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Eroğlu Holding, 30. yaşını kutladığı 2013 yılında, daha çok yatırım ve daha 
çok istihdam hedefiyle çalışmaya devam ediyor.

Ekim ayında müjdesini verdiğimiz Eroğlu Giyim Aksaray ve ERS Örme Düzce 
fabrikalarımızın yatırımları tamamlandı. Bu yatırımlarımızla pek çok kişiye 
yeni istihdam olanağı yarattık.

Türkiye’nin en eski sanayicilerine Hazır Giyim Sanayicileri Derneği tarafından 
verilen ödül, Eroğlu Holding’in uzun yıllardır istikrarla sürdürdüğü başarılı ça-
lışmalarını taçlandıran bir ödül oldu. 

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden inşaat ve gayrimenkul alanında, kısa sa-
yılabilecek bir sürede çok özel ve önemli projelere imza attık. Halkalı bölge-
sindeki ikinci projemiz Lounge 2, sakinlerini ağırlamaya başladı. Antalya’da 
hizmete giren Erasta AVM ise bölgenin seçkin ticaret merkezi olarak dikkatleri 
üzerine çekti. Erasta zincirinin ikinci halkasının temellerini de çok özel bir mi-
mariyle Fethiye’de attığımızın müjdesini vermek isterim. Karma konseptiyle 
büyük beğeni toplayan Merter Platform ve Bursa Harmony Park projelerimiz 
ise sakinleriyle buluşmak için gün sayıyor. Seyrantepe’de temellerini attığımız 
Skyland İstanbul ise İstanbul için bir anıt eser niteliğinde olacak. Konumu ve 
dikkat çekici mimarisiyle seçkin yabancı yatırımcıların ilgisini çeken bu proje,  
Eroğlu Gayrimenkul projeleri içinde çok özel bir yere sahip. 

Eroğlu Holding olarak, kumaş, konfeksiyon üretimi ve perakende olmak üze-
re tekstil sektörünün üç kolunda birden faaliyet gösteriyoruz. Mısır’da denim 
kumaş üretimi yapan DNM’in yeni koleksiyonları, Eroğlu Giyim’in dünya devi 
markalarla uyumlu ve uzun soluklu işbirlikleri, Colin’s ve Loft’un yurtiçi ve 
yurtdışında büyüyen perakende ağı gibi üstün başarılı çalışmalar, yüksek ka-
pasitemizle birleşince bizi çok özel bir konuma getiriyor. 

Eroğlu Holding’in en temel hedefi, tüm çalışanlarıyla birlikte uyum içinde 30 
yılda geldiği bu çok özel konumu, sürekli geliştirerek daha ileri noktalara ta-
şımak olacaktır.

Merhaba

Nurettin Eroğlu
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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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

Ülkemizi dünya çapında en iyi şekilde temsil eden ve yeni yatırımlar, yeni istih-
damlarla büyüyen Eroğlu Holding, aldığı ödüllerle de başarılarını taçlandırma-
ya devam ediyor.

30. kuruluş yılımızda, Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nuret-
tin Eroğlu’nun Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı ödül, hepi-
mizi çok gururlandırdı. Eroğlu olarak gerçekleştirdiğimiz ihracatla Türkiye İhra-
catçılar Meclisi TIM İlk 100 listesinde yer almamız ise ayrı bir onur kaynağı oldu.

Eroğlu Giyim WEB sitesi, bu yıl düzenlenen 11. Altın Örümcek WEB ödüllerinde, 
üretim-sanayi kategorisinde finale kalmayı başardı ve halk oylamasında birinci 
oldu. Üretimde gösterdikleri özeni faaliyetlerinin her alanında başarıya taşıyan 
Eroğlu Giyim ekibini kutluyoruz.

Loft İcra Kurulu Başkanı Sayın Şahin Eroğlu, efsane marka Loft’un manifestosu ve 
yeni sezon trendleri konusundaki sorularımızı yanıtladı. Survivor yarışmasına bu 
yıl da sponsor olarak ekranlardaki heyecan fırtınasını caddelere taşıyan Colin’s’in 
yeni sezon ürünleri ile ilgili sayfalarımıza da dikkatinizi çekmek isteriz.

Bu dönemde destek verdiğimiz İstanbul Kemer Takıyor, Aksaray Günleri ve Mısır 
Çevre Temizliği kampanyaları hakkında detayları sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Eroğlu Gayrimenkul’ün Seyrantepe’de inşasına başladığı prestij projemiz Skyland 
İstanbul’un lansmanı, sadece ülkemizden değil tüm dünyadan yatırımcıların bü-
yük ilgisiyle karşılandı. Eroğlu Gayrimenkul sayfalarımızda, lansmanla ilgili de-
tayların yanı sıra, Skyland İstanbul reklam filmi ve web sitesi ile ilgili bilgileri, 
Antalya’da açılışı gerçekleşen Erasta Alışveriş Merkezi ve sakinlerine seçkin bir 
yaşamın kapılarını açan Lounge 2 projesi ile ilgili gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Eroğlu Holding şirketlerinde sürdürülen eğitim ve gelişim programlarının yanı 
sıra, açılışlar ve projelerle ilgili detaylar konusunda bilgi edinebileceğiniz dergi-
mizin yeni sayısında buluşana dek, başarı ve mutlulukla dolu günler diliyorum.
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Eroğlu Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Loft İcra Kurulu Başkanı 
Şahin Eroğlu:

Sayın Eroğlu, Loft’un tarihçesini sizden dinleyebilir mi-
yiz?

Loft 1968 yılında doğan Avrupalı bir marka... 1990 yılında çift 
dikişli paça koleksiyonu ile İzmir’den Türkiye jean piyasasına gi-
riyor. 1994 yılında da Eroğlu Grubu’na katılıyor.

Loft’un kurumsal yapısını anlatır mısınız? Kaç mağaza 
var ve hangi ülkelerde satılıyor? 

Loft, Türkiye genelinde 20 bin metrekare satış alanına sahip. 
Loft müşterilerine mağazaları ve satış noktaları aracılığıyla ula-
şıyor. 60 mağazamız, 300’e yakın da satış noktamız var.

Yurtdışında ise Rusya’da 8, Azerbaycan’da 5, Kazakistan’da ve 
Ukrayna’da ikişer, Arnavutluk ve Makedonya’da da birer mağa-
za olmak üzere, toplam 19 mağazamız var. Hem mağazaları-
mızın bulunduğu ülkelerde yenilerini eklemek, hem de Suudi 
Arabistan ve Almanya’da yeni mağazalar açmak üzere hazırlık-
lar yapıyoruz.

Yurtdışında en çok mağazamızın yer aldığı Rusya’ da 2013 so-
nuna dek 10 yeni mazağa daha eklemeyi hedefliyoruz. İki ma-
ğazamızın bulunduğu Ukrayna’da da iki mağaza daha açacağız. 
Beyaz Rusya’da ve Kazakistan’da da yeni mağazalarımız olacak.

Hayatına “iş tulumu” olarak başlayan jean bugün moda 
dünyasını kasıp kavuruyor. Loft jean modasında neleri 
öne çıkardı ve nasıl öne çıktı?

Rahatlığın ve özgürlüğün sembolü olagelen jean,  gerek kumaş 
gerekse model olarak fark yaratılması çok kolay olmayan bir 
giysi. Loft hedef kitlesiyle buluştuğu ilk günden bu yana sıra-
dışı çizgisiyle bunu başarmış bir marka. 1990’larda genç olan-
lar hatırlar, jean giyilmezdi, Loft giyilirdi. Loft kalıpları, dikişi, 
üzerinizde duruşuyla uzaktan farkedilen bir marka olageldi her 
zaman.

Biz beğenildiğini ve tercih edildiğini bildiğimiz, müşterilerimiz-
le  Loft markası arasında güçlü bir bağ oluşturan anahtar özel-
likleri, her sezonda uygun detayları ekleyerek yaşatıyoruz. Ar-
tık efsaneleşmiş bir Buz Mavisi rengi var örneğin. Loft ile özdeş-
leşmiş, çok sevilen ve beğenilen bir renk. Biz tüketicinin bu be-
ğenisini, her sezonda yeni modeller ile canlı tutuyoruz. Selved-
ge koleksiyonumuzla ilgi odağı olmayı sürdürüyoruz. Loft’un 
marka kimliği zaten tüketici odaklı olmayı gerektiriyor. Örneğin 
yeni nesil daha uzun boylu, beden karmasını daha zengin hale 
getiriyoruz. Daha rahat modelleri tercih ediyorlar, kalıplarımızı 
yeniliyoruz. Dolayısıyla sadece bir dönemin efsanesi olarak kal-
mayıp, her sezon bir efsane yaratmayı hedefliyoruz.

“Loft için temel kural, 
moda olanı sunmak değil, 

modayı  yaratmaktır”
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“Buz mavisi gibi Loft’la 

özdeşleşmiş renkleri ve 

Loft’a özgü detayları, 

her sezonun 

trendini belirleyecek 

modellerle birleştirerek 

müşterilerimize ulaşıyor, 

takip eden değil takip 

edilen bir marka olma 

felsefesini sürdürüyoruz.”

Loft’un fark yaratan tarzı her sezon daha 
da gelişerek ve güçlenerek devam edi-
yor. Moda olanı sunmak yerine,modayı 
yaratmak Loft için temel kural ve ade-
ta bir alışkanlık. Marka manifestomuz 
da “takip eden değil takip edilen taraf-
ta yer almak”

Öte yandan Loft farkı sadece farkı ve 
özelliği herkesçe kabul gören jean 
modellerinde değil. Tişörtler, göm-
lek, mont ve trençkotlar, aksesu-
ar grubunda kemer ve fularlar, elbi-
se, etek, şort ve tulumlarla çok se-
çenekli zengin bir yelpazede seçkin 
ürünler sunuyoruz.

Her gün yeni bir jean adının du-
yulduğu günümüzde markalaş-
mış bir jean olabilmek için ne-
ler gerekiyor? Loft bunu nasıl 
başardı ve başarıyor?

Bir jean markası, jeanden fazlasını va-
detmeli diye düşünüyoruz. Loft’un farkı 
da, müşterilerine jean pantalondan çok 
daha öte bir dünya, farklı  bir yaşam bi-
çimi sunuyor olması.

Loft giydiğinde, dünyan değişmeli, daha 
farklı, daha sıradışı bir dünyaya adım at-
malısın. Loft giymediğin zamanlarda ya-
şadığın rutini sıradan; Loft giymenle bir-
likte değişen dünyanı da sıradışı olarak 
tanımlıyoruz. “Sıradan” olanı “Sıradışı” 
hale getirdiğimiz bir dünya Loft dünyası.

Günlük hayata yerleşmiş kalıplar, klişe 
laflar, ezberlenmiş ancak içselleştirilme-
miş kavramlar… Değiştirebileceğimiz, 
tersine çevirebileceğimiz çok fazla “sıra-
danlık” var.

Loft kimliğini tüm bu sıradanlıkla sa-
vaş halinde bir marka olarak tanımladık. 
Loft dünyamızda duymaya ya da görme-
ye alışkın olduğumuz sıradanlıklarla oy-
nuyor. Kendini sıradışı bir dünyanın bir 
parçasıolarak görmek isteyen herkese 
kapımız açık.

2013 İlkbahar yaz koleksiyo-
nunda Loft müşterilerini neler 
bekliyor? 

2013 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu-
muzda herkesi ince görünme-

ye davet ediyoruz. Son yıllar-
da yükselişte olan skinny je-

anleri Loft yorumu ile su-
nuyoruz. Tanja, Lady ve 

Angelina öne çıkan 
modellerimiz... Bu 
modellerimiz ke-
sim ve kalıp özel-

likleriyle kadınla-
rı daha zayıf, daha ince 

ve daha uzun boylu görünme-
ye davet ediyor. 

Erkek koleksiyonunda da bu yıl incelik 
ve açık renk özelliklerine odaklandık. Er-
kek koleksiyonunda normal bel, slim fit, 
dar paça modellerle düşük bel, straight 
fit, düz paça modellerimiz ön plana çı-
kıyor. Açık tonların yoğunlukta kullanıl-
dığı koleksiyonda vintage görünümlerin 
popülerliği de giderek artıyor. En popü-
ler modellerimiz Barny ve Terry Brown 
bu sezon göz dolduruyor. Erkek koleksi-
yonunda tamamlayıcı ürünlerde ise in-
digo ve check detaylı renkli slim göm-
lekler var. Loft jeanleri tamamlama-
nız için oldukça geniş bir göm-
lek koleksiyonu sunuyoruz.

Loft’un büyüme ve yeni 
mağazalar anlamında 
ileriye dönük planları 
neler?

2015 yılına kadar yurtiçi ve yurtdışında 
toplam 100 mağaza ve 350 satış nok-
tasına ulaşmayı, satış alanımızı 30 bin 
metrekareye genişleterek Loft tutkunları 
ile buluşmayı hedefliyoruz.

“Loft’un farkı, müşterilerine 

sadece jean pantolon değil, 

bir yaşam biçimi sunuyor olması.”
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EROĞLU HOLDİNG’E TGSD’DEN ÖDÜL

9-10 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen 6. İstan-
bul Moda Konferansı öncesinde Türkiye Giyim Sanayicileri Der-
neği tarafından düzenlenen ödül töreninde, 30 yılı aşkın süredir 
hazır giyim üretimi ve perakende satışı konusunda faaliyet gös-
teren 27 TGSD üyesi kurum, ödüllerini Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden aldı.

13 perakende ve 14 üretim firmasına ödüllerini vermeden önce 
bir konuşma yapan Başbakan Erdoğan, ödül alan firmaları kut-
ladı ve başarılarının Türkiye’nin dünyadaki tanıtımı ve gücünde 
önemli fark yarattığını söyledi. Türkiye’nin hazır giyim ve teks-
tilde çok iyi bir konum yakaladığını ve diğer ülkelerle başa baş 
yarışır durumda olduğunu belirten Erdoğan, “İnanıyorum ki siz-
ler bu pazar payını, bu yarışı biraz daha hızlandıracaksınız” dedi.

“HAZIR GİYİM TÜRKİYE’NİN LOKOMOTİF SEKTÖRÜ”
ABD ile olan dış ticaret hacminin 20 milyar dolar civarında sey-
rettiğine dikkat çeken Erdoğan, Rusya Federasyonu’yla Tür-
kiye ilişkilerinin daha yeni olmasına rağmen dış ticaret hac-
minin 35 milyar doları aştığını belirtti. Sözlerine “2001 yılın-
da sektörümüzün dünya tekstil ihracatındaki payı % 2,3 ora-
nındaydı. 2009’da bu oran kriz ortamına rağmen % 3,4’e yük-
seldi. Japonya’nın önüne geçti. Bugün hazır giyim sektörü daha 
üst seviyede” şeklinde konuşan Başbakan Erdoğan sözlerini “Çin 
ve Uzakdoğu, iplik fiyatları gibi çeşitli etkenlerin sektör üzerin-
de baskı unsuru olmaya devam ettiğini biliyoruz. Yakın zamanda 
gerçekleşen Arap baharı, Libya, Ortadoğu ve Afrika’daki geliş-
melerin de olumsuz etkileri olduğunun farkındayız. Ancak bun-
lar bizi yıldırmamalı. Bir an önce toparlanarak çok daha aktif  
bir şekilde yarışta yerimizi alacağımızı bilmeliyiz. Hükümet ola-
rak hazır giyim sektörünü Türkiye’nin lokomotifi olarak muhafa-
za edeceğiz.” diyerek tamamladı.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen 

ödül töreninde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 

Hazır Giyim ve Perakende alanında 30 yıldan uzun süredir 

faaliyet gösteren 27 kuruma ödüllerini takdim etti.

Hazır giyim üretimi ve perakende satışı alanında 30 yıldır faaliyet gösteren

ÖDÜL ÖNCESİ KISA SOHBETLER
Konuşmalardan sonra geçilen ödül töreninde Başbakan Erdoğan’ın sah-
neye gelen her iş adamı ile kısa bir sohbet yaptığı gözlerden kaçmadı. 
Tebrik etmenin ötesine geçen bu mini sohbetler gecenin en ilgi çeken 
anlarını oluşturdu.

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu’na ödülünü tak-
dim ederken yeni yatırımların gündemde olup olmadığını soran Başba-
kan Erdoğan, yurtdışındaki mağazaların durumu ile de kısa bilgi aldı.
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Ayrılmaz bir sarmalın sonsuzluğundayız. Öyle 
bir sarmal ki zamanın içinde insan, insanın için-
de zaman. Kendi  menziline yol alan insanın ak-
lıdır zamana kıymet veren. Zira zamanı yoksa 
insanın, hayatın ve aklın da anlamı yok. Böyle-
ce yaşam ekseninde birbirine açılan iki kapı mi-
sali: insan ve zaman.

Zaman gemisi bağrında taşır insanları. Her gü-
nün limanından yeni yolcular alır. Bazılarını  ar-
tık taşıyamaz da bırakıverir aniden. Zira bir yol-
culuktur hayat, zamanın engin zemininde. Bazı 
yolcular  için uzun, kimilerine de kısa gelir hayat 
yolculuğu. Akıp gittiğine üzülürüz ya zamanın, 
aslında akıp giden biziz. Yani ki bir deryanın sı-
fırına belki de hiçliğe akan biziz.

Zaman, hayattır, harekettir, engin sonsuzluğun 
ölçüsü, ilahi bir lütfun ispatıdır. Varlıklar alemini 
taşıyan yegane zemindir. Yıllar, aylar, haftalar, 
günler, saatler, dakikalar, saniyeler. Hepsi değe-
rini bilmek için zamanın. Kendimizi bildiğimiz-
den beri hayatımızın yegane yol göstericisi de-
ğil mi saatlerimiz?

Bilmem ki kıymetini anladık mı zamanın ve 
bağrındaki insanın. Mesela vadesi dolmuşun bir 
dakikasının maliyeti nedir bilir misiniz? Ya geri-
ye götürmek mümkün müdür o anda yaşanan-
ları?

 Ömrümüzün bir yılının son günlerinde bir kez 
daha anlıyoruz ki biz zamana mecburuz ama o 
değil. Gelen, yaşayan ve giden biziz. Bizim için 
sınırlıdır, sonludur ama kendi için sonsuzdur za-
man. Dolayısıyla kıymetine binaen parçalara 
ayırdığımız zamanın her kilometre taşında du-
rup düşünmek gerekmez mi? Beden kefenlenip 
toprak ile buluşmadan, ruh kanatlanıp semala-
ra uçmadan “nereden gelip nereye gidiyoruz” un 
muhasebesi gerekmez mi?

“Sabah doğup akşam ölenler”

Gelin biraz muhasebesini yapalım zamanımı-
zın. Bir çiğ damlasından katreye dönen, ardın-
dan çiçeğe duran insan için her yaşta muhase-
be gereklidir. Yaşı, yolun yarısını geçenler için bu 

daha da önemlidir. Zaman düzlemindeki haya-
tımızın karelerini nasıl doldurduğumuza soru-
larla kafa yoralım.

Yaşamımızın bugüne kadarki kısmının oda-
ğında ne var mesela? Neyin uğrunda koşuyor, 
kime çalışıyor, neler için kavga ediyoruz? Yani ki 
ne için var olduğumuzu düşünüyor ve bu uğur-
da yaşıyoruz? Bize ilahi bir kudretten hazır ola-
rak verilmiş olan yirmi dört altını, nasıl harcıyo-
ruz bir günde? Sonra ertesi günkü altınları ya di-
ğerlerini nereye, kime, niye harcıyoruz? Madem-
ki hayat ölümden çalınan küçük bir zaman dili-
midir. Bu sınırlı zamanın sınırlı aşkının odağın-
da oturan nedir?

Omurgalaşmış bir amacı yoksa hayatın ve bu 
omurgaya götüren alt amaçları yoksa yaşa-
mın, sonbahar rüzgârlarına kapılan yapraklar 
gibi sürüklenir insan. Sürüklenir de tuzaklarına 
düşmekten yakalayamaz gerçek zamanı. Şeyh 
Edebali’nin benzetmesiyle “sabah doğup ak-
şam ölenler” sınıfının sıradan bir üyesi olur in-
san. Oysaki bir kısa ömre, ömürler sığdıranlar 
var. Zamanı doğru kullandığı için yüzyılları, bin 
yılları aşıp bu güne, ışık tutanlar var. Zamanın 
içindeki rolleri ile insanı ve insanlığı çoğaltanlar 
var. Bir de kendine meftun, bireysel amaçları ile  
insanları ve insanlığı eksiltenler, yaşam alanla-
rını daraltanlar var. Acaba biz hangi gruptayız?

Sizinle neler güzelleşiyor hayat-
ta?

Hayatın bir anlamı da insanın kendini ifade et-
mesidir ya o halde kendimizi ifadenin muhase-
besinde durumumuz nedir? Mesela duruşunuz 
ne anlatıyor? Nasıl bir renk, ses ve ışık veriyor-
sunuz zamanın derinliklerine? Sözlere gerek kal-
madan ne söylüyor bedeniniz? Sizden dış aleme, 
dış alemden size neler akıyor? Hayatınız, kendi 
doğrularınızın sözcülüğüne mi tanık? Yoksa tüm 
zamanlarınızı süsleyen hoşgörünüz, insanları, 
insanlığı hatta canlıları ve dahi cansızları kap-
sayacak enginlikte mi? Kendinizi ifade sırasın-
da sesiniz mi yüksek yoksa sözleriniz mi mesela? 
Dedikodu, malumat, bilgi hangisi süslüyor ko-

nuşmalarımızı? Yoksa kaotik bir zaman düzle-
minde mekân tutup durmadan ifade kırılmala-
rı mı yaşıyorsunuz?  Ananız, babanız, eşiniz, ço-
cuklarınız, kardeşleriniz, arkadaşlarınız, siz var-
sınız diye mutlular mı acaba? Yoksa ifadeleriniz 
giderek tek renkli, tek merkezli, monoton ve ger-
çeklerden uzak, sanal bir dünyanın uydusu mu 
oluyor?

Sahi siz ne kadar gelişiyorsunuz? Hangi Çin’deki 
bilgiyi alıp kendinize mal ettiniz? Sizinle neler 
değişiyor, düzeliyor, güzelleşiyor hayatta? Siz 
varsınız diye hangi taşlar yerinden oynuyor? 
Zaman çizgisinden kaymanızla neler değişir bu 
gökkubede? Kimler karanlıkta kalır sizin ışığı-
nız söndüğünde? Hiç değilse her an kendinizden 
yeni anlamlar yeni çıkarımlar yapabiliyor mu-
sunuz? Yoksa amaçsız değişmeye alabildiğince 
odaklanan sanal algınız, özünüze mi köreliyor?

Zamanın rüzgarlarıyla dalgalanan ömrünüzün 
bayrağı nerede dalgalanıyor, neleri haykırıyor? 
Hangi rolleri, değerleri, ilkeleri, olmazsa olmaz-
ları barındırıyor? Sakın ki mala odaklanan can 
gözünüz, gönül gözünüzü köreltmiş olmasın.

Ağlar mısınız mesela kimi zaman? Maddi bir 
kaybınız olmadan mesela bir karıncanın ölümü 
yaşartır mı gözlerinizi? Yoksa gözyaşlarını kayıp 
edenlerden misiniz? Necip Fazıl üstadın,  “Ağla-
yın su yükselsin, belki kurtarır gemileri” deyişi-
nin neresindesiniz? Akıp giden zaman gibi akıp 
giden hayatı okumanın neresindesiniz?

Unutmayın ki her yılın sonu gibi her ömrün de 
sonu var. Fark şudur ki yılın sonunu biliyoruz 
ama ömrünkini bilmiyoruz. Belki yılın sonundan 
önce belki de sonra. Hatırlayın ki zaman daraldı.

İNSAN VE ZAMAN
Dr. İlhami Fındıkçı

Davranış Bilimleri Uzmanı
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Danışmanı

İNSANİ DERİNLİK
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SKYLAND İSTANBUL LANSMANI YAPILDI

Seyrantepe’de, Türk Telekom Arena’nın hemen yanında konumlanan Skyland İstanbul; 
yoğun basın katılımıyla gerçekleşen lansmanıyla, geleceğin İstanbul’una kapılarını açtı.

Eroğlu Gayrimenkul tarafından Seyrante-
pe’de inşa edilen ve tasarım, konsept ve mi-
marisi ile İstanbul’a ayrı bir soluk getirmesi 
beklenen Skyland İstanbul Projesi, Çırağan 
Kempinsky-Mabeyn Salonunda düzenlenen 
bir basın toplantısıyla tanıtıldı. 

Skyland İstanbul, Türk Telekom Arena’ya 
komşu olması, bağlantı yollarına yakınlı-
ğı ve içerisinde rezidans, otel, AVM ve ofis 
ünitelerini barındırıyor olmasıyla dikkat çe-
kiyor. Geleceğin İstanbul’una bugünden ka-
pılarını açan Skyland İstanbul, İstanbul’un 
yeni gözdesi Seyrantepe’de, 300 oda kapa-
siteli 5 yıldızlı uluslararası otel 1000’e ya-
kın rezidansı ve ofis bloğu ile şehir hayatına 
merhaba diyor. 

İstanbul’un göbeğinde Eroğlu Gayrimenkulden gözbebeği proje

Merkezi lokasyonu ile fark yaratıyor
Mimarisini sektörünün önde gelen mimarlık ofislerinden Broadway Malyan Urba-
nism Design’ın tasarladığı projede rezidans, alışveriş merkezi, ofis ve uluslararası 
otel ile karma bir yaşam alanı sunuluyor. Farklı yüksekliklerdeki üç kule ve bu ku-
leleri birleştiren bir meydan olarak tasarlanan Skyland İstanbul, şehrin tam orta-
sında yer alıyor ve dikey yaşamda güçlü bir İstanbul panoraması sunuyor. Yapımı-
na 2012 yılında başlanan ve 2016 yılında teslim edilmesi hedeflenen Skyland İs-
tanbul, Türk Telekom Arena’ya komşu merkezi lokasyonu ile İstanbul’un en önem-
li ana ulaşım arterlerinden birinde bulunuyor. Proje, TEM otoyolundan tek gi-
riş alarak direkt bağlantı sağlamasıyla trafik sorununa da çözüm buluyor, Büyük-
dere Caddesi ve Maslak paralelinde merkezi iş alanı üzerinde olması; şehirde bu-
lunan alışveriş merkezleri, iş alanları, sosyal ve kültürel mekânlara yakınlığı gibi 
pek çok avantajı da yatırımcısına sunuyor. Türk Telekom Arena’nın hemen yanın-
da yükselen üç kulesiyle Skyland İstanbul, ev hayatını keyifli alışverişle, ofis ha-
yatını ise şehir hayatıyla harmanlayarak İstanbul’u seven herkesi yeni bir haya-
ta davet ediyor. 
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Eroğlu: “Bu proje hem İstanbul’un hem de bizim 
gözbebeğimiz olacak”
Türk Telekom Arena’nın bölgeye katkısı ve Cendere bölgesi kentsel 
dönüşümü ile daha da değerlenecek olan Skyland İstanbul hakkın-
da bilgi veren Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğ-
lu, “Skyland İstanbul bizim gözbebeği projemiz. Bunun nedeni, 
İstanbul’a oldukça farklı bir bakış açısı getirdiğimizi düşünüyor ol-
mamız. Özel tasarlanmış yaşam alanlarını huzur odaklı bir yaklaşım-
la sunduğumuz proje kapsamında rezidanslar, AVM, ofis ve otel bir 
arada bulunuyor. 

“Projemiz nefes alıyor, nefes veriyor”
Skyland İstanbul’un farklı özelliklerine dikkat çeken Nurettin Eroğlu, 
“Günümüzde geldiğimiz noktada teknolojiyi hayatımızın her alanın-
da kullanıyoruz. Konutlar da artık teknolojiye ayak uydurdu. 

“Her şey söylendiği kadar gerçek”
Projenin lokasyon ve özellikleri ile çok iyi bir yatırım fırsatı da sun-
duğunun altını çizen Nurettin Eroğlu, “Skyland İstanbul eşsiz bir ya-
şam alanı ile huzuru bir arada arayanlar için önemli bir proje olacak. 
Skyland İstanbul, günümüzde pek çok proje için söylenen “şehrin 
merkezi” “yatırım fırsatı” “en değerli yatırım” gibi ifadelerin reel ola-
rak karşılık bulduğu bir proje. Seyrantepe şimdiden şehrin yeni cazi-
be merkezi ve önümüzdeki yıllarda Skyland İstanbul’un da sayesin-
de çevredeki hayat daha farklı hale gelecek. Şehrin en büyük hasta-
nelerinden biri olan Şişli Etfal’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
yeni binalarının, pek çok markalı lüks konut projesinin bu alanda inşa 
edilmesi de tesadüf değil. Seyrantepe gün geçtikçe yeni İstanbul’un 
yüzü olacak” diye konuştu. 

1000’e yakın daire şu an satışta
Skyland İstanbul, 3.500 USD metrekare fiyatı ile satışa başladı. 
330.000 TL’den başlayan fiyatlarla 52-67 metrekare aralığında stüd-
yo daire, 80-107 metrekaresi arasında  1+1 daire, 117-133 met-
rekare arasında 2+1 daire, 184-198 metrekare arasında 3+1 dai-
re ve 298-322 metrekare arasında  4+1 daire olarak satışa sunulan 
Skyland İstanbul’da her ihtiyaca uygun farklı metrekarelerde konut-
lar bulunuyor. 

Sağlıklı, teknolojik ve ferah çalışma alanları
Ofis mekânlarıyla da farklılaşmayı hedefleyen Skyland İstanbul’un 
ofis kulesinin en üst katında yer alacak Sky Bar ve diğer sosyal alan-
lar da çalışanlara daha konforlu bir ortam sunmak için planlanmış. 

Şehir ve stadyum manzaralı otel
Skyland İstanbul Projesi’nde yer alacak şehir ve stadyum manzaralı, 
300 oda kapasiteli, 5 yıldızlı uluslararası otel ise bölgeyi daha da ha-
reketlendirecek. İçinde 600 kişilik konferans ve balo salonlarının bu-
lunduğu, bar ve restaurantlar, SPA ve wellness merkeziyle yenilikçi ve 
öncü olacak otel, rahatlık ve konforu bir arada sunacak. Daha şimdi-
den bu otelin işletmesi için, dünyanın en büyük ve lüks otel zincirle-
ri sıraya girmiş durumda.

Yeni bir AVM, yeni bir soluk
Skyland İstanbul’un üç kulesini birbirine bağlayan geniş meydanı, 
İstanbul’un en özel alışveriş merkezine de ev sahipliği yapıyor. Dün-
yaca ünlü markalar karmasını bir arada sunacak olan Skyland İstan-
bul AVM, 3500 araçlık otoparkı ile park sorununu ortadan kaldırıyor. 
Alışveriş merkezinin en üst iki katında, açık hava sevenler için res-
toranlar ve lüks markaların da yer almasıyla Skyland İstanbul AVM, 
alışveriş adına ne olursa misafirlerine sunmaya hazırlanıyor. Alt kat-
larda ise, insanların aileleri ile vakit geçirebileceği ve eğleneceği 
alanlar, her kesime uygun mağaza karması ve sinemalar mevcut.



EROĞLU GAYRİMENKUL

ANTALYALILAR ERASTA’YI ÇOK SEVDİ

Konut projelerinin yanı sıra, ticari alanlarda yürüttüğü çalışmaları ile de adından 
söz ettiren Eroğlu Gayrimenkul tarafından Antalya’da inşa edilen Erasta AVM açıl-
dı. 40.000 m2’lik alanda faaliyet gösteren Erasta AVM, gerek yarı açık konseptli ol-
ması, gerek Antalya için yeni markaları barındırması açısından ilkleri temsil ediyor. 

Antalya’nın Kepez ilçesinde yer alan Erasta AVM, 55 mağaza, 1.300 adetlik otopark 
ile 40.000 m2’lik  alanda faaliyet göstermesinin yanı sıra  Antalya’da ilk kez yer alan 
H&M , Bauhaus ,  ElectroWorld gibi markalardan oluşan bir alışveriş yelpazesi  su-
nuyor.

İlklerin alışveriş merkezi Erasta  sosyal alanları ile göz dolduruyor
Uluslararası mimarlık ofisi Broadway Malyan tarafından tasarlanan Erasta AVM, ilk 
kez Antalya’da mağaza açan markaların yanında konumu ve farklı konsepti ile de 
dikkat çekiyor. Antalya’da ilk kez yarı açık konsepti ile alışveriş severlerle buluşan 
Erasta, hem alışverişi hem de sosyalleşmeyi vaadediyor. 

Eroğlu Gayrimenkul tarafından 

30 Mart’ta Antalya’da açılan 

Erasta AVM, Antalyalılar’a ilkleri 

yaşatıyor. Antalya’da ilk kez 

yarı açık mimari düzenleme ile 

yapılan Erasta AVM, dünyaca 

ünlü markaları Antalyalılar’la 

buluşturması ile kısa sürede çok 

sevildi ve yoğun ilgi ile karşılandı.
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Markaların Antalya çıkarması 
Erasta AVM, marka karması ile Antalya’lı alışveriş sevenlerin il-
gisini çok kısa bir sürede çekmeyi başardı. Projede yer alan ve 
14.000 m2 alanda 120.000 ürün çeşidi ile hizmete açılan Bauha-
us, Antalya’daki yapı marketi boşluğunu doldurmak için yola çıkar-
ken, Türkiye’nin en güçlü uluslararası elektronik perakende zinci-
ri ElectroWorld de Türkiye’deki 34. mağazasını Erasta AVM’de açtı. 

Antalyalılar’ı yeni markalarla tanıştırıyor
Modern tasarımları ile Türkiye’ye geldiği ilk günden bu yana her-
kesin ilgi odağı olan H&M de Erasta AVM’de yerini alan markalar-
dan bir tanesi. Antalyalılar’ın da büyük ilgi ile karşıladığı ve Antal-
ya bölgesinde ilk kez açılan H&M ve Erasta sinerjisi moda tutkun-
larını alışverişe davet ediyor.

Seçkin mağaza karması ile hizmet veriyor
Açılışıyla birlikte pek çok seçkin markayı da bünye-
sinde barındırmaya başlayan Erasta AVM, erkek, ka-
dın ve çocuk ürünlerinde Colin’s, YKM, Avva, Opti-
city, Yelss, LCW, De Facto, Mavi, Loft, Koton, Step by 
Step, Batik, Rodi Mood, Penti, Mutlu Bebe, Deich-
mann, Watsons, Flormar, İntersport ve Adidas ile 
hizmet verirken, ev ürünlerinde Esse, English Home, 
Belle Home ile çocuklar için eğlence ve alışveriş 
amaçlı Funny Park, Toyzz Shop ile hizmet verecek. 
Erasta AVM’de ayrıca Teknosa, Migros ve Turkcell ge-
niş alanlarda  yer alırken, yiyecek katında Starbucks, 
Burger King, Doyum, İkbal, Antalya Sofrası, Park Dö-
ner, Bay Döner, Dr. Pizza, Polen Tantuni, Çağdaş Köf-
te Dürüm yer alıyor.
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İSTANBUL LOUNGE 2’DE 
HAYAT BAŞLADI

Halkalı’da Eroğlu Gayrimenkul tarafından tamamlanan ve 
ana arterlere yakın konumuyla dikkat çeken 
İstanbul Lounge 2 sakinleri için 
Eroğlu güvencesiyle hayat Mart 2013 sonunda başladı.

Eroğlu Gayrimenkul’ün Halkalı’da inşa ettiği ve teslimleri tamamlanan Lounge 2’de hayat 
hızla devam ediyor. Ayrıcalıklı bir yaşam sunan İstanbul Lounge 2’de konforlu bir yaşamın 
kapıları açılırken yeni hayatlarına adım atan site sakinleri sosyal ortamların zenginliği ile 
kendilerini yeniliyorlar. 

İstanbul Lounge 2, özellikle son dönemde Temapark projesi ile değeri daha da artarak 
İstanbul’un önemli lokasyonlarından birisi haline gelen Halkalı’da, ana ulaşım arterleri-
ne, hastanelere, okullara ve üniversitelere son derece yakın; ayrıca toplu taşıma araçlarına 
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yürüyerek erişilebilecek kadar merkezi duruma sa-
hip olan proje sakinlerine yepyeni bir yaşamın ka-
pılarını açtı. 

Açık havuz, relax havuz, kapalı havuz, çocuk havu-
zu, koşu ve yürüyüş yolları, cafe, oyun parkı, tenis 
kortu/basketbol sahası, mini futbol sahası, çocuk 
kulübü, dev satranç gibi sosyal alanları ve mima-
risiyle farklı bir konsepte sahip olan İstanbul Loun-
ge 2, Küçükçekmece Gölü’ne ve yapım aşamasında 
olan Marmaray Metrosuna yakınlığı ile de sakinleri-
ni yeni İstanbul ile buluşturuyor.

Büyüklükleri 39 - 259 m² arasında değişen stüdyo 
dairelerden 4+1’e kadar toplam 605 adet daire bu-
lunan projede yeni bir hayata adım atan Lounge 2 
sakinleri, gökyüzünün mavisi, doğanın yeşili ile bi-
rebir yaşamaya başladı.

Lounge 2 Point ticaret merkezindeki  üniteleri ile de 
göz dolduran Lounge 2, süper market, pastane, res-
taurant, tekel, kuaför, eczane gibi ünitelerle de site 
sakinlerine yüksek kalitede hizmet veriyor. 

Mart 2013 fotoğraflarıdır.



EROĞLU GAYRİMENKUL

SKYLAND ISTANBUL 
REKLAM FİLMİ İLE BULUTLARI HEDEFLİYOR
Seyrantepe’ye gözbebeği projesi Skyland İstanbul ile yeni bir 
yaşam alanı kuran Eroğlu Gayrimenkul, reklam filmi ile de 
huzur ve mutluluk için bulutları işaret ediyor.

‘İstediğin her şey bir arada’ sloganı ile ekranlarda Skyland İstanbul’un 
büyüsünü yansıtan Eroğlu Gayrimenkul, yaşam kalitesi, sosyal olanak-
ları ve konuta A sınıfı bakış açısı ile yeni projesinde bulutları hedef gös-
teriyor. Eroğlu Gayrimenkul’ün ilk reklam filmi olması ve gözbebe-
ği projesi olarak lanse edilen Skyland İstanbul, izleyenlere yeni yaşam 
alanının kapılarını açıyor. 

Skyland İstanbul’un güzelliklerinin ve İstanbul için vaad ettiği güzel-
liklerin yansıtıldığı reklam filmi, Skyland İstanbul ile herkesin bir ev-
den beklediği her şeyi İstanbul’un tam göbeğinde elde etmesini mot-
tosu olarak merkeze koyuyor. 
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EROĞLU GAYRİMENKUL 
SEKTÖRÜNDEKİ İDDİASINI 
MIPIM’DE ÜÇ ÖZEL PROJEYLE 
ORTAYA KOYDU
Dünyanın en büyük emlak organizasyonu 

olarak gösterilen ve her yıl Cannes’da 

düzenlenen MIPIM Fuarı’na bu yıl ikinci 

kez katılan Eroğlu Gayrimenkul, Kâğıthane, 

Merter ve Seyrantepe’de devam üç yeni 

projesi ile MIPIM’e çıkarma yaptı. 

Her yıl Cannes’da düzenlenen, MIPIM’e katılan Türk fir-
maları arasında, sektörün önemli oyuncularından Eroğ-
lu Gayrimenkul üç yeni projeyle hareketlilik getirdi. Bu yıl 
Türkiye’nin ‘Onur Ülkesi’ olduğu MIPIM emlak fuarına katı-
lan Eroğlu Gayrimenkul İstanbul’un üç önemli lokasyonu 
olan Kâğıthane, Merter ve Seyrantepe’de devam eden pro-
jelerini görücüye çıkardı. Bu yıl 2’nci kez MIPIM fuarına ka-
tılan Eroğlu Gayrimenkul, fuar süresince pek çok yatırımcı 
ile tanışma ve görüşme şansı yakaladı ve yabancı müşteri-
leriyle önemli iş bağlantıları kurdu. 

Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

Nurettin Eroğlu, Eroğlu Gayrimenkul’ün 

hedefinin dört yılda 2 milyon 

metrekarelik inşaat kapasitesine ulaşmak 

olduğunu belirterek, dört  yıllık yatırım 

bütçelerinin 3 milyar TL olacağını açıkladı.



COLIN’S

COLIN’S İLE BU SEZON 
MODADA YEPYENİ BİR SAYFA AÇILACAK

Rahatlık ve şıklığı bir arada sunan geniş ürün 
yelpazesine sahip Colin’s, 2013 İlkbahar-Yaz kadın 
koleksiyonunda kendini yenileyen, eğlenceli, 
rengârenk stili ile öne çıkıyor. Colin’s dört farklı renk ve 
yıkamada hazırladığı denim pantolonlarını, yedi farklı 
temayla bütünleştirerek sezona iddialı bir giriş yaptı.

Colin’s bu yaz skinny leg fit jeanlerde “Power stretch” 
kumaşlardan dört farklı renk ve yıkama seçeneği olan  
denim pantolonlar hazırladı. Dark, medium, light ve 
bleached olarak hazırlanan koleksiyon ile şehirli jean 
tutkunu kadınlar rahatlıkları ve modern duruşları ile 
göz dolduracak. Son yıllarda yükselişi durdurulamayan 
slim ve skinny fitlere koleksiyonda önemli bir yer ayıran 
Colin’s, ayrıca vazgeçilmez jean modelleri olan regular, 
straight ve boot cut paçalarda da her zevke uygun se-
çenekler sunuyor.

Ayrıntıda gizli şıklık: Colin’s
Colin’s’in yeni koleksiyonunda kumaşlarda koyu indi-
go yıkamalar, indigonun tüm tonlarıyla harmanlanı-
yor. Göze batmayan yıpratmalar ile arka conta ve ke-
mer içlerinde farklı renkli kullanılan kumaşlar sayesin-
de jeanler eğlenceli hale getirilmiş. Düğme, kemer de-
taylarını da önemseyen Colin’s, serigraf baskılar ile en 
ince ayrıntısına kadar işlediği jeanleri dokuma etiketler 
ile sporu şıklık ile bütünleştirerek sunuyor. Şıklığın de-
taylarda gizli olduğunun altını çizen tasarımları Vinta-
ge görünümlerle birlikte sunan Colin’s, nakışlar, aplikeler 
ve çiçek, kuş, leopar baskıların kullanıldığı pantolon, şort, 
gömlek ve elbiselerle cıvıl cıvıl bir yaza ilk adım için ca-
zip bir davette bulunuyor. Mavi, buz mavisi ve beyaz renk-
lerden oluşan slim fit mont, ceket ve gömlekleri yazın ilk 
günlerindeki hafif esintiler için kullanışlı hale getiren Colin’s, 
zımba ve metal troklarla detaylandırılmış, süslenmiş şık ve 
cool ceket ve yelekleriyle de çok dikkat çekici.

Colin’s aksesuarla tepeden tırnağa tamamlanın
Aksesuar ürün grubu ile yaz ışıltısını yansıtmak isteyen Colin’s, 
çok renkli seçenekler ile yaza merhaba diyor. Civciv sarısı, mint 
yeşili, coral gibi sıra dışı renkler ile kanvas ayakkabıları ve ba-
betleri renklendirmek için yola çıkan Colin’s, neon renkler ile de 
şallar, bikini, flip-flop terlikler, çantalar, kemerler ve cüzdanlarda 
da renklerin büyüsünü kullanıyor. 

Son yıllarda oldukça revaçta olan büyük çantaların boyutlarının 
daha kullanışlı hale getirildiği koleksiyonda shopping bag’ler de 
yeniden tasarlandı. Küçük bir çanta eşliğinde shopping baglerde 
fonksiyonellik öncelik kazanıyor.
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Colin’s, 2013 İlkbahar-Yaz 

koleksiyonunda kendini yenileyen, 

eğlenceli, rengârenk stilleri ile 

erkek modasında bildiklerinizi rafa 

kaldırıyor. Modayı 6 yeni tema ile 

destekleyen Colin’s şehirli erkek 

imajını yeniden yazıyor.

Colin’s, 2013 İlkbahar/Yaz sezonunda doğanın uyanışı-
na tanık olurken şehrin dinamizmine ayak uydurabile-
ceğiniz Colin’s, Erkek Koleksiyonu yenilikçi ve stil sahibi 
erkekler için tasarımlarıyla göz dolduruyor. Colin’s jean 
koleksiyonu bu yıl çoğunlukla regular ve slim fitlere 
ağırlık veriyor. Arkası renkli denimler genellikle yaz için 
ince ağırlıkta düşünülmüş erkek denim ürünleri, zengin 
renk seçeneği ile sunuluyor. Koyudan açığa indigonun 
tüm renkleri ve raw, yıpratmasız, hafif ve ağır yıpratma-
lı olarak geniş bir skalada sunulan jeanler özellikle vin-
tage yıkamalarla göz dolduruyor. 3D’nin yıkama efekti 
olarak kullanıldığı jeanler yaşadığımız döneme tama-
men uyum sağlıyor.

Erkek jean’inde detay her şey demektir
Detaylar ile farklı bir hale getirilen ve kişiye özel 

hissi veren Colin’s denim koleksiyonunda ceplerde 
red selvedge şeritler kullanılarak oluşturulan detay-

lar ilk göze çarpanlar oluyor. Kumaşın tersinden biye-
lere yer verildiği ve farklı kumaşlarla kombinlerin ya-

pıldığı ürünlerde Colin’s farkının ve yaratıcılığının orta-
ya konulduğu vintage etiketler jeanlerinizin eşsiz olma-

sını sağlıyor.

Colin’s ile aksesuarsız erkek kalmayacak
Colin’s 2013 İlkbahar/Yaz Erkek Koleksiyonunda aksesuar 

skalasıyla da göz dolduruyor.  Son yıllarda erkekler arasında 
öne çıkan aksesuarlardan şallar, çantalar, fötr şapkalara ilave-

ten erkekler için vazgeçilmez olan ayakkabılar, kemerler, saat 
ve gözlükler koleksiyon dâhilinde sunuluyor.  

Son yıllarda şehirli erkeğin vazgeçilmez aksesuarları haline dö-
nüşen şallara Colin’s 2013 İlkbahar/Yaz Erkek Koleksiyonunda bü-

yük bir ürün gamı ile yer verilmiş. Daha renkli ve cesur bir kolek-
siyonda yer alan şallar her kıyafetin tamamlayıcısı olacak şekil-

de sunulmuş. 

Plaj rahatlığını da düşünen Colin’s artık erkeklerin de vazgeçilmezi 
haline gelen flip-flop terliklerde büyük yazılı ya da rakamlı baskılar-

la öne çıkıyor. Hawaii manzaralı grafikler ve stripe baskılardan oluşan 
flip-floplar bu yaz plajlarda çok konuşulacak öğeler arasında yer alıyor. 

Saat grubunda dijital modellere büyük kadranları ile cevap veren Colin’s, 
gözlükte çerçevesiz damla modeli ile ön plana çıkarıyor. Çanta koleksiyo-

nu ile de kıyafetinizi noktalamak isteyen Colin’s, orta boy omuz çantaları-
na fötr şapkalar ile eşlik ediyor.  
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COLIN’S, MODA EDİTÖRLERİNE 
YENİ SEZON KOLEKSİYONUNU TANITTI

Colin’s Cevahir Alışveriş 

Merkezi mağazasında Colin’s 

satış, pazarlama, tasarım ve 

pazarlama iletişimi ekibiyle bir 

araya gelen moda editörleri, 

2013 İlkbahar/Yaz sezonu 

koleksiyonu hakkında detaylı 

bilgi edinme fırsatı buldu.

3 Nisan Çarşamba günü düzenlenen ve Colin’s’in 
İlkbahar/Yaz Koleksiyonu ve gelecek hedefleri ile 
ilgili bilgi paylaşımını amaçlayan toplantıya Glo-
bal Satış&Pazarlama Direktörü Tarık Gülsün, Erkek 
Tasarım ve Satın Alma Grup Müdürü Nilay Gülhan, 
Bayan Tasarım ve Satın Alma Grup Müdürü Hülya 
Eroğlu önderliğinde tasarım ve satın alma müdür-
leri, Pazarlama İletişimi ekibi ve Colin’s Marka Da-
nışmanı Hakan Şenbir katıldı. 

Colin’s İlkbahar/Yaz Koleksiyonu ve öne çıkan de-
tayların paylaşıldığı toplantıya Esquire, Boxer, 
FHM, All Dergi, Ommedya Dergi Grubu dergileri 
ile Akşam, Takvim, Türkiye ve Bugün gazetelerinin 
moda editörleri ve Elle, Cosmopolitan, Formsan-
te gibi moda dergilerinin freelance moda editör-
leri katıldı. Kahvaltı eşliğinde devam eden toplan-
tı moda editörleriyle Cevahir Colin’s mağazasında 
yeni koleksiyon ile ilgili detayların paylaşılması ve 
mağaza turuyla son buldu. 
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FİADER’in davetlisi olarak 24-28 Nisan tarihleri arasında 
İstanbul’u ziyaret eden Moldovya heyeti, akşam yemek-
lerinde FİADER üyesi şirketlerin yöneticileri ile bir ara-
ya geldi.

27 Nisan Cumartesi akşamı Colin’s’in davetlisi olarak 
Four Seasons Bosphorus Otel’de akşam yemeğine katı-
lan heyete, Eroğlu Holding Yönetim Kurulu adına Colin’s 
Bayan Ürün Satınalma ve Tasarım Grup Müdürü  Hülya 
Eroğlu ve  Colin’s Türkiye-İstanbul Avrupa Alan Yönetici-
si Doğan Dabanlı önderliğinde Colin’s üst düzey yöneti-
cilerinden oluşan bir ekip eşlik etti.

COLIN’S MOLDOVYALI DEVLET 
ADAMLARININ EŞLERİNİ AĞIRLADI
Florya İş Adamları Derneği FİADER’in daveti ile Türkiye’ye gelen Moldovyalı devlet 
adamları ve diplomatlarının eşleri Colin’s’in kendileri için düzenlediği 
akşam yemeğine katıldılar.

Colin’s Bayan Ürün Satınalma ve Tasarım Grup Müdürü Hülya Eroğlu tarafın-
dan detaylı bir şekilde planlanan akşam yemeğine, FİADER yönetimi yanında 
Moldova Cumhurbaşkanının eşi Margareta Timofti, Moldova Başbakan Yar-
dımcısının eşi Tatiana Carpov, Moldova Başbakan Yardımcısının eşi Svetlana 
Moldovanu, Moldova Eğitim Bakan Yardımcısı Tatiana Poting, Moldova Sa-
vunma Bakanı eşi Maria Marinuta ve kızı Ionela Marinuta, Moldova Savunma 
Bakan Yardımcısının eşi Elena Panfili  Moldova Sağlık Bakanının Eşi Alexand-
ra Usatii, Moldova İnşaat Bakanının eşi Raducan Aurelia, Moldova Çevre Ba-
kanı eşi Victoria Salaru, Moldova Standardizasyon ve Meteoroloji Genel Mü-
dürünün eşi Diana Dragancea,  Türkiye Kişinev Büyükelçisinin eşi Banu Kartal, 
Azerbaycan Kişinev Büyükelçisinin eşi Natavan Makili-Aliyeva, ABD Kişinev 
Büyükelçisinin eşi Marie Moser, Orizont Eğitim Kurumları’ndan Genel Müdü-
rü Yardımcısı Engin Temiz, eşi Işık ve kızı Suzan Temiz, Buicani Şubesi Müdü-
rü Ümit Öz ile çevirmen Burcu Yener katıldılar.

Moldova’da en çok bilinen ve tercih edilen markaların başında gelen Colins’in 
bağlı bulunduğu Eroğlu Holding’in tanıtım filminin de izlendiği gece misafir-
lere teşekkür amaçlı hediyelerin verilmesiyle sonlandı. 



COLIN’S

COLIN’S  2013 İLKBAHAR/YAZ SEZONU 
İLANLARIYLA DERGİLERDE

İletişim çalışmaları kapsamında Nisan 
ayında yayınlanmaya başlayan ilanlar, 
Türkiye’nin seçkin ve polpüler dergilerin-
de Colin’s severlerle buluştu. Yeni Colin’s 
ilanları Hey Girl, Blue Jean, Elle, Elele, Hel-
lo, Elle Shopping, İstanbul Life Moda Dos-
yası, Marie Claire. GQ, Turkish Time, ALL, 
Instyle, Shops ve Cosmo  Girls sayfaların-
da yer aldı.

Yeni sezonda da rahatlığı seven 

şıklığından ödün vermeyen her 

yaştan gençler için rengarenk, 

şık ve rahat modeller hazırlayan 

Colin’s, 2013 İlkbahar/Yaz 

sezonu modelleri için hazırlanan 

yeni ilanlarıyla dergilerde yer 

almaya başladı.



www.erogluholding.com

SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL HEDİYE ÇEKLERİ
Colin’s’in 7-17 Şubat tarihleri arasında sevgililer gününe özel dü-
zenlediği indirim çeki kampanyası, büyük ilgi gördü. Colin’s ma-
ğazalarından 75 TL’lik alışveriş yapan herkese, jean alışverişlerin-
de kullanmak üzere 25 TL tutarında hediye çeki armağan eden 
Colin’s, gördüğü büyük ilgi üzerine, 16 Mart-7 Nisan tarihleri ara-
sında kampanyayı tekrarladı. Tüm sezon ürünleri dahil alışveriş-
lerde kazanılan çekler, 28 Şubat tarihine kadar yapılarak 54,90 TL 
ve üzeri jean alışverişlerinde geçerli oldu.

SOĞUK KESEN KAMPANYA
Kış bitmeden müşterilerini ısıtmak üzere harekete geçen Colin’s, 
22-28 Şubat tarihleri arasında 100 TL ve üzeri alışveriş yapan 
herkese, atkı, bere ya da eldiven seçeneklerinden birisini arma-
ğan etti.

COLIN’S MÜŞTERİLERİ HEP KAZANÇLI
Rahatlık ve şıklığı bir arada sunan geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan Colin’s, 
30. kuruluş yılında müşterilerine kazandırmaya devam etti.

MEGA GÜNLER’DE 
%30 İNDİRİM FIRSATI
29 Mart - 1 Nisan tarihlerinde ge-
çerli olan ‘Colin’s Mega Günler’ kam-
panyası ise, Colin’s’in şık ve ra-
hat çizgisinden vazgeçemeyenlere, 
gardroplarını %30 indirimle yenile-
me fırsatı sundu. 

BAHARIN SON KAMPANYASI: 
SHOP&WIN
Baharın son ve en büyük kampanya-
sı ise 9 Nisan-12 Mayıs 2013 tarih-
leri arasında düzenlenen Shop&Win 
oldu. Kampanya süresince Colin’s 
mağazalarından 50 TL’lik alışveriş 
yaparak çekilişe katılanlar muhte-
şem hediyeleri kazanma şansı ya-
kaladı.

Kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla, 30 
kişiye iPad mini, 30 kişiye Casper 
Nirvana notebook, 30 kişiye Xbox, 
30 kişiye de Nokia Lumia armağan 
eden Colin’s, kampanya kapsamında 
130 kişiye Philips kulaklık, 330 kişi-
ye de Colin’s kazanma fırsatı sundu.

133.249 Colin’s tutkununun katıldı-
ğı kampanya sonuçları, 20 Mayıs’ta 
gazetelerde, Colin’s web sitesinde ve 
Facebook sayfasında açıklandı.

KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL: İKİNCİ ÜRÜNE %50 
İNDİRİM
Sezon modasını, birbirinden özel renk çeşidi ve farklı tasarımla 
sunan Colin’s 1 Mart’ta tüm ürünlerde başlattığı kampanya ile,  
Kadınlar Günü’nde de dikkatleri üzerine çekti. ‘Kadınlara Ekstra 
Güzellik’ mottosuyla duyurulan kampanya, tüm kadın ürünlerin-
de ikinci ürüne %50 indirimle gerçekleşti ve 10 Mart’a kadar de-
vam etti.

Kampanyanın gördüğü ilgi üzerinde, Mart sonunda kısa süre için 
tekrarlanan fırsat, Colin’s severlere baharı %50 indirimle karşıla-
ma imkanı sağladı.



COLIN’S

Dünyada ve Türkiye’de kitleleri peşinden sürükleyen, her detayıyla, her sahne-
siyle fenomen haline gelen ve tüm Türkiye’yi ekran başına kilitleyen popüler 
yarışma programı Survivor’a desteğini bu yıl da sürdürüyor. 

17 Mart Pazar akşamı başlayan ve 1 Temmuz tarihine kadar Cumartesi, Pa-
zar ve Pazartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün yayınlanacak olan Survivor 
maratonunda ana sponsor olan Colin’s ayrıca ürünleriyle de 17 hafta boyunca 
yarışmacıların yanında olacak.

SURVIVOR MACERASI
COLIN’S İLE BAŞLAR!

Colin’s, yayınlandığı süre boyunca tüm Türkiye’yi ekran 
başına kilitleyen Survivor yarışmasının ana sponsoru oldu. 

1 Temmuz’a kadar 

devam edecek 

maratonda Survivor’ı 

Colin’s sunacak.
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COLIN’S, MÜŞTERİLERİNİ DİNLİYOR

Türkiye’nin önde gelen spor giyim markası olarak müşteri memnu-
niyetini en önemli önceliklerinden biri olarak değerlendiren Colin’s, 
müşteri destek hattı altyapısını yeniledi.

444 5326 (JEAN) hattında verdiği müşteri ilişkileri yönetim hizmeti 
konusunda yeni düzenlemelere giden Colin’s, bugüne kadar kendi 
bünyesinde sürdüğü bu hizmet için dış kaynak kullanmaya başladı.

Değişik kanallardan gelen müşteri temaslarını konsolide etmek ve 

sunulan hizmeti merkezileştirerek daha kurumsal hale getirmek üze-
re konusunda uzman bir kurumla çalışmayı seçen Colin’s, bu amaçla 
özel olarak eğitilen Colin’s Müşteri Destek Uzmanları ile hizmet kali-
tesini artırmayı hedefliyor.

Colin’s’in Müşteri Hizmetleri Hattı 444 JEAN hafta içi her gün 09:00-
20:00 saatleri arasında aktif olacak. Diğer yandan Webmail ve sosyal 
medya hesapları da Müşteri İletişimi Yönetimi konusunda aktif olarak 
kullanılmaya devam edecek.

COLIN’S FARKI SOSYAL MEDYADA DA 
KENDİNİ GÖSTERİYOR

Türkiye’de İnteraktif iletişimin toplam reklam harcamalarındaki pa-
yının %10’u bulduğu son dönemde Colin’s, interaktif iletişim mec-
ralarını mümkün olan en etkili şekilde kullanmaya devam ediyor.

İnteraktif iletişimde son dönemlerin en önem verilen başlığı olan 
sosyal medya platformlarındaki varlığı ve etkili iletişim stratejile-
ri ile Colin’s markasıyla tüketici arasındaki bağı kuvvetlendiriyor.

Bu çalışmalar doğrultusunda, Colin’s hedef kitlesinin ve mev-
cut tüketici portföyünün en çok vakit geçirdiği platform olan 
FACEBOOK’taki fan sayısı 210.000’i aştı. Colin’s’in TWITTER’daki 
varlığı da günden güne güçleniyor.

Colin’s sosyal medya hesaplarında, kampanyalar ve yeni ürünlerin 
yanı sıra Survivor sponsorluğu ve yeni mağaza açılışları gibi ha-
berleri de müşterilerinin ilgisini canlı tutacak şekilde güncel ola-
rak paylaşıyor.https://www.facebook.com/ColinsLook
https://twitter.com/colins
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Sayın Güvenç, görsel sunum standardının tanımı ve nasıl be-
lirlendiği konusunda sizden bilgi alabilir miyiz?

Görsel sunumun hedefi, ürünü ön plana çıkartarak tüketicinin  ürü-
ne odaklanmasını sağlamak ve satınalma kararı vermesini hızlandır-
maktır. Bir çok markanın amacı moda ürünler tasarlamaktır. Bu ne-
denle de tasarlanan ürünler temelde birbirlerine çok benzer. Giderek 
çoğalan rakipler arasında tüketicileri mağazaya çekebilmek için ra-
kiplerimizden bizi ayıracak bir takım farklılıklar yaratmak durumun-
dayız. Bu farklılıkları yaratmak için kullanılan görsel sunum ise bu-
gün perakendede rekabetin en önemli unsurudur. 

Görsel sunum herseyden önce marka imajını en doğru şekilde yan-
sıtmalıdır. Günümüzde pazarlama, direkt olarak insan pisikolojisiye 
ilgili bir hal almıştır. Görsel olan herşey insanı etkiler, çünkü algı ilk 
gözde başlar. Bu nedenle ilk izlenim çok önemlidir. Tüketicinin alışve-
riş yapması için onu bilinç altında etkileyen faktörler vardır. Örneğin 
•	Marka imajı ve hedeflenen müşteri kitlesiyle doğru orantılı iyi bir 

vitrinin olması
•	Marka imajıyla bütünleşen bir mağaza konseptinin olması
•	Mağazanın temizlik, Işıklandırma,  koku ve havalandırma gibi fiziki 

koşullarının yüksek kalitede olması
•	Reyonların düzenli ve kombinli olması
•	Mağaza içi sinyalizasyonlarının (kampanya ve fiyat iletişim görsel-

leri yönlendirmeler v.s.) doğru yerlerde konumlanması
•	Müşterileri rahatsız etmeyecek seviyede, kesintisiz ve doğru tarz-

da müzik yayını olması

“Görsel düzenlemenin amacı 
sadece müşteriyi çekmek değil, 
keyifli ve rahat bir alışveriş 
deneyimi sunmak...”

Erdal Güvenç 
Loft Görsel Düzenleme Departman Müdürü

•	Personelin temiz ve markayı temsil eden çizgide hazırlanmış üni-
formalarıyla en iyi kalitede görünmesi
•	Personelin müşteri ile iyi bir diyalogda olması

bunlar arasında sayılabilir.

Bütün bunların yanısıra vitrinler, markalarının en önemli iletişim 
kanallarından biridir. Vitrini, mağazanın sözcüsü olarak tanımlaya-
biliriz. Bu nedenle dikkat çekici  ve anlaşılabilir mesajlar içermeli-
dir. Bir vitrin olası müşterinin dikkatini çekmeyi başarmalı, mağa-
za önünden geçen kişiyi mağazaya çekerek müşteri olmasını sağla-
yabilmelidir.

Bu çerçevede vitrin düzenlenirken
•	Temiz ve düzenli olmasına önem gösterilmelidir.
•	Görsel Düzenleme Departmanı’nın belirlediği koleksiyon kombin-

leri kullanılmalıdır.
•	Devamı olmayan ürünlerin sergilenmesinden kaçınılmalıdır. 
•	Mankenlere uygun bedende ürünler giydirilmelidir.
•	Deforme olmuş yada kırışmış ürünler kullanılmamalıdır

Mağaza görsel sunum standartları neden önemli?

Mağazalarda görsel standartlar oluştururken birinci hedefimiz  
marka imajımızı en doğru şekilde hedef kitlemize yansıtmaktır. Bu-
nun yanında doğru uygulanan görsel sunum tekniklerinin satışları 
desteleyen en önemli faktörlerden biri olduğunu unutmamak lazım.

Farklı büyüklükteki mağazalarda görsel standartları nasıl 
uyarlıyorsunuz?

Yakın zaman içerisinde Türkiye’ de ve yurtdışında 6 yeni mağaza açı-
lışı yaptık. Samsun Piazza AVM, Karamanmaraş Piazza AVM, İzmir 
Kemeraltı, Bodrum Oasis AVM, Antalya Erasta AVM, Ukrayna Sky 
Mall ve Ocean Mall Plaza mağazalarımızı, yıl sonuna kadar açılacak 
birçok yeni mağazamız takip edecek. 

Bahsettiğim kriterlere göre hazırladığımız vitrin ve mağaza içi dü-
zenleme planlarımızı farklı büyüklüklerdeki mağazalarda uygula-
mak için alt planlar geliştirdik. Ürünlerimizi müşterilerimizin be-
ğenisine sunmakta kullandığımız duvar üniteleri, mağaza orta alan 
kullanımlarını sağlayan T-standlar, yuvarlak standlar, masalar gibi 
hertür dekoratif sunum ünitesini, mağaza büyüklüklerine göre bo-
yutlandırdık. Böylece  standartı bozmadan her mağazada benzer 
şekilde şekilde konumlayabiliyoruz. Vitinlerimiz için ise yine aynı 
çizgide ilerliyoruz.

Ürünleriyle olduğu kadar şık mağazalarıyla da dikkat çeken Loft, 
oluşturduğu görsel standartlarla marka kimliğini pekiştiriyor.  
Loft Görsel Düzenleme Departman Müdürü Erdal Güvenç bu konu-
daki sorularımızı yanıtladı:
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DNM

STRETCH

Esnek ve Özgür!
Doğa kadar esnek, doğa kadar değişken ve doğa kadar şaşırtıcı Stretch se-
risi, özgürlüğü yeniden tanımlıyor. Şimdiye kadar bilinen tüm kalıpları yı-
kıyor ve sadece sizin kalıbınıza giriyor.

Bedeninize karşı koymadan onunla birlikte değişen ve şekillenen deni-
min rahatlığını keşfedin. Tıpkı ikinci bir deri gibi bedeni sarıp sarmalayan 
Stretch serisi, denim kumaş kategorisinde gerçek uyumu simgeliyor. Farklı 
doku, renk ve finish çeşitleriyle farklı beklentilere bir arada cevap veriyor. 

DNM, YENİ KONSEPLERİYLE 
DÜNYA PAZARLARINDA
Otantik core denim felsefesine dayanan kumaşlarını, 
zamanın eskitemeyeceği yapıda tasarlayan DNM,  
tercih edilen canlı renklerdeki yeni koleksiyonlarını 
müşterilerinin beğenisine sundu. Denim piyasasında 
halen çok çeşitlilik gösteren butik tarzı ürünlerden daha 
çok otantik core denim türü üretime odaklanan DNM 
yeni koleksiyonları ile müşterilerinden tam not aldı.
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OLDIES&GOLDIES

Eskinin eskimeyen cazibesi
Geçmiş zamanın mutlu fotoğraf karelerinden ilham alınarak yaratılı-
an Oldies&Goldies serisi, sizi zamanda yolculuğa çıkarıyor. Hatıralar-
da kalan anılar yeniden canlanıp en doğal haliyle karşımıza dikiliyor. 
Oldies&Goldies serisiyle hayat göze; daha renkli, daha canlı, daha gü-
zel görünüyor. 

Denim kumaşın en saf, en doğal halinin büyüsünden vazgeçmeyenler 
için. Oldies & Goldies serisi, zamanın eskitemeyeceği yapısıyla, otan-
tik ve orijinal denim kumaşı, garment yıkamalarında hareket özgürlü-
ğü sunan, canlı net ve zengin renklerle birleştiriyor. Sadece ham denim, 
sadece en özgün doku. Tarihe damgasını vuran denim kumaşın yıllara 
meydan okuyan doğallığı geri dönüyor.



DNM

MIRROR

Doğanın aynası...
Hava olmak, su olmak, toprak olmak, doğayla bir bütün, tek beden olmak... Mirror se-
risi işte bu güdüden ilham alıyor ve her bir ipliğinde doğayı yansıtıyor. Doğanın tüm 
elementleri Mirror serisinde bir araya geliyor, size sadece doğanın her bir zerresinden 
keyif almak kalıyor. 

DNM’nin tamamı doğa-dostu üretim süreçleri, kullanılan suyu geri kazandırıyor ve ne-
redeyse hiç atık yaratmadan denimi doğal yollarla elde ediyor. Mirror serisi DNM’nin 
üretim felsefesini tıpkı bir ayna gibi yansıtıyor ve doğadan aldığını doğaya geri veriyor. 
Farklı ağırlık ve renklerle, olduğu gibi olmanın güzelliğini yansıtıyor. 
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BOLD

Karanlığın gücü 
Doğada asi ve kışkırtıcı olan ne 
varsa DNM Bold serisinde yeni-
den hayat buluyor. Sıradan çizgi-
lere meydan okuyan Bold serisi, 
aynı anda hem gece hem gündüz 
oluyor. Hayatın nabzını avuçları-
nın içinde tutan Bold’lara yakın-
dan bakın... Mavinin içindeki siya-
hı göreceksiniz. 

Kaplama (over-dying) teknoloji-
sinin en doğal formunu kullanan 
Bold serisi, kışkırtıcı renkleriyle iki 
farklı karakteri bir araya getiriyor: 
Ön tarafı koyu renk denim havası 
taşıyan ürünler, arka yüzlerindeki 
boya efektiyle kirlenmiş bir görün-
tüye sahip.



EROĞLU GİYİM

DorukNet tarafından 2002 yılından bu yana gerçekleştiri-
len ve dijital dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan 
11. Altın Örümcek Web Sitesi Ödülleri organizasyonunda, 
halk oylaması dâhilinde Eroğlu Giyim web sitesi, ‘üretim-
sanayi’ kategorisinde birinci oldu. 

Kolay ulaşımlı ara yüzü, Eroğlu Holding hakkında her bil-
giye bir tık ile bağlanmayı sağlayan ve görsel show su-
nan Eroğlu Giyim web sitesi, jean mottosu ile yola çıkıyor. 
Eroğlu kimliği ile inovatif yaklaşımla kurgulanan web site-
si, halk jürüsü tarafından layık görüldüğü birincilik ödülü-
nü, pekiştirecek Altın Örümcek Jüri Özel Ödülleri finali için 
de gün sayıyor.

ALTIN ÖRÜMCEK HALK JÜRİSİNDEN 
EROĞLU GİYİM WEB SİTESİNE 
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Dijital dünyanın en 
prestijli ödüllerinden 
biri olan Altın Örümcek 
Ödülleri’nde Eroğlu 
Giyim web sitesi, 
‘üretim-sanayi’ 
kategorisinde birinciliğe 
layık görüldü.

ÇORLU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 
ÖĞRENCİLERİ, EROĞLU GİYİM ÇORLU 

FABRİKASINI ZİYARET ETTİ
Çorlu Kız Teknik Lisesi Giyim Üretim Teknolojisi bölümü  10.sınıfına de-
vam eden 80 öğrenci ve 4 alan öğretmeni 4 Nisan 2013 tarihinde Eroğ-
lu giyim Çorlu fabrikasına eğitim ve inceleme amaçlı bir ziyaret ger-
çekleştirdiler.

Eroğlu Giyim İnsan Kaynakları ekibi tarafından karşılanan öğrenciler, 
gruplara ayrılarak İnsan Kaynakları Uzmanı Pınar Aslantaş, İş Güvenliği 
ve Sosyal Uygunluk Uzmanı Semiray Akman, İnsan Kaynakları Memuru 
Handan Sarak ve Erdem Baran önderliğinde üretim alanlarını gezdiler. 

fabrika gezisi sonrasında eğitim salonunda Eroğlu Holding tanıtım fil-
mini izleyen grubun sorularını, Fabrika Müdürü Hüseyin Şahin yanıtla-
dı. Tekstil ve konfeksiyon sektörüyle ilgili öğrencilere bilgi aktaran Şa-
hin, kariyer hedefleri üzerine öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaretleri sonunda İnsan Kaynakları Müdürü Cevat Duman, Fabrika 
Müdürü Hüseyin Şahin ve tüm insan kaynakları çalışanlarına teşekkür 
eden öğrenciler, karşılaştıkları misafirperverlikten ötürü memnuniyet-
lerini dile getirdiler. 
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EROĞLU GİYİM’İN AKSARAY’DAKİ YENİ 
FABRİKASI FAALİYETE GEÇTİ

Her geçen gün artan iş hacmi ile 

dünyanın önde gelen tekstil şirketleri 

arasındaki yerini sağlamlaştıran Eroğlu 

Giyim, Aksaray’da tamamlanan yeni 

üretim tesisi ile sürdürülebilir büyüme 

konusunda önemli bir adım daha attı.

Eroğlu Giyim’in Aksaray’da 30.000 m² arsa içerisinde 
15.000 m²’lik kapalı alana sahip yeni fabrikası, kesim, 
dikim, yıkama ve ütü paketleme gibi bölümleri içeri-
yor. Yeni yatırımla birlikte entegre bir tesis haline ge-
len tesis, bugüne dek dikim faaliyetleri konusunda 450 
çalışanı ile 8.500 adet/günlük üretim hacmiyle Eroğlu 
Giyim’e destek vermekteydi. 

1 Nisan 2013 tarihinde üretime başlayan Eroğlu Gi-
yim Aksaray Fabrikası, 635 çalışanı ile 8.500 adet/gün-
lük üretim gerçekleştiriyor. Çalışan sayısını 1300 kişi-
ye, üretim kapasitesini de günlük 12.000 adete çıkar-
mayı hedefleyen Eroğlu Giyim Aksaray, kendi alanında 
bölgenin en büyük istihdam sağlayan üretim tesisi ko-
numunda olacak.

İŞKUR işbirliği ile devam eden proje kapsamında 120 
kursiyeri bünyesine alarak meslek edinmelerine destek 
olan ve iş imkanı sağlayan Eroğlu Giyim, pozitif ayrım-
cılık uygulayarak istihdamda kadınlara öncelik tanıyor 
ve kasınların sosyoekonomik özgürlüklerini kazanma-
ları için fırsat sunuyor.



EROĞLU GİYİM

EROĞLU GİYİM’DEN MISIR İSMAİLİYE’DE 
TEMİZ ÇEVRE KAMPANYASI

Eroğlu Giyim fabrikasının yer aldığı İs-
mailiye kentinde  Eroğlu Giyim Mısır 
İdari İşler departmanının yönetimin-
de gerçekleştirilen kampanya, 12 Mart 
2013’de Eroğlu giyim fabrika çalışan-
larının katılımıyla başlatıldı. Mısır fab-
rikasının çalışma alanlarının ve etrafı-
nın temizlenmesiyle uygulanmaya baş-
lanan kampanyada, çalışanlar ve görev-
liler Eroğlu logosu taşıyan ve temizlik 
simgesi beyaz renkte hazırlanmış ön-
lükler giydiler.

Kampanyanın fikir ve uygulama alanın-
da planlamasını yapan Eroğlu Giyim Mı-
sır İdari İşler Yöneticisi Sinan Kaya, ku-
rumsal sosyal sorumluluk anlayışıy-
la kampanyanın daha geniş çaplı yürü-

tülmesi için Mısır Serbest Bölge yöneti-
miyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Serbest bölge yönetiminin de çalışma-
ya destek vermesiyle devam eden kam-
panya daha geniş bir alana yayıldı. Ser-
best bölge yönetiminin desteğiyle, önü-
müzdeki dönemde İsmailiye şehrinin 
etap etap temizlenmesi planlanıyor.

Temizliğin faydalarının, sağlık açısından 
öneminin, ihtiyaç dışında yapılan tüke-
timin zararlarının halka anlatılmasının 
ve öğretilmesinin amaçlandığı kampan-
yada çevreye karşı duyarlı bir toplum ve 
temizliği davranış modeli olarak be-
nimsemiş bilinçli insanlar oluşturarak, 
kalıcı değerler bırakılması hedefleniyor.

Eroğlu Giyim, üretim 

yaptığı her ülkede örnek 

ve lider kurum olma hedefi 

doğrultusunda, Mısır 

İsmailiye’de yeni bir çevre 

kampanyasına imza attı. 
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EROĞLU GİYİM KÜRESEL ISINMA 
KONUSUNDA DUYARLI ÇALIŞMALARINI 
SÜRDÜRÜYOR

Dünya çapında gerçekleştirdiği üretim çalış-
malarında, dünyanın karşı karşıya olduğu en 
önemli tehditlerden biri olan küresel ısınma-
nın etkilerini en aza indirgemek için planlı ve 
geniş çaplı çalışmalar yürüten Marks&Spencer 
tarafından tanımlanan ve içinde pek çok pro-
je barındıran Plan A çalışmaları, çevreye du-
yarlı üretim konusunda kararlı bir politika izle-
yen Eroğlu giyim tarafından da destekleniyor.
Ekim 2012 ‘de Plan A çalışmalarına Eroğ-
lu Giyim’in Mısır’daki tesisi de dahil olmuştu. 
Öncelikle tesiste detaylı bir inceleme ve ölçüm 
yapılarak başlanan çalışmalara, tesisin her tür 
enerjiyi en verimli şekilde kullanmasını amaç-
layan bir plan çerçevesinde devam edildi.

DAHA AZ ELEKTRİK
Plan çerçevesinde elektrik tüketimi odak-
lı yapılan çalışmalarda standartları karşılaya-
cak ve aynı zamanda enerji tasarrufu sağlaya-
cak aydınlatma ürünlerine geçiş yapıldı. Ser-
vo sistem uygulamaları yanında yüksek ener-
ji harcayan motorlarda sürücü uygulamalarıy-
la elektrik enerjisi tüketiminin en aza indiril-
mesi sağlandı.
Devreye alınan led aydınlatmalar sayesinde 
elektrik tüketimi en aza indirilirken, sensörlü 
sistemler kullanılarak gereksiz aydınlatmalar 
engellendi ve aydınlatmada maksimum tasar-
ruflu sistemi kuruldu.

YALITIM VE SICAKLIK KONTROLÜ
Sıcak iklimi nedeniyle yalıtımın ısınmayı ko-
laylaştırmak yerine soğutmayı ekonomik ve 
tasarruflu kılmak adına önem kazandığı  böl-
gede, tüm binaların ısı izolasyonu yapıldı ve ısı 
kayıpları en aza indirildi.
Ek olarak sürücü uygulamasıyla gerektiği ka-
dar hava üretimi sağlandı.

KENDİ KENDİNE YETEN SİSTEM
Tesiste gerçekleştirilen modern degazör siste-
mi ve flaş buhar uygulaması, tesisin sıcak su 
anlamında kendine yeten bir yapıya kavuşma-
sını sağladı. Kurulan sistem sayesinde üretim-
den gelen atık buhar, ilave herhangi bir ener-
ji tüketimi olmaksızın, işletmenin ihtiyaç duy-
duğu sıcak suyun temin edilmesinde kullanıl-
maya başlandı.

SU TASARRUFU VE ATIK KONTROLÜ
İşletme içerisinde su tasarrufu sağlayacak 
ürünlerin kullanımına geçildi. Öte yandan atık 
su ve diğer katı atıkların kontrolü ve azaltılma-
sı için detaylı çalışmalar yapıldı.
Gaz atıkların en aza indirilmesi için yanma sis-
temlerinde ölçümlerin yapılması ve verimlili-
ğin artırılmasını sağlayacak çalışmaların ger-
çekleştirilmesiyle tamamlanan çalışmalar 
sonrasında Eroğlu Giyim’in Mısır’daki üretim 
tesisi, Plan A’ya katılmaya hazır duruma gedli.

REKOR TASARRUF
İnsan gücünün yanı sıra ciddi mali kaynak 
gerektiren bu çalışmaları çok kısa sürede ta-
mamlayan Eroğlu Giyim Mısır Fabrikası, yapı-
lan yatırımın geri dönüşünü 2 yıl gibi kısa bir 
süre olarak belirledi.
Çalışma sonrasında tesis, sadece enerji başlı-
ğında %23 oranında rekor tasarruf sağlama-
yı başardı.

PLAN A’YA DAHİL İLK TESİS
Yapılan kontroller sonucu, Plan A kapsamında 
kendi segmentinde alınabilecek en yüksek pu-
anı almayı başaran Eroğlu Giyim Mısır Fabrika-
sı, 13 Mart 2013 tarihi itibariyle iyi statüsünde 
Plan A ‘ya dahil olan ilk firma olmayı başardı.

Eroğlu Giyim Mısır Fabrikası, 

üzerinde yaşamak zorunda 

olduğumuz dünyamızı ve 

dolayısıyla hayatımızı tehdit 

eden küresel ısınmanın 

etkilerini azaltmak üzere 

Marks & Spencer tarafından 

2007 yılında başlatılan 

Plan A çalışmalarını 

başarıyla tamamladı.
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“Takım Çalışması” Sistem Geliştirme Bölümü olarak en önem verdiğimiz ku-
rumsal yetkinliğimizdir. Bölüm içi olduğu kadar bölümler arası takım olabil-
meyi de önemsediğimiz için organizasyondaki diğer bölümler ile birlikte da-
yanışma içerisinde çalışmaya özen gösterdik. Çözüm, süreç ve hedef odaklı 
olarak çatışmaları yönetip, beraber çalıştığımız tüm bölümleri kendi ekibimi-
zin bir parçası olarak gördük. Bu sayede, gerçekleşmesi uzun zaman isteyen 
işleri az zamanda yapabildik. Yapmaya devam ediyoruz.

Bu yaklaşım ile, bireysel sonuçlara odaklanmak veya rekabet halinde çalış-
mak yerine, takım olarak “bir” olup şirket hedeflerine kilitlendik. Takım ruhu-
nu her daim diri tutmak için ekip içinde her düşünce ve fikre saygı duyma-
yı, değerlendirmeyi ilke edindik. Günün gelişen şartlarına ve ihtiyaçlarına ce-
vap verebilmek için oldukça dinamik bir yapı sergileyerek uyum yeteneğimi-
zi arttırdık. Her bir şirketimizin kurum kültürüne uygun, farklı yöntemler ve 
yaklaşımlar geliştirdik. Hedefe ulaşmak için birlikte hareket ettik, tüm karar-
ları ekip olarak birlikte aldık.

Bu gün geldiğimiz noktada;

1. Tüm şirketlerimiz için kılavuz niteliğinde olan EROĞLU HOLDİNG dokü-
mantasyonu büyük ölçüde tamamlandı. Onaylı olan “Stratejik Yönetim”, 

“Bütçe”, “Satın Alma”, “Entegre Sistem” ve “Denetim” Yönetmeliklerine ilave 
olarak;

•	Mali	İşler,	

•	Sayım,	

•	Seyahat,	

•	İnsan	Kaynakları	Yönetmelikleri	

onay aşamasına getirildi. 

Holding dokümantasyonumuza, “Bilgi Teknolojileri” ve “Kurumsal İletişim” 
Yönetmelikleri ile devam edeceğiz. 

EROĞLU HOLDİNG 
SİSTEM GELİŞTİRME GRUBU, BAŞARIYI 
TAKIM ÇALIŞMASI İLE 
 YAKALAMAYI HEDEFLİYOR

Yasemin Serhatlı

Eroğlu Holding Sistem Geliştirme Müdürü

Solda: Burcu Akkaş ( Eroğlu Holding Sistem Geliştime Yöneticisi) 
Sağda: Fatma Kayım (Eroğlu Gayrimenkul Sistem Geliştime Yöneticisi)

2.COLIN’S ve LOFT şirketlerimizin temel süreçlerinin do-
kümantasyonu tamamlanarak ISO 9001 Kalite Yöne-

tim Sistemi 1. Aşama denetimine hazır hale getirildi.

Temel süreçlere ait ana ve alt süreçler, süreç liderleri, sü-
reç tedarikçileri ve süreç müşterileri ile beraber hazırlan-
dı. İhtiyaç duyulan talimatlar, ekran kullanım talimatları, 
formlar ile görev tanımları oluşturuldu. Bilgi Teknolojile-
ri departmanı ile süreçlerin otomasyona alınma çalışma-
ları başlatıldı. Süreçlerin etkin ve verimli işlediğinin kont-
rolünü yapmak için “Balanced Scorecard” modeli çerçeve-
sinde “Süreç Performans Göstergeleri” belirlendi. Perfor-
mans göstergelerinin sistem üzerinden çekilebilmesi için 
Bilgi Teknolojileri bölümü ve süreç liderlerinin de katılımı 
ile gerekli altyapı çalışmaları yapıldı. 

Colin’s ve Loft çalışmalarımıza, kayıtların doğru oluşturu-
labilmesi için dokümantasyon eğitimleri ve “Süreç Perfor-
mans Göstergelerinin” sistem üzerinden izlenmesi ile de-
vam edeceğiz. 

3.EROĞLU GAYRİMENKUL entegre yönetim sistemimi-
zin sistem standartlarına uygunluğu (ISO 9001, ISO 

14001 ve OHSAS 18001), bağımsız denetim kuruluşu CI-
CERT tarafından denetlendi. Merkez Ofis ve Bursa Şantiye-
mizde yapılan denetimler sonucunda entegre yönetim sis-
temi belgemizin süresi bir yıl daha uzatıldı.

Gözetim denetimine hazırlık aşamasında tüm bölümleri-
mizde iç denetimler yapıldı. Arazi geliştirme, satış ve satın 
alma süreçlerinin otomasyona aktarılması konusunda Bilgi 
Teknolojileri ile çalışıldı. 

Eroğlu Gayrimenkul çalışmalarımıza, mevcut onaylı dokü-
mantasyonumuzu yeniden gözden geçirerek gayrimenkul 
geliştirme, proje yönetimi, inşaat taahhüt ve tesis yönetimi 
başlıklarında revizyonlar yaparak devam edeceğiz.
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EROĞLU GİYİM 55.000 İHRACATÇI 
ARASINDA İLK 100’DE...

Eroğlu Giyim, Türkiye ihracatının çatı örgütü 

olan Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 

ilk 100 ihracatçı tarafından kullanılmak üzere 

hazırlanan özel logoyu kullanmaya başladı.

Her yıl ihracat performansı açısından Türkiye’nin en büyük ilk 500 ve 
ikinci 500 firmasını kamuoyuna açıklayan Türkiye İhracatçılar Mecli-
si TİM, bu yıl farklı bir uygulama başlattı.

İhracat performansı ile ilk 100 ve ilk 1.000 içinde yer alan firma-
ların, yurtdışı müşterilerine bu alandaki kapasitelerini ve güçleri-
ni göstermelerini kolaylaştıracak bir logo tasarlayan TİM, logoyu 
reklam, tanıtım, yazışmalar ve iletişimleride kullanan ihracatçıla-
rın uluslararası prestijinin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

EROĞLU GİYİM İLK 100’DE
TİM, 2012 yılı ihracat rakamlarından yola çıkılarak belirlenen ilk 
100 firma arasında yer alan Eroğlu Giyim’e “İhracatta İlk 100 Logo-
su” kullanım detaylarını da içeren bir kutlama mektubu gönderdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2002 yılından bu yana her yıl ihra-
catçı firmaların kapasiteleri, sektör ve ülke bazlı ihracat rakamla-
rı, sermaye dağılımları, iç satış, kârlılık, insan kaynağı, yatırım, pa-
zarlama, kapasite kullanımı ve benzeri konulardaki performansları-
nı değerlendirerek raporladığı belirtilen mektupta, bu verilerin yur-
tiçi ve yurtdışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla basılı ve elektronik 
ortamda paylaşıldığı hatırlatıldı. Bankalar ve fon yöneticileri için, 
yurtdışındaki kanaat önderleri, fonlar ve yatırımcılar için akredite 
bir kaynak niteliğinde olan raporların araştırmada yer alan  firma-
lara ise dış ticarette rekabet güçlerini arttırma konusunda referans 
oluşturduğunun altı çizildi.

Türkiye kamuoyunu ihracatın bütünü ve ihracat performansları hak-
kında bilgi sahibi kılmak, hem yurtiçinde hem yurtdışında ihracatı 
ve ihracatçıyı ön plana çıkarmayı amaçlayan bu çalışmaya ek olarak 
hazırlanan TİM İhracatta İlk 100 ve TİM İhracatta İlk 1000 logoları, 
ilgili firmalar tarafından her türlü yurtiçi, yurt dışı yazışma ve gö-
rüşmeler, web siteleri ile tüm pazarlama iletişim süreçlerinde  kul-
lanılabilecek.

EROĞLU GİYİM
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Eroğlu Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü, Eroğlu Holding çalışanlarının ve yakınlarının, 
üniversite, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini özel koşullarla gerçekleştirmeleri için çeşitli 
üniversitelerle işbirliği anlaşmaları yapıyor.

EROĞLU HOLDİNG 
İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 
ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ CO-OP
Bahçeşehir Üniversitesi tarafından 
Kampüsüm İşyerim sloganıyla sunu-
lan plan çerçevesinde bir protokol im-
zalayan Eroğlu Holding, yüksek lisans 
ve doktora eğitimi alacak çalışanları-
na %25 indirim olanağı sağladı. eği-
tim ve iş hayatını bütünleştirmeyi he-
defleyen çalışma kapsamında Bahçe-
şehir Üniversitesi öğrencileri de Eroğlu 
Holding’de 6 ila 9 ay arasında staj yap-
ma imkanı bulacaklar. Protokol ayrıca 
üniversite bünyesindeki sınıf ve konfe-
rans salonları ile teras ve kafelerin çe-
şitli organizasyonlar için özel koşullar-
la kullanımını da öngörüyor.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Eroğlu Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Ergin İlyaz 
Kınay ile Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ethem Tolga ve 
Rektör Yardımcısı Ertuğrul Karsak arasında yapılan görüş-
meler neticesinde Galatasaray Üniversitesi 3. ve 4. sınıf 
öğrencileri Eroğlu Holding’te staj yaparak çalışma hayatı-
na hazırlanacak ve kurum bünyesinde kariyer yapma im-
kanı bulabilecek. Eroğlu Holding çalışanlarının Galata-
saray Üniversitesi eğitim olanaklarından indirimli olarak 
faydalanması için görüşmeler ise devam ediyor.

SIRA DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE
İstanbul’un önde gelen özel üniversiteleri ile yapılan iş-
birliklerine ek olarak İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız 
Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Uludağ Üniversi-
tesi ile yapılacak işbirlikleri için görüşmeler devam ediyor.

Esenler Belediyesi’nin İŞKUR İstanbul İl Mü-
dürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Tica-
ret Odası (İTO) ile Yıldız Teknik Üniversitesi 
desteğiyle düzenlenen 2013 İstanbul İnsan 
Kaynakları ve İstihdam Fuarı (İSİİF) iş ara-
yan binlerce adayın ve Türkiye’nin önde ge-
len kurumlarının katılımıyla gerçekleşti.

Fuara katılan adaylar, Eroğlu Holding standı-
na büyük ilgi gösterdi ve birçok aday değer-
lendirilmek üzere özgeçmişini Eroğlu Hol-
ding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne 
iletme fırsatı buldu.

EROĞLU HOLDİNG 
İSİİF 2013 İNSAN KAYNAKLARI 
VE İSTİHDAM FUARINDAYDI
24-27 Nisan Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde 
yapılan 3. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı iş arayanlarla 
işverenleri buluşturdu.
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EROĞLU HOLDİNG 
ULUSLARARASI LİDERLİK AKADEMİSİ 

EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

2013 yılı içinde her biri ikişer günlük beş fazda gerçekleşecek olan 
Bütünsel Liderlik eğitimlerinin ilk fazı olan Kendini Yönetmek, 15-16 
Şubat tarihlerinde gerçekleşmişti.

12-13 Nisan tarihlerinde tamamlanan ve ikinci faz olan İlişkileri Yö-
netmek eğitiminin ardından 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiri-
len OrganizasyonuYönetmek eğitimleri Beyoğlu Eğitim Salonu’nda 
tamamlandı.

Katılımcılara uygulanan DISC kişilik envanteri sonuçlarına göre güç-
lü yönlerinin öne çıkarılmasını, diğer yönlerinin de bütünsel liderlik 
kavramı çerçevesinde geliştirilmesini amaçlayan eğitim, yıl içerisinde 
düzenlenecek son iki faz olan Değişimi Yönetmek ve Bağlamı Yönet-
mek başlıkları ile tamamlanacak.

Eroğlu Holding çalışanlarının liderlik özelliklerini 
geliştirmek ve büyümekte olan organizasyon yapısındaki 
yönetici gereksinimini iç kaynaklardan karşılamak 
amacıyla düzenlenen programın üçüncü fazı tamamlandı.

EROĞLU HOLDİNG 
“İSTANBUL KEMER TAKIYOR” PROJESİNE 

SPONSOR OLDUİstanbul Vali Yardımcısı Aziz Mercan ve İs-
tanbul Trafik Denetleme Şube Müdür Yar-
dımcısı Murat Özen’in de katıldığı bir tören-
le başlatılan projede, çeşitli semtlerde sürüş 
simülatör aracılığıyla emniyet kemerinin 
hayat kurtaran niteliği anlatıldı. Uygulama 
kapsamında 1 hafta boyunca emniyet ke-
meri takmayan sürücüleri durdurarak uya-
ran trafik polisleri, proje kapsamında hazır-
lanan broşür ve çıkartmaları vererek emni-
yet kemeri takmanın önemini hatırlattı. 

Trafik Haftası etkinlikleri 
kapsamında İstanbul 
Valiliği ve İstanbul Trafik 
Vakfı’nın katkılarıyla 
gerçekleştirilen proje, 
sürücülere emniyet 
kemerinin önemini 
hatırlatmayı amaçladı.



COLIN’S

COLIN’S RUS KÜLTÜR FESTİVALİ’NE 
SPONSOR OLDU

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk-Rus 
Toplumsal Forumu, Rusya Parlamento-
su, St. Petersburg Yasama Meclisi, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Beledi-
yesi ve Türk-Rus Kültür Vakfı gibi Rusya’dan 
ve Türkiye’den birçok kurumun işbirliğiyle 
15-21 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen “Rus Kültürü Festivali” çe-
şitli kültürel etkinliklerle gerçekleştirildi

Festival boyunca gerçekleştirilen tiyatro, 

halk dansları gösterisi, sergi, konser gibi 
etkinliklerin iletişim çalışmalarında spon-
sor olarak yer alan Colin’s, Beyoğlu İmam 
Adnan sokakta kurulan panayır alanında 
da stand kurdu. Colin’s Beyoğlu mağazası 
karşısındaki yer alan sokakta 18 Nisan Per-
şembe günü sunucu eşliğinde yarışmalar 
düzenleyen Colin’s, koleksiyonunu tanıttı, 
kampanyalarını anlattı ve katılımcılara he-
diyeler sundu. 

EROĞLU HOLDİNG ŞİRKETLERİ 
AKSARAY TANITIM GÜNLERİ’NDE
Eroğlu Holding, 16-19 Mayıs 

tarihleri arasında Ankara 

Atatürk Kültür Merkezi’nde 

düzenlenen Aksaray Tanıtım 

Günleri’ne destek verdi.

Tanıtım günleri kapsamında, Colin’s ve 
Loft ürünlerinin satışının yapıldığı ve 
ziyaretçilere çeşitli hediyelerin dağıtıl-
dığı Eroğlu Holding standı, Başbakan 
Yardımcısı Beşir Atalay, Aksaray Valisi, 
Aksaray Belediye Başkanı ve milletve-
killeri tarafından ziyaret edildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül 
töreninde, Aksaray’a yaptığı katkı-
lardan dolayı Aksaray Valisi Selami 
Altınok’un verdiği ödülü, Eroğlu Gi-
yim İcra Kurulu Başkanı Ümmet Eroğlu 
adına Colin’s Ankara Bölgesi Alan Mü-
dürü Gülnur Karagöz aldı.
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ERS ÖRME BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 2.400 m2 kapalı alanda kurulan tesis, tüm üretim bantlarıyla 2013 yılı ba-
şında üretime başladı. ERS Örme yeni tesisinde, Eroğlu Holding bünyesindeki Colin’s ve Loft markala-
rının yanı sıra, dünyaca ünlü markalara da üretim yapıyor.

Yıllık bir milyon adet kapasiteye sahip fabrika, bölgedeki en büyük tekstil fabrikalarından biri oldu. 
Özellikle Gölyaka ilçesi yakınında bu kapasitedeki tek tekstil firması olması, bölge halkının istihdamı 
ve ekonomisine önemli bir katkı sağladı.

MESLEK EDİNDİRME KURSLARI İLE NİTELİKLİ İSTİHDAM
ERS Örme yeni fabrikasında çalışanlar dışında konfeksiyon sektöründe mesleki yeterliliğe sahip insan 
kaynağının sağlanması amacıyla bir çalışma başlattı. ERS Örme, Düzce Çalışma ve İş Kurumu ile bir-
likte Gölyaka Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen meslek edindirme kursu katılımcılarına yeni 
tesisinin kapılarını açtı. Yaklaşık 3 ay sürecek bu kursa katılanlar, bu süre zarfında İş Kurumu’ndan gün-
lük harcırah alarak, işyerinde kursiyer öğrenci olarak çalışıyor. Kurs sonunda başarılı olarak “Hazır Gi-
yim İşçisi”  sertifika alan kursiyerler ERS Örme Gölyaka fabrikasında uygun işlerde istihdam edilecek.

Yıl sonuna kadar devam etmesi planlanan ve ilk etabı 21 Mart 2013’de başlayan kursun ikinci etabı 
ise Mayıs 2013’de başladı.

Eroğlu Holding bünyesinde 

örme konfeksiyon imalatı 

yapan ERS Örme, Düzce’deki 

yeni üretim tesisinde 

üretime başladı.

ERS



COLIN’S

COLIN’S YÖNETİMİ, 
LİDERLER TOPLANTISINDA BULUŞTU

COLIN’S, İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 
KARİYER GÜNLERİ’NDEYDİ

Katılımın çok yüksek olduğu kariyer günlerinde firma tanıtımı ve kariyer ola-
nakları üzerine gerçekleştirilen söyleşilerde öğrencilerle buluşma fırsatı bulan 
Colin’s büyük bir ilgiyle karşılandı.

Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim Fakülteleri öğrencileriyle staj ve 
iş imkanları üzerine gerçekleştirilen sohbetler iş dünyası ve üniversite öğrenci-
leriyle köprü görevi görmesini sağladı.

Colin’s İnsan Kaynakları Departmanı, 6-7 Mayıs 2013 tarihleri 
arasında düzenlenen İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer 
Günleri’nde üniversite öğrencileriyle kariyer imkanları ve 
işe alım süreçlerini paylaştı.

5-6 Nisan 2013 tarihlerinde merkez yöneticilerini bir araya getiren 
toplantıda, Colin’s’in gelecek vizyonunda liderliğin önemine değinildi.

Colin’s merkez yöneticileri bu yıl Sapanca’da 
düzenlenen ve Colin’s’in 2015 vizyonun-
da liderliğin önemine vurgu yapan Liderler 
Toplantısı’nda bir araya geldi.  05-06 Nisan 
2013 tarihlerinde Sapanca’da gerçekleştiri-
len toplantıda Colin’s İcra Kurulu Başkanı Ya-
vuz Eroğlu önderliğinde bir araya gelen yö-
neticiler departmanlar arası işbirliği ve ile-
tişimi artırmak, takım çalışması sergilemek 
ve Colin’s’i geleceğe emin adımlarla taşımak 
için toplandı.

Merkez departmanların yöneticilerinin 
Colin’s ‘Hayalistan iş oyunu’ ile başladığı ilk 
gün toplantısı, departmanlar arası işbirli-
ği ve takım çalışmasını hedefleyen Baltaş-
Baltaş eğitim şirketinden Alican Aksın yö-
netimde ilerledi. 

Yavuz Eroğlu önderliğinde sabah spo-
ru ile başlayan ikinci gün ise Dr. İlhami 
Fındıkçı’nın ‘Hizmetkâr Liderlik’ konuşma-
sı ile devam etti. Toplantıda; liderlik, ta-

kımdaşlık, işbirliği, delegasyon gibi başlık-
lar öne çıkarken, oturumlar öncesi ve sonra-
sında organize edilen spor ve eğlenceli ak-
tiviteler sayesinde verimli bir gün geçirildi. 

Colin’s İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, 
Colin’s Direktörleri Tarık Gülsün, Ergin Er-
şin ve Ümit Eroğlu’nun da katılımıyla ger-
çekleşen toplantı, merkez yönetimin 2 gün-
lük toplantı değerlendirmesi ile son buldu.
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COLIN’S FUTBOL GÜNLERİ 
BÜYÜK TURNUVA İLE 

SON BULUYOR
17 Aralık 2012 tarihinde başlayan Colin’s Futbol 
Günleri 28 Mayıs 2013 tarihinde tüm takımların 
karşılaşmasıyla sona erdi. 28 Mayıs tarihinden 
sonraki süreçte ilk 4’ e kalmış olan takımlar eşle-
şerek büyük final maçını oynayacak.

Şampiyonluğu kazanan takımın şampiyonluk 
kupası ile ödüllendirileceği turnuva, Colin’s ça-
lışanları arasında iletişimin güçlenmesini ve mo-
tivasyonun artırılmasını amaçlıyor.

Gittikçe daha rekabetçi hale gelen küresel ekonominin ihtiyaç duy-
duğu nitelikli işgücünü, iş dünyasının gereksinimlerine uygun nite-
likte ve bilgide gençlerle karşılamak için yapılan Mesleki ve Teknik 
Eğitimin Geliştirilmesi Projesi, Colin’s’in de desteğiyle devam ediyor.

Tüm toplumsal kesimlerin kazançlı çıkacağı proje, Ticaret Meslek Li-
seleri Pazarlama ve Perakende Dalı programlarında, AB fonlarıyla 
desteklenerek yürütülüyor ve ulusal kalite güvenceye sahip mesleki 
ve teknik eğitim sistemine ulaşmayı amaçlıyor.

Kasım 2012’den Şubat 2013’e kadar Ankara Başkent Öğretmen 
Evi’nde sürdürülen Meslek Analizi Çalıştayına katılan Colin’s, pazarla-
ma ve perakende alanındaki işkollarının tanım ve görevlerini belirle-
mek, müfredatı revize ederek bu alanda eğitim alan öğrencilerin ka-
riyer hedeflerine katkıda bulunmak üzere katkıda bulundu.

Depo Görevlisi, Kasiyer, Satış Danışmanı, Uzman Satış Danışmanı ile 

Mağaza Yöneticisi görev tanımlarının yazıldığı çalıştayda, bu tanım-
lar çerçevesinde eğitim programları da gözden geçirildi.

Belirlenen eğitim programları çerçevesinde temel perakende yetkin-
liklerinin kazandırıldığı üç yıllık bir eğitimden geçen adaylar, bu sü-
reçte Colin’s mağazalarında yürütülen staj programlarına katılarak 
pratik yapma fırsatı buluyorlar.

Colin’s’in bir sosyal sorumluluk projesi olarak ele aldığı çalışma, 
Türkiye’nin geleceğinde etkisini daha da artması beklenen mesleki 
eğitime yön vermeyi amaçlıyor.

COLIN’S, 
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİNE 
KATKIDA BULUNUYOR
Birleşmiş Markalar Derneği BMD ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 
gerçekleştirilen Meslek Analizi Çalıştayı’na katılan Colin’s, Türkiye’de perakende 
çalışanlarının eğitimine katkıda bulunmaya devam ediyor.



COLIN’S

Türkiye’deki 155. mağazasını 21 Mart’ta Beşiktaş’ta açan Colin’s, 500 
metrekare alana yayılan üç katlı bu mağaza ile İstanbul’daki mağaza 
sayısını 34’e yükseltmiş oldu.

28 Mart’ta açılan Rhein Neckar mağazası, Colin’s’in Almanya’daki ikin-
ci mağazası oldu.

Eroğlu Gayrimenkul tarafından tamamlanarak hizmete açılan Erasta 
AVM Antalya Colin’s mağazası, 30 Mart’ta, Mehmet Özçatal yöneti-
minde Antalya’lı Colin’s severlerin hizmetine girdi. 

Maltepe Cadde mağazası ise, 3 Nisan’da Batuhan Özkan yönetiminde 
Maltepeli müşterileriyle buluştu.  

20 Nisan’da Halitağa Caddesi’nde açılan Kadıköy Cadde mağazası, de-
neyimli ve güleryüzlü kadrosuyla müşterilerine merhaba dedi.

Kahramanmaraş’ta bulunan Piazza Alışveriş Merkezi bünyesindeki 
Colin’s mağazası ise, 26 Nisan’da hizmete girdi.

COLIN’S YENİ MAĞAZALARLA 
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Colin’s, 37 ülkeye yayılan 700’e yakın mağazasına, 

2013 yılının ilk çeyreğinde 7 yeni mağaza daha 

ekledi.

Kadıköy Cadde - İstanbul

Erasta - Antalya

Rhein Neckar - Almanya

Rhein Neckar - Almanya

Maltepe Cadde - İstanbulPiazza AVM - Kahramanmaraş
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BURSA KENTMEYDANI AVM’DEN 
COLIN’S’E ÖDÜL
2011 yılında “En çok ciro artışı” ödülü 

alan Kent Meydanı AVM Colin’s mağazası, 

2012 yılında da aynı ödülü alarak 

önemli bir başarıya imza attı.

27-28 Mart 2013 tarihlerinde Colin’s Genel Merkez eğitim salo-
nunda gerçekleştirilen Colin’s Academy kapsamında Mağaza Yö-
netici Adayları 2 günlük bir eğitim programına katıldı.

Eğitim ve Gelişim Müdürü Ayhan Fişekçi ve Eğitim ve Gelişim Uz-
manı Ömer Selamet tarafından yönetilen ve sınavlar, envanterler, 
takım çalışması uygulamaları ile departman sunumları gerçekleş-
tirilen eğitim sonunda, yeni mağaza yöneticilerinin atamaları ger-
çekleştirildi.

COLIN’S MAĞAZA YÖNETİCİLERİNİ SEÇTİ
Colin’s Academy Analiz ve Değerlendirme çalışması 

sonunda 14 yeni mağaza yöneticisinin 

ataması yapıldı. 



EROĞLU GAYRİMENKUL

SKYLAND ISTANBUL VE ERASTA AVM ANTALYA 
WEB SİTELERİ YAYINDA

Eroğlu Gayrimenkul’un gözbebeği Skyland İstanbul proje-
si ile Antalya’nın ilk yarı açık alışveriş merkezi olan Erasta 
Antalya’nın web siteleri Mart 2013 itibariyle yayına alındı. 

Mobil cihazlardan da kolaylıkla erişilebilen sitelerde, kulla-
nıcı dostu arayüz tasarımları yapıldı.

Projenin şıklığını yansıtan www.skylandistanbul.com 
ve alışveriş merkezinin mimarisi kadar renkli ve cıvıl cıvıl  
www.erastaantalya.com web siteleri için altyapı çalışma-
ları sırasında Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) işlemle-
ri de tamamlandı. 

Her iki site de Türkçe ve İngilizce dil alternatifleri ile kullanı-
cıların hizmetine sunuldu.
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