMELLİK
Selvedge kumaşlarla hazırlanan jean pantolonları, dışa katlanan paça kıvrımlarındaki detay-
dan ilk bakışta ayırdetmek mümkün. Kumaşın kendine özgü karakteri ise kullanımla birlik-
te yavaş yavaş farkediliyor. Sentetik yıkamalarla elde edilmesi mümkün olmayan, geleneksel 
jean kumaşının doğal mavi rengine sahip selvedge kumaşlarla üretilen pantolonlar, daha ağır 
ve kendini hissettiriyor. Üstelik giyildikçe güzelleşiyor ve size özel hale geliyor.

JEAN’İN KALBİ LOFT’TA ATACAK
LOFT, 2012 Sonbahar/Kış sezonunda da  

ruhundaki özgürlüğü 

dünya denim trendleriyle birleştirerek, 

özgün stilini ön plana çıkarttı.

Tanju Öcalan
Denim Marka Müdürü

“Özgür, cool ve trendy jean 
koleksiyonunu yeni sezonda da 
Selvedge kumaşlar ile ön plana 

çıkararak moda dünyasının 
nabzını tutmaya devam edeceğiz.”



DNM

2013 YILI

DNM İÇİN

“PAZARL AMA YILI”  
OL AC AK...

Pazarlamayı sadece satışa 

yönelik yapılan faaliyetler 

olarak değerlendirmeyip,  

pazarın ihtiyaçlarını da 

göz önünde bulundurarak 

müşteri memnuniyetini 

esas alan DNM 2013 yılını 

pazarlama yılı ilan etti.

Uzun soluklu pazarlama hedefleri doğrultusunda başta Tür-
kiye olmak üzere, Avrupa ve Amerika’da sürekli çalışılabile-
cek hedef müşterilerine yönelen DNM, müşterilerine en yük-
sek kalitede hizmet sunabilmek için yoğun bir çalışma içeri-
sine girdi. 

27-30 Kasım 2012 tarihleri arasında Fransa’nın başken-
ti Paris’te gerçekleşen “Denim by PV” fuarına ziyaretçi ola-
rak katılan DNM ekibi, bu fuarın ardından da 15-17 Ocak ta-
rihleri arasında Berlin’de yapılan Bread&Butter fuarını ziyaret 
etti. Fuara katılan firmaların standlarında  ürünler hakkında 
detaylı bilgi edinen DNM ekibi, denim sektöründe ön plana 
çıkan ürünleri, eğilimleri ve güncel tercihleri inceledi. Fuara 
katılan firmalarla yakın iletişim kuran DNM pazarlama ekibi, 
DNM üretim teknolojisi, ürünleri ve çalışma felsefesi hakkın-
da firmaları bilgilendirdi.

YENİ KOLEKSİYON DÜNYA PAZARLARINDA
Üretimin başlamasıyla, yeni koleksiyonlarını hazır hale geti-
ren DNM, satışa yönelik sunum faaliyetlerine de Ocak ayı iti-
bari ile başladı.

Koleksiyona ait ürünleri müşterilerine tanıtırken olumlu geri 
dönüşler alan DNM, müşterilerinden ürünler hakkında çarpı-
cı ifadelerle dile getirilen beğeni ile karşılaştı.

OTANTİK CORE DENİME DÖNÜŞ
Müşterilerden gelen bildirimler, mev-
cut denim piyasasında butik tarzı 
ürünlerin çok fazla olduğu, DNM ku-
maşları gibi  ‘Real Denim’  üretimle-
rin ise eksikliğinin hissedildiği ve pi-
yasada butik kumaşlardan daha fazla 
arandığı şeklinde oldu.

DNM tarafından üretilen kumaşların 
otantik core denim felsefesine daya-
nan, zamanın eskitemeyeceği yapı-
da olması ve canlı renkleri müşteri-
ler tarafından tercih edilmesine ne-
den oluyor.

Bread&Butter Fuarı - Berlin
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TANITIM FİLMİ HAZIR, WEB SİTESİ TAMAMLANIYOR
Öte yandan, DNM ürünlerini ve üretim felsefesini daha iyi tanıtmak, DNM 
çalışanlarının şirketlerini ve fabrikanın özelliklerini müşterilere daha iyi 
anlatmalarına yardımcı olmak üzere hazırlanan DNM tanıtım filmi Türk-
çe ve İngilizce olmak üzere iki ayrı dilde hazırlanarak kullanıl-
maya başlandı.

Bununla beraber, DNM’in kurumsal kimliğinin yansıtılması-
na, ulusal ve uluslararası ağ ortamında metin, video, ses kay-
dı veya fotoğraf gibi tüm işitsel ve görsel araçlar ile destekle-
nerek tanıtımına yardımcı olacak bir diğer araç olan  web site-
si tasarım sürecine girdi.

İçeriğinde koleksiyonlara ait bilgiler, konseptler, ürün gör-
selleri, DNM’in yaptığı etkinlikler, satış ve pazarlama-
ya yönelik iletişim bilgileri gibi detayların yer aldığı site 
www.dnmtextile.com adresi üzerinden yayın yapacak.

“NATURALLY”
Tanıtım çalışmaları çerçevesinde, DNM’in, çev-
reci ve sürdürülebilir üretim tekniklerini, mo-
daya yön veren ve zamanın eskitemediği ta-
sarımlarını anlatan  “NATURALLY” ana konsep-
ti detaylarıyla tanımlandı.

Naturally konsepti üretim sırasında mümkün 
olan en az atıkla çalışan ve su tüketimini en 
aza indiren kapalı  devre arıtma sistemine sa-
hip DNM fabrikasının çevreye saygılı, doğal 
kaynakları kullanma noktasında duyarlı oluşu-
na atıfta bulunarak tasarlandı. 

“Naturally” kelimesinin Türkçe’deki karşılı-
ğı olan “Tabii ki” ve “Doğal olarak” tanımları-
na gönderme yapan “Naturally DNM” sloga-
nı akılda kalıcı ve DNM’i tam anlamıyla ifade 
eden bir mesaj olarak düşünüldü.

Kostik geri kazanım yatırımını Mayıs 

ayında devreye almayı hedefleyen DNM, 

çıtayı daha da yukarı taşıyacak.

Bread&Butter Fuarı - Berlin



COLIN’S

Renklerden güç alarak sokaklarda podyum havası estiren tasarımlara imza atan Colin’s, 2012 
Sonbahar/Kış koleksiyonu ile alışveriş tutkunlarına farklı konseptlerle günün her saatini fark-
lı yaşama fırsatı sunuyor.

Campus, Go Ivy, Urban, Simplicity, City Smart ve Country Time olmak üzere yedi ana temadan 
oluşan Colin’s 2012 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu, güçlü denim koleksiyonu ile bütünlük 
kazanırken, renkli non denimler, grafik baskılı tişörtler, birbirinden çekici montlar, kabanlar, 
etek ve elbiseler, ekose desenli ve baskılı çiçekli gömleklerin yer aldığı Colin’s 2012 Sonba-
har/Kış kadın koleksiyon bu sezon da çok konuşulacak.

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 göre modern, 
çarpıcı ve renkli seçenekler sunuyor. Yedi ana temadan oluşan erkek 
koleksiyonu ve feminen bir ruha sahip modern ve etkileyici tasarımlar 
içeren kadın koleksiyonu ile Colin’s rahat, enerjik, cool, asi ve genç 
ruhlara sesleniyor. 

Doğadan esinlenen 
naturel renklerle 
oluşturulan Campus’te, 
flok ve çatlak baskı 
tekniğiyle üretilen 
kolej ve slogan temalı 
tişörtler dikkat çekiyor.

Flanel ve twill 
kalitesinde kumaşların 

kullanıldığı Campus 
serisinde aplike ve 

nakış detayları, spor 
havasını pekiştiriyor. 

Kampüs ruhunu 
yaşatan kargo 

modeller, kapişonlu 
ve şal yakalı trikolarla 

kusursuz bir uyum 
sergiliyor.
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Denimde COLIN’S’ fırtınası…
Her sezon hazırladığı denim koleksiyonu ile büyük beğeni toplayan 
Colin’s, 2012 Sonbahar/Kış Koleksiyonu ile de kadın ve erkekler için 

farklı, eğlenceli, şık ve rahat bir koleksiyona daha imza atıyor. 

2012 Sonbahar/Kış erkek jean koleksiyonunda, ağırlıklı olarak 
regular ve slim fit kalıpları kullanan Colin’s, basic yıkamaların 
yanı sıra, gençler için 3D tekniği kullanılarak hazırlanan daha 

agresif daha vintage modellere yer veriyor. Indigo’nun tüm renkleri 

kullanılarak hazırlanan dar siluet ve dar paçaların ağırlıklı olarak 
kullanıldığı erkek jean koleksiyonunda, detay olarak ön ve arka 

ceplerde küçük kuplar ve dikiş teknikleri gibi farklılıklara öne çıkıyor. 
Yer yer çift kat dikiş ipleri ve daha kalın iplerle, eskitilmiş deri 

etiketler, vintage düğme ve rivetler, kemer içi biyeler ve baskılarla  
daha da zengin bir görünüme kavuşan Colin’s denim koleksiyonu bu 

sezon da rahat giyimden hoşlananların vazgeçilmezi olacak.



COLIN’S

Colin’s’ten canlı ve neşeli bir Sonbahar/Kış hikaye-
si daha… Colin’s, 2012 Sonbahar/Kış saat koleksiyo-
nunda her zevke ve tarza hitabeden modern, çarpıcı ve 
renkli seçenekleri bir arada sunuyor.  

Colin’s 2012 Sonbahar/Kış saat koleksiyonunda yer alan 
zengin seçenekte saatler Colin’s  güvencesiyle iki yıl ga-
ranti kapsamı altında satışa sunuluyor.

Kalite ile şıklığın buluştuğu Colin’s’in 2012 Sonbahar/
Kış saat koleksiyonu tüm zevklere hitap eden rengarenk 
seçenekleriyle COLIN’S mağazalarında sizleri bekliyor.

Renklerden güç alarak alışveriş tutkunlarının bekledik-
leri modern ve etkileyici tasarımları bir arada sunan 
Colin’s’in 2012 Sonbahar/Kış saat koleksiyonu ile trendi 
ve şık kombinler yaratabilirsiniz.

Colin’s’in birbirinden şık ve dikkat çekici saatlerinin fi-
yatları 39,90 TL ile 59,90 TL arasında değişiyor.

COLIN’S YENİ SEZON 
SAAT KOLEKSİYONU İLE 
GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Colin’s, 2012 Sonbahar/Kış saat 
koleksiyonunda modern, çarpıcı ve renkli 
seçenekleri bir arada sunuyor.  

Şık beylerin ve göz alıcı 
hanımların bileklerindeki 
moda trendini bu sezon 
Colin’s belirliyor! Ürün 
yelpazesine her sezon 
bir yenisini daha ekleyen 
Colin’s’in, bu sezon için 
hazırladığı sürpriz ise 
birbirinden renkli ve şık 
saatler…  
Colin’s mağazalarında satışa 
sunulan saat koleksiyonu 
ile yeni sezon çok renkli 
geçecek.
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JEANS FEST ŞAMPİYONU 
COLIN’S ÇALIŞANLARI 
KUPALARINI ALDI

16 Ağustos-23 Eylül 
tarihleri arasında 
Colin’s mağazalarında 
gerçekleştirilen Jeans 
Fest kampanyasında, 
satış hedeflerini 
yakalayarak şampiyon 
olan Colin’s çalışanları 
plaketle ödüllendirildi.

COLIN’S  JEANS FEST TALİHLİSİ 
OTOMOBİLİYLE BULUŞTU

16 Ağustos-23 Eylül tarihleri arasında 
düzenlenen Jeans Fest kampanyasında, 
büyük ödül olan BMW 116i’yi kazanan 

şanslı isim Oğuzhan Pekgürler aracını 
Colin’s Ürün Direktörü Ümit Eroğlu’nun 

elinden aldı. 
Colin’s tutkunlarının sonuçlarını dört gözle beklediği ve Türkiye’nin birçok 
yerinden onbinlerce Colin’s severin katıldığı “Jean Fest” kampanyası ödül-
leri sahiplerini buldu.

Büyük ödül BMW 116i’nin sahibi olan Hatay’dan Oğuzhan Pekgürler, ara-
cını 14 Aralık’ta teslim aldı. Jeans Fest kapsamında  9 kişi Iphone 4S, 199 
kişi Philips Kulaklık, 999 kişi Colin’s jean  kazandı. Ayrıca “Jeans Fest” sü-
resince Colin’s mağazalarından yapılan her jean alışverişine Colin’s’in ren-
garenk şapkaları hediye edildi.



COLIN’S

Colin’s, 37 ülkeye yayılan 600’ü aşkın mağazasına, 2012 yılının son 
çeyreğinde 9 yeni mağaza daha ekledi.

Ekim ayında Ümraniye Alemdağ’da açılan cadde mağazasını, İzmir’in 
ünlü Güzel İzmir Hanı içinde yer alan Colin’s mazağazası izledi.

Kasım ayına hızlı başlayan Colin’s, Ukrayna’da Odessa AVM’deki ma-
ğazasını 7 Kasım’da hizmete sundu, ertesi gün ise Sivastopol Musson 
AVM mağazası kapılarını açtı.

16 Kasım’da Konya’da Kent Plaza AVM mağazası ile Konyalı müşteri-
lerine ulaşan Colin’s, 19 Kasım’da açılan Ukrayna Harkov Dafi AVM ve 
20 Kasım’da Kiev Ocean Plaza mağazalarını açtı. Böylece Kasım ayında 
açılan mağaza sayısı beşe ulaşmış oldu.

3 Aralık’ta Ukrayna Rovno Zlata Plaza’daki mağazası ile Ukrayna’daki 
pazar hakimiyetini biraz daha pekiştiren Colin’s, 2012 yılının son ma-
ğazasını ise Moldova’daki Kşinov’da 24 Aralık’ta hizmete sundu.

COLIN’S 
2012 YILI SON ÇEYREĞİNDE
9 YENİ MAĞAZA AÇTI
2015 yılı sonuna kadar Türkiye’nin dünyada en 

büyük ve en beğenilen hazır giyim markası olmak 

vizyonuyla mağazalarını hızla yaygınlaştıran Colin’s, 

50 ülkede 1200 mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

Kiev Ocean Plaza

Rovno Zlata Plaza

Harkov Dafi

Konya Kent Plaza

Kşinov

Sevastopol Musson AVMGüzel İzmir Hanı
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Colin’s, 1876 yılında Fransız mimar Gustave Eiffel tarafından inşa 
edilen Güzel İzmir Hanı’nda yer alan yeni mağazasıyla hizmet 
ağını genişletmeye devam ediyor. 

Tüm restorasyon çalışmalarında aslına sadık kalınan ve ilk günkü 
ihtişamını koruyan Güzel İzmir Hanı’ndaki Colin’s mağaza açılışı-
na İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Açılışa özel ilk 2 gün süren tüm 
ürünlerde %25 indirim kampanyası ile alışveriş tutkunları alışve-
riş keyfini doyasıya yaşadılar.

Colin’s, geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi hizmet anlayışıyla tari-
hin en eski gümrük hanlarından biri olan Güzel İzmir Hanı’nda yer 
alan yeni mağazasıyla İzmir’e yepyeni bir soluk getirdi.

TARİHİ GÜZEL İZMİR HANI 
COLIN’S MAĞAZASIYLA 
RENKLENDİ
Colin’s, Fransa’nın sembolü olan Paris’teki Eyfel 

Kulesi’ni de tasarlayan ünlü mimar Gustave 

Eiffel tarafından Konak’ta inşa edilen tarihi 

Güzel İzmir Hanı’nda yeni mağazasını açtı.



EROĞLU GİYİM

AMSTERDAM FASHION INSTITUTE 
EROĞLU GİYİM TESİSLERİNE 
GELENEKSEL  YILLIK ZİYARETİNİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ
Öğrencilerinin dünyanın 
önde gelen tekstil 
üreticilerini tanıması 
amacıyla AMFI 
tarafından düzenlenen 
ve bu yıl yedinci kez 
gerçekleşen ziyarette, 
105 öğrenci ve 
7 öğretmenden oluşan 
grup, Eroğlu Giyim 
tesislerini yakından 
inceleme fırsatı buldu.

Bu yıl yedinci kez düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen Amsterdam Fashion Institute ziyare-
ti, 2012 Kasım’da gerçekleşti. Uluslararası Moda Yönetimi bölümünden 105 öğrenci ve 7 öğretmen-
den oluşan grup, 14 Kasım’da Eroğlu Giyim’in Avcılar Merkez Ofisi’nde Pazarlama Müdürü Mehmet 
Bora tarafından karşılandı.

Birkaç gruba bölünerek farklı departmanlara yönlendirilen öğrenciler, her zaman olduğu gibi ta-
sarım ve numune bölümleriyle çok ilgilendiler. En büyük sürprizi ise finishing bölümünde yaşayan 
öğrenciler, MEXX, Zara ve Tommy Hillfiger gibi markaların farklı modellerinin yer aldığı bu bölüm-
den çok etkilendiler. Modellerin farklılıklarının oluştuğu bölüm olan finishing, ziyaretin en çok va-
kit alan bölümü oldu.

Grup fotoğrafı çektirdikten sonra Eroğlu giyim Çorlu Fabrikası’na giden grup, öğle yemeği ikramı-
nın ardından jean üretimini tüm yönleriyle izleyebildikleri üretim alanlarını gezdiler. Üretimin kar-
maşıklığı konusunda şaşkınlıklarını gizleyemeyen AMFI öğrencileri günü, en merak edilen bölüm-
lerden biri olan laser kesimde tamamladılar. 

Gezi koordinatörü Guido Kerssens, AMFI öğrencilerine bu fırsatı tanıdıkları ve gösterdikleri konukse-
verlik için Eroğlu Giyim adına Pazarlama Müdürü Mehmet Bora’ya teşekkür etti.
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23 Kasım 2012 tarihinde Eroğlu Giyim Çorlu Fabrikası’nı ziya-
ret eden TAGID üyesi kadın girişimciler, Fabrika Müdürü Hüse-
yin Şahin’le görüştüler.

2011-2012 döneminde Eroğlu Giyim’in uyguladığı başarı-
lı stratejileri dinleyerek fikir alan ve benzer stratejileri ken-
di bünyelerine uyarlayarak 2013 yılında başarılı bir gelişme 
göstermeyi hedefleyen girişimciler, önce Eroğlu Holding ta-
nıtım filmini izlediler.

Fabrikayı gezdikten sonra, kadın girişimcilerle birlikte toplan-
tı yapan Eroğlu Giyim Çorlu Fabrika Müdürü Hüseyin Şahin, 
girişimcilerle görüş alışverişinde bulundu ve sorularını yanıt-
ladı.

TRAKYA AKTİF GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ 
KADIN GİRİŞİMCİLERİ 
EROĞLU GİYİM ÇORLU FABRİKASI’NDAYDI
Beş kişilik bir ekiple Eroğlu Giyim Fabrika Müdürü 

Hüseyin Şahin’i ziyaret eden kadın girişimciler, 

gelecek dönem için fikir alışverişinde bulundular.

Eroğlu Giyim’in Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabri-
kası, bölgede incelemelerde bulunan Aksaray Valisi Selami Altınok ve 
Aksaray Belediye Başkanı Nevzat Palta’yı ağırladı. Aksaray’da üçüncü 
Organize Sanayi Bölgesi açılması için yoğun talep olduğunu belirten 
Vali Altınok, bundan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

“İSTİHDAM YARATACAK YATIRIMCININ YANINDAYIZ”
Aksaray’da OSB taleplerinin çok yoğun olduğunu söyleyen Altınok, 
yapılan arsa tahsisleri ile bu yönde ilerleme kaydettiklerini belirt-
ti. 500 hektar alanda üçüncü OSB için çalışmaların sürdüğünü söyle-
yen Altınok “Yatırımcıların taleplerini daha itinalı değerlendiriyoruz. 
Aksaray’a uzun soluklu, çevreye zarar vermeyen Aksaray’a ve ülkeye 
katma değeri çok olan yatırımcıları bekliyor ve davet ediyoruz. Üçüncü 
OSB konusunda ciddi çalışmalar içindeyiz. Arsa tahsisleri devam etti-
ği sürece OSB’ye de ciddi talepler devam edecektir” şeklinde konuştu.

Toplantı sonrasında, Aksaray Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Nevzat Palta ile birlikte Eroğlu Giyim’in Aksaray 
Fabrikası’nı ziyaret eden Vali Altınok, tesisle ilgili bilgi aldı. 

AKSARAY VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKANI 
EROĞLU GİYİM AKSARAY FABRİKASINI 
GEZDİ

Aksaray Valisi Selami Altınok ve Aksaray 
Belediye Başkanı Nevzat Palta, Aksaray Organize 

Sanayi Bölgesi’nde yaptıkları inceleme gezisi 
sırasında Eroğlu Giyim tesislerini ziyaret ederek 

incelemelerde bulundular. 



SERVER

“Sektörün en yenisi 
ama tec rübelisiyiz ”

Sektörün en yeni tesis yönetim şirketi 

olan SERVER, deneyimli çalışanları ile 

nitelikli hizmet sunmayı hedefliyor. 

SERVER Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. 

Direktörü Caner Geban, SERVER’in kuruluş 

sürecini ve hedeflerini bizlerle paylaştı.

Eroğlu Holding’in tesis yönetimi alanında 
faaliyet gösteren yeni şirketi 
Server Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş 
Direktörü Caner Geban:

Tesis yönetim hizmetleri sektörünü değerlendirmenizi is-
tesek, bize neler söyleyebilirsiniz?

Tesis yönetim hizmetleri sektörü dünyada her geçen gün gide-
rek daha fazla önem kazanan bir alan. Bu sektörün gelişmiş-
lik düzeyi, ülkeler için bir kalkınmışlık ölçüsü olarak değerlen-
diriliyor.

Tesis yönetim hizmeti sektörü ülkemizde 1.500’den fazla firma-
nın faaliyet gösterdiği, yaklaşık 8 milyar dolar hacmi olan ve 2,5 
milyon kişiye istihdam sağlayan son derece önemli bir sektör. 
Özellikle son yıllarda önemli bir rekabete de sahne oluyor. Ya-
şanan rekabeti, yaptığı işler ve referansları ile kalitesini ispat-
lamış firmalar arasında yaşanan ve sektörün gelişimine önemli 
katkı sağlayan olumlu rekabet ve kalite olarak düşük, sadece fi-
yat odaklı çalışan firmaların yarattığı olumsuz rekabet olarak iki 
sınıfta toplamak mümkün.

Olumlu rekabet sayesinde, tesis yönetim şirketleri daha çok 
müşteriye ulaşabilmek adına kalite çıtasını yükseltiyor. Kul-
landığı makineden kimyasallara, personeline verdiği kıyafetten 

Caner Geban
Server Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş Direktörü
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eğitime kadar her alanda Avrupa standartla-
rında olanaklar sağlıyor.

Bu anlayış sayesinde fiyat ve rekabet arasın-
daki doğru orantı daha net görülüyor. Çünkü 
kaliteli hizmetin bir bedeli var. Kaliteli hiz-
meti çok düşük bir fiyata verme şansınız ol-
madığı gibi, piyasa koşulları düzeyinde fiyat-
lanmış bir işi düşük kalite ile uzun süre vere-
bilme şansımız yok.

Sonuç olarak tüm meslektaşlarımızın, tatli 
bir rekabetle, kaliteden ödün vermeden, etik 
kurallar çerçevesinde sektörümüze sahip çı-
karak, işletmelerini nasıl daha ileri götürebi-
leceklerini planlamalarını diliyorum.

SERVER Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin 
kuruluş sürecini anlatır mısınız? 

SERVER’i Eroğlu Holding bünyesinde tesis 
yönetim hizmetlerinin her alanında hizmet 
veren bir şirket olarak yapılandırdık. Önceli-
ğimiz Eroğlu Holding tarafından yapılan gay-
rimenkul projelerinin ihtiyaç duyacağı te-
sis yönetim hizmetlerini sunmak olacak, fa-
kat zaman içinde dış müşterilerimize de hiz-
met vereceğiz.

Organizasyonumuzu, konut siteleri, alışveriş 
merkezleri ve dikey binaların yönetimi ya-
nında bu işletmelerin ihtiyaç duyacağı tek-
nik bakım ve onarım, temizlik, güvenlik, çev-
re düzenleme ve peyzaj hizmetleri, haşere 
kontrol, elektronik güvenlik, depo yönetimi, 
paketleme ve promosyon hizmeti gibi tüm 
hizmetleri vermek üzere yapılandırıyoruz. Bu 
süreçte Eroğlu Holding’in mevcut idari yapısı 
ve çalışanlarının bilgi birikimi SERVER’in en 
büyük destekçisi olacak. Sektöre 10-15 yılı-
nı vermiş profesyonel kadromuz da tecrübe-
sini yeni bu yeni oluşuma en iyi şekilde ak-
taracaklar.

SERVER’in çalışma prensiplerinden bah-
seder misiniz? 

Tesis yönetimi, çalıştırdığı personelle hizmet 
üretmek üzerine kuruludur. Bu yüzden önce-
likli hedefimiz uzman, eğitimli ve mutlu per-
sonel ile çalışmak. Personelimize bu çalışma 
ortamını sağladıktan sonra bizlerden hizmet 
satın alan müşterilerimizin tüm beklentileri-
ne cevap verip, sözleşmelerimize sadık kala-
rak uzun vadeli işbirlikleri kurmayı hedefli-
yoruz.

“Müşterimiz tarafından kolay 
ulaşılabilir olmayı ve isteklerine 
hızlı bir şekilde cevap vermeyi, 
böylece güvenilir bir hizmet 
firması imajı yaratmayı 
amaçlıyoruz.”

SERVER olarak pazarda neyi hedefliyor-
sunuz?

Öncelikli hedefimiz kurumsal yapımızı oturt-
mak. Kurumsal yapımız oturduktan sonra 
gelen işleri cevaplamak zaten çok zor olma-
yacak. İşi almak kadar, işin kalıcı, kaliteli ve 
uzun soluklu olmasını sağlamak da önemli. 

Bizim hedefimiz kalıcı olmak. Doğru ve ka-
lıcı bir sistemin temeli, kişilere bağlı olma-
malıdır. Kalıcılığın kişiye bağlı değil, kuru-
lacak yönetim sistemine bağlı olmasını isti-
yoruz. SERVER olarak önceliği kaliteye vere-
ceğiz. ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi, ISO 
14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi bel-
gelerimizi almak için 2013 yılı içerisinde yo-
ğun bir çalışma içinde olacağız. Sağlam ve 
düzgün bir yapı kurarak referanslarla büyü-
yerek sektörde söz sahibi bir firma olmayı 
planlıyoruz. 

Son zamanlarda sektörde yangın temiz-
liği, inşaat temizliği ya da sadece has-
tane projesi almak gibi ihtisaslaşmalar 
başladı. Sizin bir ihtisas alanınız olacak 
mı? 

SERVER için böyle bir şey düşünmüyoruz. Ol-
maması da gerekiyor. Biz burada tesis yöne-
timinden bahsediyoruz. Tesis yönetimi hiz-
metini kim almak isterse, biz de ona hizmet 
veriyoruz. Tesis yönetiminin beş bölümü var. 
Bazen üçünü isteyen olacak, bazen ikisini is-
teyen olacak. Bu hastane, alışveriş merkezi 
ya da fabrika olabilir, hiç fark etmez. Önemli 
olan bizden nasıl hizmet aldıklarıdır. Biz te-
sis yönetimi firmasıyız ve bize ihtiyaç duyan 
tüm tesislere hizmet vereceğiz. 

Bu alandaki rekabete nasıl bir katılımı-
zın olacağını düşünüyorsunuz?

Sektörün her kolunda ciddi bir rekabet oldu-
ğu kanısındayım. Genellikle yatırım maliye-
ti düşük ya da hiç olmayan işlerde rekabet 
çok daha fazla oluyor. Örneğin vasıfsız ele-
man temini, personel bordro yüklenimi ve 
part time temizlik hizmetleri gibi alanlarda 
inanılmaz bir süreç işliyor. Sektör içinde tek-
lif veren firmanın işletme maliyetini karşıla-
ması bile mümkün olmayan fiyatlandırmalar 
ile karşılaşıyoruz.

Öte yandan ülkemizde part-time yasası hala 
çıkartılamamıştır. Hala gün bazında hesapla-
malar yapılmaktadır. Niçin saat bazında he-
saplama yapamıyoruz bence öncelikle bunu 
sorgulamalıyız.

Yeni kurulan firmalardan genellikle ca-
zip teklifler beklenir. Siz bu anlamda 
nasıl bir farklılık yaratmayı düşünüyor-
sunuz? 

Yeni kurulduğumuz için en düşük fiyatı verip 
iş alalım gibi bir anlayışımız yok. Bu işin pi-
yasada maliyetli ne ise, normal değeri ne ise 
o fiyattan çalışacağız. Zaten SERVER’ın şan-
sı, hem Eroğlu Holding’in bilgi ve tecrübesi-
ni, hem de çalışanlarının bu alandaki dene-
yimlerini kullanıyor olması.

SERVER olarak proje bazlı hizmet verecek ve 
müşterilerimizin taleplerine sıcağı sıcağına 
dönüş yapacağız. Bu noktada müşteri mem-
nuniyeti bizim için çok önemli olacaktır.

“Yeni kurulan bir firma olarak 
daha heyecanlı, daha dikkatli ve 
özenli, yerine getiremeyeceği 
taahhütleri vermeyen, kalitesini 
belgeleyen ve bununla orantılı 
hizmet sunan bir firma 
olacağımızı müşterilerimizin 
bilmesini istiyoruz.”

Ayrıca şu an tüm dünyada uygulanan ve ül-
kemizde de uygulanmaya başlanan Service 
Level Agreement (SLA) ve Key Performance 
Indicators (KPI) ile, vermiş olduğumuz hiz-
met performansının şeffaf ve aynı anda müş-
teri tarafından da değerlendirilmesi sağlaya-
cak olan yöntem biliminin alt yapısını oluş-
turmaktayız. En kısa sürede bu yöntemleri de 
uygulayacağız.

Murat Barlas
Server Tesis Yönetim Hizmetleri Teknik Müdürü

Timur Sert
Server Tesis Yönetim Hizmetleri Operasyon Müdürü
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ÖĞRENCİLER, İŞ DÜNYASINDAKİ 
ÖĞRETMENLERİNİ UNUTMADI...
Fatih Üniversitesi ile Eroğlu Holding işbirliği ile yürütülen ve SEÇ olarak 
adlandırılan Sektörel Eğitim Çalışması kapsamında Eroğlu Holding’de 
staj deneyimi yaşayan öğrenciler, “iş” öğretmenlerini unutmadı. 
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Eroğlu Holding’i ziyaret eden öğrenciler, 
İnsan Kaynakları Koordinatörü Abdurrahman Baş ve Kurumsal İletişim 
Müdürü Özgür Tığlı’ya birer teşekkür plaketi sundu.

Eroğlu Holding’i ziyaret eden Fatih Üniversitesi öğrencilerine hita-
ben bir konuşma yapan Eroğlu Holding İnsan Kaynakları Koordi-
natörü Abdurrahman Baş, “Eroğlu Holding olarak böyle bir proje-
ye destek verdiğimiz için onur duyuyoruz. Gençlerimizin öğrendik-
leri teorik bilgileri Eroğlu Holding’in çalışma ortamında deneyimle-
melerine yardımcı olmak bizleri mutlu etti.” dedi. 

Üniversite öğrencilerinin eğitimlerinde edindikleri teorik bilgile-
rin uygulama alanlarını görmeleri ve  iş dünyasının nasıl bir çalı-
şan profilini tercih ettiğini deneyimlemeleri için büyük önem taşı-
yan staj çalışmalarının önemine değinen Fatih Üniversitesi İş Dün-
yası Koordinatörü Öğretim Görevlisi Metin Sekizkardeş, “Bu konular-
daki eksiklikleri yüzünden yeteneklerini geliştiremeyen, bu yüzden 

sık sık iş değiştiren ve yıllar geçmesine rağmen rotasını be-
lirleyemeyen kişiler var. Fatih Üniversitesi Meslek Yükseko-
kulu olarak, bu tür sorunlara çözüm üretmek amacıyla bu yıl 
Sektörel Eğitim Çalışması (SEÇ) adlı bir proje geliştirdik. Pro-
je kapsamında üniversite öğrencileri sektör danışmanları  eş-
liğinde iş hayatına adım atıyor, okulda öğrendiklerini uygu-
lama şansı yakalıyor.” dedi.

‘SEÇ’ projesi teorik ve pratik bilgiyi birleştiriyor
Sekizkardeş, Öğretmenler Günü dolayısıyla, öğrencilerle bilgi 
ve deneyimlerini paylaşan ‘İş’ hayatındaki öğretmenlere te-
şekkürlerini bildirmek adına ziyarette bulunduklarını ifade 
ederek “Bizlere destek veren kurumlar teorik bilgilerle pra-
tik bilgilerin harmanlanarak daha kalıcı hale dönüşmesine 
katkı sağlıyor. Böylece öğrenciler hem sektörü yakından ta-
nımış hem de iş hayatına hızlı biçimde uyum sağlamış olu-
yorlar. Öğretmenler günü vesilesi ile öğrencilerimizle birlik-
te, bizlere destek veren önemli kurumlardan biri olan Eroğ-
lu Holding’i ziyaret ederek teşekkür etmek istedik..” şeklin-
de konuştu.
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EROĞLU HOLDİNG ÇALIŞANLARI 
2013 YILINA MERHABA DEDİ

31 Aralık’ta Eroğlu Holding, Eroğlu Gayrimenkul, Colin’s, Loft ve DNM ça-
lışanlarının katılımıyla, kokteyl ve trio müziği eşliğinde başlayan törende, 
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu ve Eroğlu Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Colin’s İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu çalışan-
lara seslendiler.

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu yaptığı konuşma-
da, 1983’ten bu yana olan süreçte kat edilen mesafeyi ve gelinen nokta-
yı değerlendirirken, holdingleşme sürecine değindi. 30. yılına giren Eroğlu 
Holding’in bu yıl ve izleyen 10 yıllık süreçteki hedeflerini çalışanlarla pay-
laşan Eroğlu, herkese mutlu bir yıl diledi. 

Colin’s İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu ise konuşmasında, Colin’s için 2012 
yılını değerlendirdi ve 2013 yılı hedeflerini paylaşarak herkesin yeni yılı-
nı kutladı.

Konuşmaların ardından 10 ve 15 yılını dolduran 
Eroğlu Holding çalışanlarına kıdem plaketleri veril-
di. Eroğlu Holding bünyesinde 15. yılını dolduran 
Loft çalışanlarından Tuncay Yıldız, Eroğlu Gayrimen-
kul çalışanlarından Bülent Kaya ve Hülya Öztürk ile 
Colin’s çalışanlarından Seher Şilli ve Ömer Ali Köse 
ile 10. çalışma yılını tamamlayan Colin’s çalışanların-
dan Gürkan Yörük, Ali Bakgör, Azer Adıgüzelov, Ayte-
kin Orbak, Hasan Uçkun, Arif Beldek, Gürtaç Ayhan, 
Ali Kemal Karakoç, Fatih Şen, Sedat Karaca, Nedim 
Kuşhan, Savaş Demir, Hasan Ergani, Yasemin Öztürk, 
Semih Kırış ve Celal Çavuş plaketle ödüllendirildiler.

Eroğlu Holding, Eroğlu Gayrimenkul, Colin’s, Loft 

ve DNM çalışanlarının katılımıyla Eroğlu Holding 

merkezinde düzenlenen törende, Eroğlu Holding 

bünyesinde 10 ve 15 yıllık çalışma hayatını tamam-

layan 21 kişi kıdem plaketleriyle ödüllendirildi.
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EROĞLU HOLDİNG KALİTE EL KİTAPLARI HAZIRLANIYOR
Eroğlu Holding şirketlerinin yönetsel ve destek süreçlerine kılavuz-
luk edecek el kitaplarının dokümantasyonu kapsamında, Stratejik 
Yönetim ve Bütçe, Denetim, Satın Alma ve Entegre Sistem El Kitap-
larını Yönetim Kurulumuzun onayını alarak tamamlamış bulunuyo-
ruz. 

Mali İşler, İnsan Kaynakları, Bilgi Teknolojileri ve Kurumsal İletişim 
El Kitaplarını ise yılın ilk yarısına kadar yürürlüğe sokarak Eroğlu 
Holding dokümantasyonumuzu tamamlayacağız. 

2013 yılındaki öncelikli hedefimiz; tamamlanan süreçlerimizle ilgi-
li bilgilendirme eğitimlerimizi arttırarak, her bir çalışanımıza ulaş-
mak ve çalışanlarımızdan gelen değerli geri bildirimler ile sistemi-
mizi sürekli iyileştirmektir. 

GERİ BİLDİRİMLERLE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Sistemimizi sürekli iyileştirmek için tüm çalışanlarımızın geri bil-
dirimlerine ihtiyaç duymaktayız. Geri bildirimlerinizi çalışanları-
mızı yormadan, hızlı ve etkin yönetebilmek için iki önemli süreci-
miz otomasyona aktarıldı. Bunlardan ilki; “Sürekli İyileştirme Süre-
ci” kapsamında yönetmekte olduğumuz “Düzeltici ve Önleyici Faali-
yet (DÖF)” sistemi, diğeri ise “Doküman Yönetimi Süreci” kapsamın-
da yönetmekte olduğumuz “Doküman Revizyon ve Talep (DRT)“ sis-
temimizdir. 

Bu iki önemli sürecimizin otomasyona aktarılması ile artık tüm ça-
lışanlarımız, sistemimizin sürekli iyileştirilmesinde aktif rol oynaya-
bileceklerdir. 

DÜZELTİCİ ve ÖNLEYİCİ FAALİYET YÖNETİMİ
Onaylı iş kuralları çerçevesinde bir gerekliliğin yerine getirileme-
mesi olarak tanımlanan “Uygunsuzluk” ile karşılaşıldığında intra-
net üzerinden DÖF (Düzeltici ve Önleyici Faaliyet) açılmalıdır. DÖF 
ile iyileştirme talebinin yapılması, potansiyel veya gerçekleşmiş uy-
gunsuzlukların gözden geçirilmesi, kök neden analizinin yapılma-
sı, uygunsuzluğun tekrarının engellenmesi için yapılacak kısa vade-

li ve uzun vadeli faaliyetlerin izlenmesi, kayıtların tutulması ve faa-
liyetlerin etkinliklerinin değerlendirilmesi işlemleri otomasyon üze-
rinde yönetilebilecek. 

DÖF sisteminin otomasyonda nasıl yönetileceği ile ilgili bilgilendir-
me eğitimleri, holding şirketimizde tamamlanmış olup, 2013 yılın-
da bağlı şirketlerimizde de verilecektir.

DOKÜMAN REVİZYONU veya YENİ DOKÜMAN TALEP 
YÖNETİMİ
İş kuralı belirleme veya onaylı iş kurallarında revizyon yapılması is-
tendiğinde yine intranet üzerinde DRT (Doküman Revizyon ve Ta-
lep) oluşturulmalıdır. DRT ile doküman talebinin yapılması, tale-
bin gerekliliğinin ilgili amirlerce sorgulanarak onaylanması, dikey-
de ve yatayda ilgili süreçlere etkisinin ve ilişkisinin Sistem Geliştir-
me Bölümü’nce analiz edilmesi, talep eden kişi ile birlikte hazırla-
nan dokümanın otomasyon üzerinde üst yönetim onayının alınma-
sı, kayıtların tutulması ve onaylanmış dokümanın yürürlük duyu-
rusunun yapılması faaliyetleri otomasyon üzerinde yönetilebilecek.

DRT sisteminin otomasyonda nasıl yönetileceği ile ilgili bilgilendir-
me eğitimleri, 2013 yılında holding ve bağlı şirketlerimizde verile-
cektir.

 “DÖF” ve “DRT” sistemlerimizin otomasyona aktarılması ile birlikte 
2013 yılının sistemimizin sürekli iyileştirilmesi adına daha verimli, 
daha etkin, daha profesyonel ve daha interaktif olacağına inanıyo-
ruz. İntranet üzerinden aramadan ve yorulmadan ulaşabileceğiniz 
bu araçları kullanmanızı temenni ederiz.

EROĞLU HOLDİNG’DE KALİTE BİLİNCİ, 
OTOMASYON İLE 
YAYGINLAŞIYOR

Yasemin Serhatlı
Eroğlu Holding Sistem Geliştirme Müdürü

Eroğlu Holding, kalite süreçlerini bilişim altyapıları ile destekleyerek, 

kalite bilincinin tüm çalışanlarına yaygınlaştırılmasını sağlayacak 

otomasyon projesinin çerçevesini belirledi.



www.erogluholding.com

“Bilgi teknolojilerinde hedef 
hep zirvede olmak.”

Eroğlu Holding’de bilgi teknolojisi altyapıları hızla güncelleniyor ve 

devreye alınıyor. Projelerin süreçleri ve sonuçları ise göz dolduruyor. Eroğlu 

Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Erdal Nalbant ile Eroğlu Holding’in 

tüm şirketlerinde devam eden bilgi teknolojileri çalışmalarını konuştuk...

Eroğlu Holding’de bilgi teknolojileri açısından kurumsal standart ola-
rak belirlenen Microsoft Dynamics ile gerçekleştirilen projeler tüm 
hızıyla devam ediyor. Grup şirketlerinde ayrı ayrı yürütülen, koordi-
nasyonu ise holding bünyesindeki Bilişim Teknolojileri Koordinatörlü-
ğü tarafından yapılan projelerle ilgili olarak Eroğlu Holding Bilgi Tek-
nolojileri Koordinatörü Erdal Nalbant’ın görüşlerini aldık...

Sayın Nalbant, Eroğlu Holding, bilişim alanında ne tür proje-
ler yürütüyor?

Eroğlu Holding’de kurumsal olarak Microsoft Dynamics ERP sistemi-
ni kullanıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız, 2 yıl önce Erk Pazarla-
ma bünyesinde başlatılan Erax projesine dayanıyor. Bu projenin mey-
veleri alınmaya başladı. DNM şirketimizde yazılımlar arası bütünleş-
tirme çalışmaları  tamamlanmak üzere. Beş ay içinde tamamlanan 
Eroğlu Gayrimenkul ERP projesi Zirve, 2013 itibariyle tüm fonksiyon-
larıyla  kullanıma geçerken, Eroğlu Giyim’deki ERP hamlesi ise gün-
cel sürümlerle başlıyor.

Microsoft’un önemli referanslarından olan şirketlerimiz için, 18 
Aralık’ta gerçekleştirilen Microsoft Dynamics Zirvesi’nde peraken-
de ve inşaat alanındaki uygulamalarıyla ilgili projelerle ilgili sunum-
lar yaptık. Gayrimenkul alanında gerçekleştirdiğimiz Zirve ERP için 
yaptığım sunumla eş zamanlı olarak, Erk Pazarlama Bilgi Teknoloji-
leri Müdürü Selçuk Şen de Erax ERP projesini katılımcılarla paylaştı.

Eroğlu Gayrimenkul bünyesinde yürütülen Zirve ERP’de geli-
nen son durum nedir?

Sektör ne olursa olsun, yöneticiler ürettikleri malın ya da hizmetin 
kaça mal olduğunu ve kaça sattıklarını bilmek, karlılıklarını, üretim 
verimliliklerini görmek isterler. Zirve ERP tasarım aşamasında bu he-
defe odaklanarak yapılandırıldı. İşveren gibi düşünerek yola çıktığı-
mız için, gurur duyduğumuz projelerimizden olan Seyrantepe proje-
si satışına çıktıktan hemen sonra grafik içeren anlık bir satış raporu-
nu yönetim kurulu başkanımızın cep telefonuna gönderdik. Bu rapor 
kullanıcı ile etkileşimli bir rapor yani merak ettiğiniz alanlara tıklaya-
rak detaya inebiliyorsunuz.

Satılan daire adedine tıklayınca kimlere satıldığına, isimlerin yanın-
daki ödeme planına tıklayınca ilgili detaylara ulaşabiliyorsunuz. De-

ğişik bakış açılarıyla, örneğin metrekare ortalamasına göre ya da dai-
re tipine göre  ortalama satış fiyatlarınızı görebiliyorsunuz. Bu tür ra-
porlar sayesinde, yeni kampanya yapmak gibi kararları çok hızla ala-
biliyoruz.

Müşteri ve müşteri adayı veri tabanımızı oluşturup yönetme Zirve 
ERP bize pek çok imkân sağladı. İş satışla sonuçlanıyor gibi görünse 
de arkada devasa bir iş yükü var ve bu yapıyı yönetmek için yazılımın 
gücüne ihtiyaç duyuluyor. Keşif yapılması, ihaleye çıkılması, ilgili ta-
şeronla sözleşme yapılıp sözleşmeye göre hak ediş çıkarılması süreç-
lerinin tamamı artık Zirve ERP içinden takip ediliyor.

En kritik süreçlerden biri olan satın alma süreci de tamamen yazılım 
içinde yönetiliyor. Bu sayede tüm inşaat süreçlerinin bütçe kontrolleri 
sistem tarafından gerçekleştiriliyor. Böylece sözleşmedeki tutarı aşa-
mayan hak edişler, bütçeyi geçemeyen satın almalar ile ilerlediğiniz-
den emin oluyorsunuz.

Bir sonraki aşamada hedefimiz bizim için akıllı tahminlerde bulunan 
raporlar. Bu hızla giderse hafriyat kaç günde biter, şu kadar metreka-
re inşaat yaparsam kaça mal olur, kaç günde biter gibi tahminler, sis-
temin elde ettiği geçmiş verilerden yola çıkarak üretilecek.

Zirve ERP yazılımını bu noktaya taşıyan Eroğlu Gayrimenkul çalışan-
larının büyük destekleridir. Hepsine bir kere daha teşekkür ediyorum. 

Eroğlu Giyim’de ERP çalışmaları ne durumda?

2012 yılında tüm şirketlerimiz hedeflerinin de üzerinde gelişmeler 
gösterdiler. Bizleri bir parçası olmaktan gururlandıran şirketlerimiz-
den biri de Eroğlu Giyim. Üretim miktarlarında rekorlar kırdılar. Satış, 
satınalma, üretim, insan kaynakları, mali işler gibi bütün süreçlerini 
kontrol etmek ve şirketi mükemmel bir şekilde yönetme konusundaki 
maharetlerini daha da ileri taşımak için bütünleşmiş bir yazılım kul-
lanma azmindeyiz. Tıpkı Eroğlu Gayrimenkul’de yaptığımız gibi pek 
çok farklı yazılımı tek bir yazılım altında birleştirip hem en teknolojik 
yazılıma hem de en hızlı iş zekası çözümlerine ulaşmayı hedefliyoruz.

Erdal Nalbant
Eroğlu Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörü

Selçuk Şen
Colin’s (Erk Pazarlama) 
Bilgi Teknolojileri Müdürü
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LOFT

LOFT’DA EĞİTİM BİR BAŞKADIR

Çalışanlarını seçerken, görev tanımının gerektirdiği eğitim, 
deneyim ve teknik bilgiye sahip olmanın yanı sıra pozitif, 
kendini değerli gören, kendini geliştiren ve geliştirdikçe de 
kurumunu geliştirmeyi hedefleyen, değişime ve yeni fikir-
lere açık olan, takım çalışmasında uyumlu, sonuç odaklı, 
enerji dolu takım arkadaşlarını tercih eden Loft, çalışan yet-
kinliklerini sürekli daha iyiye götürmek için eğitimler ver-
meyi de sürdürüyor.

2012 yılında yeni mağaza açılışları ile 

dikkat çeken Loft, 

personel  eğitimlerine de ağırlık verdi.  

İşe alımlarda takım çalışmasına yatkınlık, iletişim becerileri, liderlik ve yö-
netim, ticari düşünme ile müşteri odaklılık kriterlerini göz önüne alan Loft, 
tercihlerini perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen, mağazacılığı 
meslek olarak gören çalışanlardan yana kullanmaya da özen gösteriyor.

Son yıllarda sayıları hızla artan alışveriş merkezleri ve buna paralel olarak 
büyüyen perakende pazarının ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştirmek üzere 
açılan meslek liseleri ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde verilen eğitimle-
re ek olarak, kurum içi eğitimlerin önemine inanan Loft, marka imajını güç-
lendirecek eğitimleri periyodik bir sisteme oturtmayı amaçlıyor. Çalışanla-
rının mağazacılığı bir meslek olarak görmelerine ve kurumsal bağlılık duy-
gusunun gelişmesine katkıda bulunacak şekilde akademik disiplinle hazır-
lanan eğitimler, müşteri odaklı olarak gerçekleştiriliyor.

ESAS OLAN İÇTENLİK
Müşteri odaklı çalışmanın vazgeçilmez kriterleri olan güçlü iletişim beceri-
leri, satış vizyonu ve sonuç odaklı çalışma, genç mağazacıların perakende 
sektöründeki kariyer hedeflerine sağlam adımlarla ilerleyebilmeleri için en 
önemli yetkinlikleri oluşturuyor. Şirket içi verilen eğitimlerde çalışanlarıyla  
tüm bu unsurları paylaşan Loft, sürekli kendini geliştirerek perakendeciliği 
bir yaşam biçimi olarak benimseyecek gençleri, organizasyonunun bir par-
çası haline getirmeyi hedefliyor.

ÜÇ İLDE MAĞAZACILIK EĞİTİMLERİ
Bu çerçevede İstanbul, Ankara ve Samsun’da Loft mağaza personeli için dü-
zenlenen eğitimlerde  Loft Kurumsal Şirket Kültürü ve ürünlerinin oryantas-
yonunun yanısıra ve müşteri karşılama, ağırlama, uğurlama yetkinliklerinin 
kazandırılmasına yönelik eğitimler verildi. “Role Play” oyunlarıyla destekle-
nen eğitimlerde katılımcılar eğlenceli saatler yaşadılar.
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Şüphesiz ki günümüzde markaların varolması gereken en önemli mecra-
lardan bir tanesi de sosyal medya. Müşterilerilerimizle interaktif iletişim 
fırsatı sunan sosyal medya hesaplarının içerik stratejilerinin en profesyo-
nel şekilde kurgulanıp yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Bir sosyal medya hesabının başarısının, takipçi sayısının yüksekliği ile de-
ğil ne kadar interaktif olduğu ile ölçümlendirilmesi gerekiyor. Oysa gö-
rüyoruz ki markalar sayfa başarılarını takipçi sayılarıyla değerlendiriyor. 
Bu yanlış kanı sebebi ile yapay olarak yükseltilen takipçi sayısı hedef kit-
le profilinden uzaklaşılmasına, özellikle de hediye kurgulu olan ve gerçek 
müşterilerinize yönelik olması gereken özel uygulamalar tarafında, ileti-
şime ayrılan kaynakların israf edilmesine sebebiyet veriyor.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken konu, ekstra tanıtım maliyetleriyle 
dağınık profilde yüksek adetli takipçiye ulaşmak değil, nokta atışı proje-
lerle ve doğru içerik yönetimiyle hedeflenen profildeki takipçilerle uzun 
vadede iletişim kurabilmektir.  

Sosyal Medya İçerik Yönetimi’nde dikkat edilmesi gereken en önemli un-
sur takipçilerimizin bizden ne beklediğidir. Şunu biliyoruz ki, hedef kitlesi 
hangi segmentten olursa olsun, takipçiler markanızın kurumsal iş planla-
rını ve ürün özelliklerini merak etmiyor. Hatta bu içerikli sayfaları kısa sü-
reli takip ederek sonunda sayfadan ayrılıyor.

Bu çerçevede sosyal medya platformlarını takipçiler için bir eğlence kay-
nağı olarak tasarlamak, bu yolla marka imajına uzun vadeli yatırımlar ya-
pabilmek önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bizde bu doğrultu-
da hareket ederek, içeriklerimizi günlük hayattan kesitler şeklinde plan-
lıyoruz. 

SOSYAL MEDYADA LOFT ESİNTİLERİ
 http://www.facebook.com/loftjeanstr ve 

 https://twitter.com/LOFTjeans 

üzerinden takipçileri ile iletişim halinde olan Loft, 

 nitelikli içerik yönetimine odaklanıyor.

Duygu Kocamangil
LOFT Pazarlama İletişimi Müdürü

Belirli günlerde beslenme önerileri sunarak, sağlıklı yaşamla 
ilgili küçük tüyolar verirken, hafta sonlarına doğru etkinlik ha-
berlerimiz oluyor. Kültür sanat bilgilerine mutlaka yer veriyo-
ruz. İlerde bu doğrultuda konser, tiyatro, sinema gibi etkinlik 
biletlerini takipçilerimize hediye edeceğimiz keyifli yarışmala-
rımız da olacak.

Bunun yanında ünlülerin giyim tercihlerinden kesitler sunarak 
dünya modası ile ilgili bilgiler de paylaşıyoruz. Trendlerle ilgi-
li bilgileri paylaşırken Loft ürünleriyle bu stillleri nasıl oluştu-
racakları ve hangi parçaları nasıl kombinleyecekleri konusunda 
takipçilerimize puçları veriyoruz.

Amacımız, markamızın dinamik, genç ve dışa dönük kimliğini 
en doğru şekilde tanıtmak.



COLIN’S

BAYRAM HEDİYENİZ COLIN’S’TEN
Colin’s’in Kurban Bayramı’na özel düzenlediği %30 indirim kam-
panyası ile bayram alışverişleri festivale dönüştü. 17-31 Ekim ta-
rihleri arasında tüm ürünlerde geçerli olan her alışverişte ikin-
ci ürüne anında %30 indirim kampanyası ile Colin’s Kurban 
Bayramı’nda da alışveriş tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu.

MEGA GÜNLER’DE %40 İNDİRİM FIRSATI
Renklerden güç alarak alışveriş tutkunlarının bekledikleri mo-
dern ve etkileyici tasarımları bir arada sunan Colin’s 23-24-25 
Kasım tarihlerinde düzenlediği “Mega Günler” kampanyası kap-
samında, tüm ürünlerinde geçerli % 40 indirim imkanı sundu. 
Sadece 3 gün süren kampanya ile alışverişi mega festivale dö-
nüştüren Colin’s’in takipçileri, indirim fırsatını kullanarak birbi-
rinden çekici montlar, renkli denimler, grafik baskılı tişörtler, ka-
banlar, etek ve elbiseler, ekose desenli ve baskılı çiçekli gömlek-
lerle sokaklarda adeta podyum rüzgarı estirdi.

COLIN’S’TEN KAMPANYA RÜZGARI

2012 yılını ardarda düzenlediği kampanyalarla kapatan Colin’s, 
müşterilerine yeni yılı indirimlerle karşılama fırsatı sundu.

Kurban Bayramı’ndan 

başlayarak yıl sonuna kadar 

sürdürdüğü kampanyalarla 

müşterilerini sevindiren 

Colin’s, rahatlığından 

ve şıklığından ödün 

vermeyenenlere yeni 

yılı Colin’s şıklığı içinde 

karşılama imkanı sundu.

ÖNCE JEAN HAFTASI
Mega Günleri kaçıran müşterilerini üzmek istemeyen Colin’s %40 
indirim fırsarını Jean Haftası ile uzattı. 3-9 Aralık tarihlerinde 
Colin’s’in zengin jean koleksiyonunda yer alan tüm ürünlerde geçer-
li  % 40 indirim kampanyası ile herkes Colin’s kalitesine indirimli fi-
yatlarla ulaşma şansı yakaladı.

ARDINDAN MONT HAFTASI
Yeni yıl yaklaşırken kışa özel tüm yeni sezon mont ve kaban alışve-
rişlerinde geçerli olacak %40 indirim ile kampanya yağmuruna de-
vam eden Colin’s, 10-16 Aralık tarihleri arasında sadece bir hafta 
süren kampanya ile soğuk havaların etkisini gösterdiği günleri bir-
birinden çekici mont ve kabanlarla ısıttı.

YENİ YILA ÖZEL ÇİFTE KAMPANYA
Yılın son günlerinde ise, yeni yılı Colin’s’in renklerden güç alan mo-
dern ve etkileyici tasarımlarıyla karşılamak isteyen Colin’s müşteri-
lerini bir kez daha sevindirdi. Tüm yeni sezon ürünlerinde ikinci ürü-
ne % 50 indirim kampanyası ile yeni yıl alışverişlerini renklendiren 
Colin’s, ayrıca tüm 100 TL üzeri mont alışverişlerine 20 TL değerinde 
hediye çeki vererek yeni yılı çifte kampanya ile karşıladı.

YILIN SON FIRSATI
Büyük ilgiyle karşılanan tüm ürünlerde geçerli %40 indirim kam-
panyasını 28-31 Aralık tarihleri arasında tüm ürünlerde geçerli ola-
cak şekilde tekrarlayan Colin’s, alışveriş tutkunlarını bir kere daha 
fethetti. 100 TL üzeri alışverişlerde geçerli kampanya ile Colin’s’in 
modern ve fit kesimli zengin jean koleksiyonundan, renkli non de-
nimlerden, grafik baskılı tişörtler, birbirinden çekici montlar, ka-
banlar, etek ve elbiseler, ekose desenli ve baskılı çiçekli gömlekler-
den dilediğini seçenler, hem şıklıklarını tamamladılar, hem de sev-
diklerine yeni yılda Colin’s ayrıcalığını yaşatma fırsatı buldular.
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COLIN’S GLOBAL CARD

Global Kart ile müşterilerine Colin’s’ten yaptıkla-
rı alışverişlerinde indirim ve avantajlar sağlayan 
Colin’s, Türkiye’deki ilk pilot uygulamayı Cevahir 
mağazasında gerçekleştiriyor.

Colin’s dünyasında ayrıcalık sahibi olmak isteyen 
müşterilerini Cevahir mağazasında bekleyen 
Global Card, özel kampanyalardan, indirim ve 
fırsatlardan herkesten önce haberdar olma fırsatı 
da sağlıyor.

Hayat sürprizlerle dolu...

Colin’s’in müşterilerine 
sunduğu özel bir 
hizmet olan Colin’s 
Global Card, Rusya, 
Ukrayna ve Belarus’dan 
sonra Türkiye’de...

DÜZCE’DE İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARI 
COLIN’S GİYDİRİYOR

Birleşmiş Markalar 
Derneği BMD tarafından 
organizasyonu ile 
gerçekleştirilen 
sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında 
Colin’s, Düzce ve 
ilçelerinde bulunan 
okullarda ihtiyaç sahibi 
öğrencileri giydiriyor.

TÜRKİYE’NİN MARKALARI TÜRKİYE’NİN ÇOCUKLARINI GİYDİRİYOR
Birleşmiş Markalar Derneği, bu yıl da devam eden sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 
Türkiye genelinde 300 merkezde 250.000 çocuğun giydirilmesini hedefliyor. 

Ülkemizin en değerli varlıkları olan çocuklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek 
noktasından hareketle düzenlenen kampanyada, her çocuğun yaş, beden ve cinsiyet özel-
likleri doğrulusunda kendisine özel hazırlanan kıyafetlerle giydirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Düzce’de bulunan 108 okulda 4.741 öğrencinin giyim ihtiyaçlarını üst-
lenen Colin’s, üzerinden geçen zamana rağmen yaraları hala sarılmaya çalışılan büyük 
depremin etkilerini bir nebze de olsa hafifletmeyi amaçlıyor.

DÜZCE VALİSİ VE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜ’NDEN TEŞEKKÜR
Düzce Valiliği Toplantı Salonu’nda yapılan giy-
si dağıtım töreninde konuşan Düzce Valisi Ad-
nan Yılmaz, sosyal sorumluluğun çok güzel bir 
örneğini yaşadıklarını ifade ederek “Bu kış gü-
nünde güzel evlatlarımız, bize emanet yavru-
larımız, bu topraklardan çıkan büyük sanayi-
cilerimiz sayesinde ısınacak. Bu önemli sos-
yal sorumluluk projesinde Düzce’li çocuklara 
yardım etmeyi tercih ettikleri için sanayicileri-
mize teşekkür ediyorum Biz istersek eğitimde 
hem iyi fiziki yapılara kavuşuruz, hem de ora-
da okuyan çocuklarımızın ihtiyaçlarını elbirli-
ği ile karşılarız. İşte bugün bu mütevazı tören-
le yarını emanet edeceğimiz evlatlarımızı giy-
diriyoruz, onların gözlerindeki sevinci hep be-
raber yaşıyoruz. Bu sevinci bizlere yaşattığınız 
ve bizlerle paylaştığınız için hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum” dedi.

Törene katılan Düzce Milli Eğitim Müdürü Mu-
rat Yazıcı ise fiziki ihtiyaçların eğitim öğretimin 
temel taşlarından biri olduğunu ifade ederek 
katkılarından ötürü Colin’s’e teşekkür etti.
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SATIŞ ÇEMBERİ EĞİTİMLERİ TÜM HIZIYLA 
DEVAM EDİYOR

Dünyanın 37 ülkesine yayılan 600’ü aşkın mağaza ve 4.000’den faz-
la çalışanıyla hizmet sunan rahat giyimin beğenilen markası Colin’s, 
satış ve servis ilkelerine yön veren “ürün ve hizmetlerimizle insanları 
daha iyi hissettirmek” misyonu doğrultusunda tüm satış personelini 
müşteri odaklı eğitimlerle geliştirmeye devam ediyor.

TÜRKİYE’DEN TÜM DÜNYAYA
İnteraktif uygulamalar, filmler ve canlandırma çalışmalarıyla gerçek-
leştirilen Satış Çemberi Eğitimleri, 2012 yılında Türkiye’de toplam 139 
program ile 1833 Colin’s çalışanına  ulaştı.

Türkiye’de görev yapan Colin’s mağaza çalışanlarının %91’i Satış 
Çemberi Eğitimleri’ni tamamlayarak Colin’s’in standart satış teknik-
lerini uygulamaya başladı. 

Yurtdışında ise Rusya ve Ukrayna’dan sonra Almanya, Azerbaycan, 
Bulgaristan, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Letonya, Lübnan ve 
Moldova’daki Colin’s mağazalarına kadar uzanan Satış Çemberi Eği-
timleri, bu ülkelerdeki mağazalarda görev yapan 189 Colin’s çalışanı 
için 16 program olarak gerçekleştirildi.

2013 yılında da Satış Çemberi Eğitimleri 37 ülke ve yeni katılacak ül-
kelerde de tam hız gerçekleştirilmeye devam edecek.

Satış Çemberi Eğitimleri, satış ve servis 

yönetimini standart kurallarla düzenlemeyi ve 

Colin’s çalışanlarını “ürün ve hizmetlerimizle 

insanları daha iyi hissettirmek” misyonuna bir 

adım daha yaklaştırmayı amaçlıyor.
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COLIN’S FUTBOL GÜNLERİ
Çalışma hayatının stresinden uzaklaşmak, hem eğlenip hem de spor 
yaparak Colin’s çalışanları arasındaki sosyal iletişimi güçlendirmek 
amacıyla planlanan Colin’s Futbol Günleri, Aralık ayında başladı. Tüm 
yıl boyunca sürecek organizasyonda Colin’s çalışanları ERSAT, NORRIVAL 
FC, VM TEAM, KING OF CARPET, BIZE HER YER COLIN’S, TELEGOL SPOR ve 
HOLDING UNITED adını verdikleri 7 takım oluşturdular.

Takımlar arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyon Londra 
Camping içindeki sentetik çim sahada gerçekleştiriliyor. Her hafta bir 

karşılaşmanın oynandığı turnu-
vada ERSAT, NORRIVAL FC karşı-
sında 5-8 mağlup olurken, VM 
TEAM, KING OF CARPET takı-
mını 9-6’lık bir skorla yenme-
yi başardı.

Karşılaşmalara seyirci olarak 
katılan Colin’s çalışanları ise, 
sahadaki arkadaşlarını coşkuy-
la desteklediler.

Colin’s bünyesinde bir yılı aşkın süredir mağazacılık işe alımların-
da kullandığımız değerlendirme merkezi uygulamalarını, mağazacı-
lık terfi süreçlerinde de kullanmaya devam ediyoruz. Değerlendirme 
merkezi uygulamaları, hem iç hem de dış insan kaynağının değerlen-
dirilmesi konusunda kurumun vizyon, misyon ve stratejilerine uygun 
yetkinliklerin temsil edilmesini sağlıyor.

Colin’s İnsan Kaynakları ekibi olarak yaptığımız ortak çalışma ile, ta-
kım çalışması, iletişim becerileri, müşteri odaklılık, ticari düşünme ve 
liderlik yetkinlikleri gibi kurumsal yetkinlikleri yansıtan ve bu yetkin-
liklerin davranış göstergelerine sahip adayların Colin’s bünyesine ka-
tılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu sayede aday seçim ve teminin-
de, objektif ve standart kriterler belirliyor ve kullanıyoruz.

Yetkinlik bazlı işe alım süreçlerinin en önemli basamağı olan değer-
lendirme uygulamalarında, Yetkinlik Bazlı Mülakat, Sunum, Bekleyen 
İşler, Gerçekleri Bulma, Entegrasyon, Geribildirim gibi araçlar kulla-
nıyoruz. 

Colin’s kurumsal yetkinlikleri ve bu yetkinliklerin davranış gösterge-
lerine göre değerlendirmesi çerçevesinde yaptığımız uygulamalar 
performans ve kariyer yönetiminin de temel taşlarından birini oluş-
turuyor. Mağazacılık atamalarında kullandığımız bu uygulamalarla 
standart ve objektif sonuçlara ulaşılıyor.

Uygulamalarımız, kişinin güçlü ve gelişime açık yönlerini ortaya koy-
makta faydalı olurken, aynı zamanda eğitim planlaması ve kariyer 
yönetiminde de kolaylıklar sağlıyor. Bu artıları ise Değerlendirme 
Merkezi Uygulamalarını, stratejik insan kaynakları yönetiminin temel 
taşlarından biri haline getiriyor.

COLIN’S DEĞERLENDİRME MERKEZİ, 
STRATEJİK İŞE ALIM SÜREÇLERİ 
UYGULUYOR

Colin’s İnsan Kaynakları Bölümü, 2010 yılında hayata 
geçirdiği Değerlendirme Merkezi Uygulamalarını aday seçim 
ve temin süreçlerinde kullanmaya devam ediyor.

Hülya Gökay
Colin’s İnsan Kaynakları Müdürü
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www.eroglugiyim.com
YAYINDA

Temmuz ayında Eroğlu Giyim İcra Kurulu Başkanı Ümmet Eroğlu tarafından açılışı yapı-
lan yeni showroom’un tamamlanmasıyla birlikte, uzun süredir çalışmaları devam eden 
ve Eroğlu Giyim’in kurulduğundan bu yana ilk web sitesi olma özelliğini taşıyan site,  
www.eroglugiyim.com adresi üzerinden yayına başladı.

Tasarımı ile oldukça farklı bir çalışma olan Eroğlu Giyim web sitesi, tasarımcı ajansla birlikte 
Eroğlu Giyim’in de tasarımında aktif rol aldığı bir proje olması ve sitede kullanılan önemli ta-
sarım elemanlarını Eroğlu Giyim’in hazırlayıp ürettiği  bir web sitesi olma özelliğiyle de fark-
lılaşıyor.

Ana sayfa da bulunan ve sitenin navigasyon butonlarını oluşturan jean  görselleri, başlıklara uy-
gun şekilde Eroğlu Giyim tasarım bölümü tarafından özel olarak tasarlandı. Türkçe ve İngilizce 
olmak üzere iki ayrı dil seçeneği ile hizmet veren www.eroglugiyim.com web sitesinde kullanı-
lan dekoratif tasarım ürünleri ise showroom’da bulunan aksesuarlar temel alınarak hazırlandı.

Eroğlu Giyim’in açılışını yaptığı yeni showroom’dan esinlenerek 
hazırlanan web sitesi,  Kasım 2012 tarihi itibari ile yayına alındı.
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Günümüzde geçerli ekonomik koşullar ve çevre koruma odaklı yaklaşımlar, geleneksel çalışma şekille-
rinde değişiklikler yapılmasını zorunlu kılıyor. Küresel ekonomi ve enerji piyasalarında akıl almaz hızda 
yaşanan değişim ve çekişmeler, enerji maliyetlerini her geçen gün artırıyor. Üretim proseslerinin çevre-
sel etkilerinin dünyamızı yaşanmaz hale getirimesi ise sürece çok farklı bir bakış açısı getiriyor.

Eroğlu Giyim’i rakiplerinden ayıran yenilikçi ve bilinçli kurumsal yaklaşımla 2010 yılı başında başlattığı-
mız enerji geri kazanım ve atık takibi çalışmalarımız, 2012 yılı içerisinde sonuçlandı. Çevreci bir yakla-
şımla üretim proseslerimizde gerçekleştirdiğimiz dönüşümle, kendi coğrafyamızda ilk, tüm dünyada ise 
üçüncü kurum olarak Eco Garment belgesi almayı başardık.

İNSAN, ÇEVRE VE TASARRUF BİLİNCİ ODAKLI ÇALIŞMA
Eroğlu Giyim’in üretim faaliyetinin neden olduğu karbon salımını ölçebilmek, karbon ayak izimizi kü-
çültmek ve enerji tüketimi açısından sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmak amacıyla yürüttüğü-
müz çalışmalar, üretim aşamasındaki enerji girdilerinde, doğal gaz ve elektrik tüketim değerlerinde öl-
çüm ve değerlendirme yapılması, uygun projelendirme ile geri kazanım sağlanması şeklinde gerçekleş-
ti. Buna bağlı olarak çevresel faktörlerdeki geri kazanımlarımız, karbon salımımızın global algıda dik-
kat çekecek seviyelere gerilemesini sağladı. Tüm bu çalışmalar insan, çevre ve tasarruf bilinci ön plana 
çıkarılarak gerçekleştirildi.

ENERJİ MALİYETLERİ KONTROL ALTINDA
Kalitesi ve kurumsal felsefesi ile, tekstil sektöründe Avrupalı üreticilerle rekabet eder durumda olan 
Eroğlu Giyim’in maliyetler bakımından da öne çıkabilmesinde en önemli başlıklardan biri enerjidir. 
Enerjide dışa piyasalara bağlı bir ülkede üretim yaparken enerji maliyetlerini kontrol altında tutabil-
mek, çevreci çalışmaları zorunlu hale getirmektedir. Ölçülebilir ve sürdürülebilir sonuçları ile üretim 
maliyetlerine olan katkısını gözlemleyebildiğimiz bu çalışma ile, hem çevreyi korumak adına üzerimi-
ze düşen görevi gerçekleştirmiş olduk, hem de birim maliyetler açısından rakiplerimizle yarışabilir du-
ruma geldik.

Dışarıdan satın alınan enerji girdimizi en aza indirdiğimiz bu proje ile, enerji piyasasında söz sahibi olan, 
ölçülebilir projeler geliştiren ve uygulayan, enerjiyi bilinçli tüketen bir firma olmak üzere çalışmalar 
yapmak, ekibimiz için de gurur vericidir. Projemizi yürütürken desteklerini esirgemeyen Marks&Spencer 
yetkililerine teşekkür ediyor, ülkemizde ve dünyada benzeri projeleri hayata geçirerek enerji ve çevre bi-
lincinde kalıcı yeni politikalar oluşmasına destek olacak firmaların sayısının artmasını temenni ediyo-
ruz.

EROĞLU GİYİM 
TÜRKİYE’NİN ECO GARMENT BELGELİ 
İLK VE TEK ÜRETİCİSİ OLDU 

Eroğlu Giyim Çorlu Fabrikası’nda karbon 
salımının azaltılması ve sürdürülebilir 
bir üretim için enerji geri kazanımı 
konusunda yapılan proje, dünyada sadece 
iki kurumun sahip olduğu Eco Garment 
belgesinin alınmasıyla sonuçlandı.

Hüseyin Yılmaz
Eroğlu Giyim Teknik Müdürü
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EROĞLU GİYİM AİLESİ 
GELENEKSEL ŞİRKET YEMEĞİNDE 
HEP BİRLİKTE EĞLENDİ
Eroğlu Giyim’in her yıl yaz aylarında dü-
zenlenen geleneksel şirket yemeği, Ra-
mazan ayı nedeniyle kış mevsiminde ger-
çekleşti.

2012 yılında elde edilen üstün başarıları 
birlikte kutlamak ve yoğun geçen bir yılın 
yorgunluğunu atmak üzere bir araya ge-
len Eroğlu Giyim ailesi, hep birlikte doya-
sıya eğlendi.

İstanbul’un en gözde yemek ve eğlence 
mekanlarından Zarifi’de DJ performansıy-
la ritm kazanan, oryantal figürlerle dans 

eden Eroğlu Giyim çalışanları, modern 
dans ve davul şovları ile güzel bir akşam 
geçirdiler.

Eroğlu Giyim İcra Kurulu Başkanı ve Eroğ-
lu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Üm-
met Eroğlu’nun da katıldığı yemek orga-
nizasyonu, Eroğlu Giyim İstanbul Mer-
kez İnsan Kaynakları tarafından hazırlan-
dı ve İstanbul’dan 124, Çorlu’dan 93 ol-
mak üzere toplam 217 çalışanı bir araya 
getirdi.

7 Aralık 2012 Cuma günü düzenlenen ge-

ceye, Eroğlu Giyim Çorlu Fabrika ve İstan-
bul merkez ofis çalışanları servislerlerle 
ulaştı. Keyifle yenen akşam yemeğinin ar-
dından DJ İlker Tandoğan, Grek, Balkan ve 
Doğu ezgileriyle nostaljik parçaların karı-
şımın oluşan  ‘Zarifi Klasik’ dinletisiyle mi-
safirleri eğlenceye hazırladı.

Oryantal Solo, Diva, Alaturka ve Davul 
şovları ile yükselen tempo, tekrar sah-
ne alan DJ İlker Tandoğan’ın güncel Türk-
çe pop, klüp ve dans parçalarından oluşan 
‘Zarifi Modern Bar’ seçkisiyle sona erdi.
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EROĞLU GİYİM YENİ YILI 
KIDEMLİ ÇALIŞANLARINI 
ÖDÜLLENDİREREK KARŞILADI

Eroğlu Giyim çalışanları, 2013 yılını İstanbul Merkez ve Çorlu 
Fabrikası’nda düzenlenen iki ayrı törenle karşıladı.

Düzenlenen kutlamalarda birer konuşma yapan Eroğlu Giyim İcra 
Kurulu Başkanı Ümmet Eroğlu, 2012 yılının Eroğlu Giyim için büyü-
me anlamında çok başarılı geçtiğini belirterek, bu başarıda emeği 
geçen tüm Eroğlu Giyim çalışanlarına teşekkür etti.

Eroğlu Giyim’in kuruluşunun 30. yıldönümü olan 2013 yılında çok 
daha büyük başarılara imza atmayı hedeflediklerini belirten Ümmet 
Eroğlu, hep birlikte çalışarak hedeflerine ulaşacaklarından emin ol-
duğunu sözlerine ekledi. 

Çalışanlarına verdiği önem ve sürdürdüğü istikrarlı insan kaynakları politikaları ile 

tekstil sektöründe fark yaratan Eroğlu Giyim, 2013 yılını karşılarken de geleneği 

bozmadı. Eroğlu Giyim’in çeşitli fabrikalarında 15 yıllık çalışma hayatını tamamlayan 

14 kişi ile 10 yılı geride bırakan 56 kişi plaketlerini Eroğlu Giyim İcra Kurulu Başkanı 

Ümmet Eroğlu’nun elinden aldı.

Konuşmanın ardından Eroğlu Giyim bünyesinde 15 yıllık çalışma ha-
yatını geride bırakan İstanbul Merkez çalışanlarından Ali Rıza Boza-
cı, Bahri Kaya, Harun Özdemir, Hati Tunçay, Mehmet Tav, Muhammed 
Aksöz, Yusuf Çetin; Çorlu Fabrika çalışanlarından Cüneyt Selvi, Erkan 
Çelik, Hidayet Akkaya, Özkan Karaca; Aksaray Fabrika çalışanlarından 
Lütfi Öner ve Tekin Atmaca ile Mısır Fabrika çalışanlarından Murat 
Demirel’e  teşekkür plaketi sunan Ümmet Eroğlu, kurum bünyesinde

10 yılını tamamlayan İstanbul Merkez çalışanlarından Damla Yayar, 
Ebru Hasançebi, Erkan Apaydın, Gökhan Karaca, Murat Öztürk, Mü-
rüvvet Çağlar, Nejla Kıdır, Onur Arslan, Selami Şen, Sibel Gürbüz, Ye-
şim Avgören, Zeynep Güneyin, Çorlu fabrikasından Abidin Çelebi, 
Adem Tezer, Altan Zengin, Ayşe Güden, Ayşe Keşki, Birol Karacan, 
Engin Kurt, Erdinç Aydın, Fadime Karakaş, Fatma Türkay, Gürcan Ön-
der, Hamdi Özgüven, Hayati Sönmez, Hikmet Karagöl, Hüseyin Çelik, 
İsmail Kara, Mesut Ayyılmaz, Metin Başoğlu, Muhitiin Akkoç, Mus-
tafa Aşık, Nedim Hotun, Nermin Akcan, Nermin Baydar, Nuray Kenar, 
Özcan Ustaoğlu, Recep Ekdi, Sadettin İzgi, Selime Kadı, Sema Arslan, 
Serpil Gül, Sevcan Güven, Sevgi Kalaycı, Siyami Dengin, Süleyman 
Yıldız, Şenol Karabıyık, Şükrü Özkahraman, Veli Yılmaz, Yeliz Çöker 
ve Yusuf Sarak; Aksaray fabrikasından Abdullah Er ve Bünyamin Er ile 

Mısır fabrikasından 
Durmuş Eroğlu, Öz-
can Açıkgöz ve Rıza 
Tokmak’a plaketle-
rini tek tek takdim 
etti. 



ERS ÖRME

ERS Örme idari kadrosunu bir araya getiren kahvaltı organizasyo-
nu, 17 Kasım 2012 günü, 40 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Çatalca Antikköy’de düzenlenen kahvaltıya katılan ERS Örme yö-
neticileri, iş ortamının stresinden uzak, sakin bir ortamda bir ara-
ya gelerek hazırlanan lezzetli ikramlar eşliğinde sohbet etme fır-
satı buldular.

ERS Örme İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
kahvaltı, yönetim ekibinin birbirini daha yakından tanıması ve 
daha da kaynaşması için fırsat sağlamış oldu.

ERS ÖRME YÖNETİCİLERİ 
KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ

Çatalca Antikköy’de düzenlenen 

kahvaltı, iş hayatının 

koşturmacasından vakit bulunamayan 

keyifli sohbetlere ortam sağladı.
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ERS ÖRME YENİ YIL KUTLAMASINDA 
KIDEMLİ ÇALIŞANLAR 
PLAKETLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kutlama öncesinde bir konuşma 
yapan ERS Örme İcra Kurulu Baş-
kanı ve Eroğlu Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Sıtkı Eroğlu, başarı-
lı bir büyüme oranı ile kapattıkla-
rı 2012 yılında gösterdikleri azimli 
ve özverili çalışmalar için tüm ça-
lışanlara teşekkür etti.

Konuşmasının ardından ERS Örme 
bünyesinde 15 yıldır çalışan Emine 
Öztürk ve Gülüstan Bektaş ile, 10 
yıldır çalışan Beyzat Yılmaz ve Se-
bahattin Demir’e plaketlerini tak-
dim eden Sıtkı Eroğlu, kurumların 
aidiyet duygusu yüksek çalışanla-
rıyla gelişip büyüdüklerinin altı-
nı çizdi.

ERS Örme çalışanları, plaket töre-
ninin ardından hazırlanan ikram-
lar eşliğinde gönüllerince eğlen-
diler.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ERS Örme 
yeni yıl kutlaması, bu yıl da tüm çalışanlarının 

katılımıyla gerçekleşti.
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Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek 
Okulu öğrencilerinin 4 Ocak 2013 tarihinde Öğretim Görevli-
leri Arzu Gönülol, Sema Çelik ve Nazan Özcan ile birlikte ger-
çekleştirdiği Eroğlu Giyim Çorlu Fabrika ziyareti renkli anla-
ra sahne oldu.

İlk olarak Eroğlu Holding’in genel yapısı hakkında bilgi alan 
öğrenciler daha sonra üretim alanlarını gezdiler. 

Üretim aşamalarını inceleyen öğrenciler, kumaşın pantolon 
olma sürecindeki tüm aşamaları detaylı olarak öğrenip izle-
me şansına sahip oldular. Derslerde teorik olarak öğrendik-
leri bilgilerin pratikte nasıl kullanıldığını görme fırsatı bulan 
öğrenciler, Eroğlu Giyim’in üretim teknolojisi, kalite stan-
dartları, çevresel sorunlara karşı duyarlı yaklaşımını ve bu 
konuda aldığı önlemleri bizzat görerek fikir sahibi oldular.

Eğitici ve eğlenceli geçen ziyaretten çok memnun kalan öğ-
retim görevlileri ve öğrenciler, tekrar görüşmek dileklerini 
belirterek fabrikadan ayrıldı.

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ, 
EROĞLU GİYİM ÇORLU FABRİKASINI 
ZİYARET ETTİ

Tekstil ve Giyim Üretim Teknolojisi Programları 

ikinci sınıf öğrencilerinden oluşan grup, 

kumaşın giysi olma sürecindeki tüm aşamaları 

inceleme fırsatı buldu.



Farklı, eğlenceli, rahat ve şık bir koleksiyon...

Rahat şıklık

Birbirinden şık jean’ler, fitler ve yıkamalar... 

Jean rüzgarı

Sezonun moda renkleri, çarpıcı desenleri...

Isıtan renkler

Zengin koleksiyon

Jean’den monta, chino pantolondan kazağa, elbiseden eteğe, 

tişörtten gömleğe, ayakkabıdan çantaya...
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