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Eroğlu Holding’in 30. kuruluş yıldönümünü kutladığımız bir yılı daha geride 
bırakıyoruz. Eroğlu Holding için özel ve anlamlı olan 2013 yılının başında, 
yatırımlarımızı artırmaya ve çalışanlarımızla büyümeye devam edeceğimizi 
söylemiştik. Hedeflerimizi  gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

Eroğlu Holding, Türkiye’nin önder kuruluşlarından biri olarak kurumsal yapısını 
güçlendirmek, sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirebilmek için yönetim 
sistemlerinden kaliteye, bilişim altyapılarından insan kaynaklarına kadar tüm 
bölümlerinde örnek çalışmalar yürüttü. Tüm şirketlerimizde çalışanlarımız 
sürekli eğitimlerle kendilerini geliştirdiler. Bilişim altyapımızda önemli projeleri 
tamamladık, kalite güvence sistemlerini kurduk ve işler hale getirdik. Türkiye’nin 
en eski sanayicilerinden biri olarak uzun yıllar daha kalıcı hizmet üretmek için 
çalışıyoruz.

Eroğlu Giyim, 2012 yılında izlediği başarılı çizgiyi, 2013 yılında çok daha ilerilere 
taşıdı. Yeni showroomu ile müşterilerine daha iyi hizmet verirken, Aksaray’da 
gerçekleştirdiği 15 milyon dolarlık yatırımla 1.500 kişiye istihdam yarattı. 
Marks&Spencer’dan aldığı “Başarılı Proje” ödülü ve Eco Garment sertifikasını, ISO 
500, Capital 500 ve Fortune 500 listelerinde basamakları tırmanarak taçlandırdı.

Almanya Frankfurt’ta üçüncü mağazasını açan ve dünyanın önde gelen 
markalarından biri olan Colin’s yurt dışında iki kata yakın büyüme gösterdi. 
Tasarımlarıyla öne çıkma geleneğini bu yıl da bozmayan  Loft, ürünlerini yurtdışı 
pazarlardaki müşterilerinin hizmetine sundu. Eroğlu Holding olarak deneyimli 
olduğumuz ülke sayısını artırdık, artık Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Belarus ve 
Mısır yanında Almanya ve Suudi Arabistan’da  da faaliyet gösteriyoruz.

Kalite sertifikasyonlarını tamamlayarak dünyanın en çevre dostu denim üretim 
tesisi olan DNM, örnek teknolojisi ve zengin koleksiyonları ile dünya çapında 
müşterilerinin dikkatini çekiyor.

2013 yılı Eroğlu Gayrimenkul için önemli dönüm noktası niteliğindeki projelerin 
hayata geçtiği bir yıl oldu. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden inşaat ve 
gayrimenkul alanında, kısa sayılabilecek bir sürede çok özel ve önemli projelere 
imza attık. Halkalı bölgesindeki Lounge ve Lounge 2 projeleri, sakinlerini keyifli 
bir yaşamla tanıştırdı. Antalya’da hizmete giren Erasta AVM’nin yakaladığı 
başarılı çıkışı,  çok özel bir mimariyle inşasına başlanan Erasta Fethiye ile devam 
ettireceğiz. Toptan tekstilin yeni merkezi Merter Platform projemiz sakinleriyle 
buluşmaya başladı. Bursa Harmony Park ve Seyrantepe’de temellerini attığımız 
Skyland İstanbul tüm hızıyla ilerliyor.

Eroğlu Holding’in büyük bir aile olduğunu her fırsatta dile getiriyorum. Eroğlu 
Holding ailesi olarak daha güçlü ve zengin bir  Türkiye için çaba gösterdiğimizin  
bilincindeyiz ve sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek için azimle 
çalışıyoruz. 

Merhaba

Nurettin Eroğlu
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
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 Tuğba Saygıoğlu
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

Dergimiz vesilesiyle öncelikle tüm Eroğlu Holding mensuplarına ‘merhaba’ 
demek ve Eroğlu ailesine katılmış olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek 
isterim.

Perakende, gayrimenkul ve tekstil üretim sektörlerinin ilk akla gelen 
isimlerinden Eroğlu Holding, üretim ve satış alanındaki başarılarını, 
çalışanlarıyla birlikte büyük bir aile gibi hareket etmesine borçlu.

Geçtiğimiz yaz ayları Eroğlu Holding çalışanlarının bir araya gelerek daha da 
kaynaştıkları ve aile bağlarını güçlendirdikleri etkinliklere sahne oldu. Eroğlu 
Holding şirketleri tarafından çalışanların katılımıyla düzenlenen iftar davetleri, 
piknik ve konser organizasyonları, tekne gezileri ve yemekler, yaz aylarının bir 
şenlik havasında geçmesini sağladı.

Yoğun bir çalışma döneminde birlikte eğlenmeye de vakit ayıran Eroğlu 
Holding şirketleri, başarılarına yenilerini eklemeyi sürdürdüler.  Mısır’da kurulu 
fabrikasında denim kumaş üretimi yapan DNM’in yeni web sitesini yayına aldık. 
Eroğlu Giyim için hazırladığımız ve daha önce Altın Örümcek yarışmasında ödül 
alan web sitesi, bir kez de IMA ödülüne layık görüldü.

Eroğlu Giyim’in Fortune, Capital ve ISO 500 listelerinde yer alması hepimiz için 
gurur kaynağı olurken, holding bünyesinde yürütülen kurumsal kalite yönetimi 
çalışmaları grup şirketlerimizde yaygınlaşarak devam etti.

Almanya Frankfurt’ta üçüncü mağazasını açan Colin’s, yurtdışında sürdürdüğü 
kampanyalarla da marka imajını güçlendirdi.

Eroğlu Gayrimenkul’ün Seyrantepe’de inşasına başladığı prestij projemiz 
Skyland İstanbul, satışına başladığı ofis kulelerinde tüm dünyadan 
yatırımcıların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Tekstil üretiminin yeni merkezi olan 
Platform Merter’de ise suit ve residence’lar yeni sahiplerini ağırlamaya 
başladı. Eroğlu Gayrimenkul sayfalarımızda, bu iki karma projenin detayları 
yanında Fethiye’de inşasına başladığımız ikinci Erasta projesi ile ilgili bilgileri 
bulabilirsiniz.

Eroğlu Holding şirketlerinde yürütülen eğitim ve gelişim programlarının yanı 
sıra, fuarlar, yatırımlar ve yeni projelerle ilgili bilgileri bulacağınız dergimizin 
yeni sayısında buluşana dek, başarı ve mutluluk dolu günler diliyorum.
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PLATFORM MERTER SUIT VE 
REZİDANSLARDA YAŞAM BAŞLADI
Eroğlu Gayrimenkul’ün tekstil ticaretine yeni bir soluk getirecek 

olan Platform Merter projesinde satışlar tamamlandı, suit ve 

rezidanslarda yaşam başladı.

Eroğlu Gayrimenkul tarafından İstanbul’un en önemli lokasyonlarından Merter’de hayata geçirilen Platform Merter’de 
suit ve rezidans bölümünün satışları tamamlandı. Rezidans, spor merkezi, suit ve Fashion Park’tan oluşan Platform Mer-
ter sakinleri, deniz manzaralı evlerinle farklı bir yaşama adım attı. 

Rezidansta kat bahçeleri, ferah ve geniş daireleri ile konforlu bir yaşam sunan Platform Merter, üst katlarda panoramik 
manzarası ve geniş ailelere yönelik daire planları ile de göz dolduruyor. 

Resepsiyon, kapalı otopark, güvenlik, kat temizliği ve concierge hizmetinin sunulduğu projede ayrıca restoranlar, pro-
fesyoneller tarafından işletilecek olan sports & wellness center dairelere bir asansör uzaklığında yer alıyor. Rezidans blo-
ğunda ayrıca SPA, buhar odası, Türk Hamamı, sauna ve yüzme havuzu da bulunuyor.
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PLATFORM MERTER FASHION PARK 
TÜRK TEKSTİLİNİN YENİ ÜSSÜ OLARAK 
HAYATA GEÇTİ

Mart 2013 fotoğraflarıdır.

Eroğlu Gayrimenkul tarafından 

Merter’de hayata geçirilen 

Platform Merter Fashion 

Park, Türk tekstil sektörünün 

yeni merkezi olacak. Toptan 

tekstil ticaretine yeni bir soluk 

getirmek için yola çıkan ve 

Ekim ayında açılan Platform 

Merter Fashion Park, Laleli, 

Merter, Osmanbey piyasasının 

önde gelen markalarını aynı 

çatı altında toplayan tek proje 

olmasıyla dikkat çekiyor. 

Eroğlu Gayrimenkul ve Doğa Şehircilik tarafından Merter’de hayata geçirilen, Türkiye’nin moda 
ve toptan tekstil ticaret temalı en kapsamlı projesi olan Platform Merter Fashion Park, Ekim 
ayında görkemli bir açılışla tekstil sektörü ile buluştu. Merter’i Türk tekstilinin merkezi olarak 
konumlayan Platform Merter Fashion Park, 20 bin metrekare alanda Türkiye’nin ve dünyanın 
en büyük toptan tekstil markalarına ev sahipliği yapacak olan tek proje olarak hayat buluyor.

Platform Merter Fashion Park, dükkanları ofislere, dar sokakları rahat showroom’lara, çarşıları 
ticaret merkezine dönüştürürken Rusya’dan Arap ülkelerine, Avrupa’dan Afrika’ya Türk markala-
rının tüm dünyaya açılan kapısı olacak. 

Eroğlu: “Türk tekstilinde yeni bir dönem başlıyor”
Tekstilde 30 yıllık deneyim ile gayrimenkul alanındaki tecrübesini bir araya getirerek yarattık-
ları Platform Merter Fashion Park’ı Türkiye’nin dünyaya açılan tekstil kapısı olarak planladıkla-
rını belirten Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, “Platform Merter Fashi-
on Park ile Türk tekstil sektöründe önemli bir başlangıç yaşanacak. Proje, Merter, Osmanbey ve 
Laleli’de dağınık halde bulunan ve geleneksel koşullarda ticaret yapmaya çalışan sektörün bir 
araya toplandığı yeni bir merkez olacak. Böylece ihraç edilen Türk tekstil ürünleri için Merter 
bir üs haline gelecek” dedi. 

Farklı ihtiyaçlara yönelik bir karma ticaret merkezi olan Platform Merter Fashion Park’ın teks-
til sektörünün organize olmasına ve ticarete daha büyük imkân sağlayacağının da altını çizen 
Nurettin Eroğlu, “Dünyaya açılan Türk markaları burada defile, sergi, showroom, restoran, kafe, 
sosyal alanlar, kısacası moda, tekstil ve sosyal hayat ile ilgili tüm detayları bir arada bulacak. 
114 mağaza ile moda ve tekstil piyasasındaki firmalar burada yer aldıklarında, kendileri gibi 
güçlü markalara da yakın olacak ve Türk tekstili bu sinerji ile büyüyecek” diye konuştu.

Tekstil sektörü dünyaya Merter’den açılacak
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EROĞLU HOLDİNG ÇALIŞANLARI 
İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİNE KATILDI

10 ve 13 Eylül tarihlerinde iki grup halinde ger-
çekleştirilen İletişim Becerileri Eğitimi, Beyoğlu 
Eğitim Merkezi’nde düzenlendi. 

Kişinin kendisini doğru ifade etme, karşısında-
kini etkin dinleme, kendi fikirlerini desteklemek  
amacıyla başkalarını etkileme ve yönlendirme 
becerisi kazandırmaya yönelik hazırlanan eği-
timler,  gün boyunca karma olarak verildi. Eği-
timlere personel, uzman, yönetici ve müdür po-
zisyonlarında görev yapan Eroğlu Holding çalı-
şanları katıldılar.

Colin’s Eğitim ve Gelişim Yöneticisi Hande Ela-
göz tarafından grup çalışmaları, sunum ve video 
gösterimi desteğiyle  verilen eğitimlerde, ileti-
şim, kurumsal yetkinliklerimiz, iletişim araçları-
mız, iletişimde davranış modelleri, etkin dinle-
me ve etkin ifade etme başlıklarına yer verildi.

EROĞLU HOLDİNG 
ULUSLARARASI LİDERLİK AKADEMİSİ 

EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
Eroğlu Holding çalışanlarının liderlik niteliklerini geliştirmek amacıyla  düzenlenen Bütünsel Liderlik Eğitimleri’nin 4. Modülü olan “Bağlamı 
Yönetmek - Vizyoner Yönetici” eğitimleri, 6-7 Eylül tarihlerinde Beyoğlu Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yöneticinin kurum içerisindeki faaliyetini farklı düzey ve pencerelerden incelemeye yönelik olan eğitimde, yöneticilerin, içinde bulunduğu 
bağlamı yönetebilmesi, performansına pozitif ya da negatif yönde etki eden dış çevre faktörlerinin ne olduğunu bilmesi, bunların ne yönde 
bir değişim göstereceğini tahmin etmesi ve buna göre bir pozisyon alması amaçlandı. 

Eğitime katılan Eroğlu Holding  çalışanları, vizyoner bakış açısının kendilerine pozitif yönde kat-
kı sağlayacağını belirttiler.
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Evet, gerçek lider aynı zamanda bir gönül adamıdır. Li-
der, kişilik özellikleri bakımından karizmatiktir, değişiktir, 
farklı bir duyuş ve his yeteneğine sahiptir, insanları etkile-
me, yönlendirme, uyumlaştırma gücüne sahiptir. Yeri gel-
diğinde en önemli kararları gözünü kırpmadan verebilir. 
Bu kararla belki de binlerce insanı etkileyebilir, çok önem-
li maddi veya sosyal değişimlere neden olabilir. Ama on-
ların bu görünen davranışlarının arkasında bambaşka bir 
derinlik, renklilik ve adeta bir arayış mevcuttur. Denilebi-
lir ki liderin günlük işleri yürütmeleri, sorumlulukları öyle-
sine çoktur ki bu tür içsel bir derinliğe geçemez. Hatta de-
nilebilir ki lider, günlük maddi uğraşlardan daha derin-
de yer alan manevi ve sosyal eylemlere yer ve zaman bu-
lamaz. Oysa ki gerçek lider madde dünyasındaki etkin-
liği kadar belki de bundan daha da ileride olarak gönül 
dünyasında da bir derinliğe, renkliliğe sahiptir. Hatta gö-
nül dünyasındaki bu derinliğin esasen lideri lider yaptığı, 
farklılaştırdığı, diğerlerinden ayrı bir yere koyduğu söyle-
nebilir.

Şimdi liderin gönül dünyasının zenginliğini anlamak 
için uzmanlık alanımızın dışında olmakla birlikte ta-
savvuf penceresinden gönül dünyasını biraz tanıya-
lım:

Gönül kavramı ağırlıklı olarak tasavvufta kullanılır. Mev-
lana ve Yunus gibi kişileri kendilerini sorgulamaya davet 
eden gönül insanları bu konuda önemli ışık kaynağı ol-
muşlardır. Tasavvuf terminolojisinde her insanda bir gö-
nül vardır. Bu gönül az gelişmiş ya da çok gelişmiş olabi-
lir. İnsan; beden (fiziki yapı), akıl (zihinsel yapı) ve gönül 
(duygusal yapı) üçlüsü ile hayatını sürdürdüğüne göre 
gönül neden hepsinden önemli olarak ortaya çıkar? Çün-
kü insanlardaki gönül, “nazargah-ı ilahi”, “çalabın tahtı”, 
“yaratıcının aynası” olarak bilinir tasavvufta. Yani insa-
nın gönlü, bizatihi yaratıcının bulunduğu yerdir. Dolayı-
sıyla yaratıcı bir anlamda kendisini her insanın gönlün-
de var etmek suretiyle insanı var etmiştir. Bunun içindir ki 
arkasından incecik bir sırdan oluşan bir aynaya benzetilir 
gönül. Bu aynaya bakarak kendimize ulaşmamız, kendi-
mizi yakalamamız, kendimizle buluşmamız ve asıl amaç 
olan aynanın ayna olmasını sağlayan sır perdesini arala-
yıp yüce yaratıcıya ulaşmamız, Onunla bir bütün olma-
mız, onun varlığında erimemiz, yok olmamız arzu edilir. 
Bu aynanın netliği, perdeliği ve bizi tüm olarak yansıta-
bilmesi için onu nefsimizle buğulandırmamamız, görüntü 
netliğimizi bozmamamız gerekir. Bireysel nefesimiz, nef-
simiz aradan çekildiği oranda gönül aynamızda netliği ve 
dolayısıyla kendimizi yakalarız.

İşte lider bu kelimelere sığmayan yüklü anlamları ile tam 
olarak bir gönül insanıdır. İç alemlere önemli bir yolcu-
luk ve keşif söz konusudur. Kendi derinliği gönlü ile ilgili-

dir. Kendi varlığını, evrendeki sorumluluğunu merak eder. 
Kendi gönlü ile hem hal ve barış içindedir ki başka gö-
nülleri kırmaz, kıramaz. Çünkü bilir ki her insanın gönlü-
ne yansıyan bir ilahi kudret vardır. İnsanların az veya çok 
taşıdıkları bu ilahi kudret aşkına onları görür, tanır, sever 
ve kötü bir şey düşünmez. Daha da önemlisi, her insa-
nın yansıttığı bu ilahi duruş ve yaratılmışların en önem-
lisi olması sıfatıyla kısacası her insanın aslında tüm ka-
inatı temsil eden küçük bir örneklem olması nedeniyle 
onlara hizmet etmeyi adeta misyon edinir. İşte bu nokta 
çok önemlidir. Evet, lider kendi benliğinden ödün vererek, 
kendi benliğini engel olmaktan çıkararak, insanların gö-
nül aynalarına bakar, orada onların taşıdıkları güzellikle-
ri, özü görür ve bu öz uğruna onlarla birlikte olur, onlara 
adeta kendisini adar, hizmet eder, çıkarlarını korur, hayat 
ve refah düzeylerini geliştirir.

Gönül bu kadar önemli olduğu içindir ki; “Bir kez gönül 
kırdın ise bu kıldığın namaz değil” der Yunus.

Lider, sırrı dökülmüş, paslanmış ve baktığınızda bulanık 
görüntü veren bir ayna olmamak için önemli bir mesai 
harcamalıdır. Günlük maddi uğraşların yanında ona gö-
nül zenginliğini sağlayacak çeşitli kültürel, geleneksel ya 
da kendi inançları doğrultusundaki arayışlarını sürdür-
melidir. Burada karşımıza çıkan en önemli engel tek ke-
lime ile “BEN” çıkmazıdır. Kendi gönlünü tamamen kişisel 
ihtiraslar, istekler, sonu gelmez arzular ile dolduran lider; 
yaratandan dolayı yaratılanları hoş görmek bir yana ken-
disini adeta onların eksikliklerini bulmaya adamış hisse-
der. Bu ise bir felakettir.

Günümüzde yaşadığımız kimi liderlik uygulamalarına 
bakıldığında hiçbir uzlaşmanın, çözüm alternatiflerinin 
üretilmemesi yanında tek amaç olarak üretilen çözümle-
ri baltalamaya ve “hayır”a odaklanmış eğilimlerin gide-
rek çoğaldığını üzülerek görüyor ve yaşıyoruz. Böyle bir li-
derin yani kendi benlik takıntısını aşıp insanlarla buluşa-
mayan liderin çözüm odaklı olması zorlaşır. Çünkü çözüm 
sürecinin tek tarafı olmaz.

Bir gönül insanı olarak lider, en öncelikle kendi benliği-
nin gölgesinden kurtulmuş olarak kendi gönlüne yöne-
lir ve kendisiyle barışı, uyumu sağlar. Bu uyum diğer gö-
nüllerle sağlanacak uyum ve barışın da anahtarıdır as-
lında. Benlik çıkmazını aşmış olan lider, kendi ihtirasla-
rının gölgesinde icraat yapmaz, davranışları tek taraf-
lı olmaz, kendisini ezici biçimde ortaya çıkarmaz, kendi-
sinin öne çıktığı tek konu başkalarına hizmettir. Başka-
larına hizmet aşkı çoğu zaman kendi benliğini, bedenini 
hatta varlığını unutturur. Yakın tarihimizde özellikle savaş 
meydanlarında birliği için, bayrağı için, vatanı için gözü-
nü kırpmadan ölüme yürüyen Mehmetçik bunun abide-
lerinin örneklerindendir.

İşte bu aşk ve heyecan, yani başkalarına bir şeyler yapma 
dürtüsü ile lider ihtiraslarını yener, diğer insanların yar-
dımcısı olur ve ancak bu şekilde kimsesizlerin kimsesi olur.

Lider hizmet verdiği kitleye mi kurban olacak yoksa 
kitle mi lidere kurban olacaktır?

Bu sorunun cevabı açıktır. Nasıl ki gelinlik kıza kına yakılır 
ve eşine ve ailesine, kuracağı birliğe kurban olması, artık 
benini bir kenara bırakıp bütünün benliğinde adeta eri-
mesi istenir. Nasıl ki kınalı delikanlının geldiği arka planı 
kendisini adeta unutup vatana, birliğine kurban olması, o 
bütünün içinde erimesi arzu edilir. Aynı biçimde bir grup 
insana (az veya çok sayıda fark etmez) liderlik yapmaya 
soyunan kişi; en öncelikle bireysel ihtiraslarından, kişisel 
hırslarından, makam ve mevki sevdasından maddi de-
ğerler kaygısından kurtulmalıdır. Ancak bu şekilde kim-
sesizlerin kimsesi bir lider olabilir. Aksi halde gönül insanı 
olmak bir yana gönül daralması yaşayan, durmadan fik-
ri kabızsızlık çeken liderlik bir yana “insan” olma macera-
sında geride kalan ve maalesef astları tarafından yer yer 
idare edilen bir kişilik olur.

Gönül insanı olarak lider, engin ufku ve derinliği ile insan-
ların önünü açar, onlara ideal bir insan modeli olarak ör-
nek olur, rehberlik eder, olası kısır çekişmelerini daha ge-
niş olan bakış açısı ile çözümler, içlerindeki ayrılık ve ay-
kırılık eğilimlerini törpüler. Bu törpülemeyi de katı otori-
te kökeni ile değil, kendisini benimsetmek yoluyla, örnek 
olma yoluyla gerçekleştirir. Böylece her biri farklı yönle-
re, eğilimlere kapılabilen hatta birbirlerine düşebilen in-
sanları aynı amaçlar etrafında buluşturur, kenetler, siner-
ji oluşturur ve kişileri basit bir grup olmaktan birbirine ke-
netlenen bir takım haline getirir.

Denilebilir ki bütün bunlar çok zordur. Teknik olarak bir 
insanın bütün bu söylenenleri gerçekleştirmesi sadece zor 
değil çok zordur. Kabul ediyoruz. Ama unutulmamalıdır ki 
bir lideri de herhangi bir idareci ve yöneticiden ayıran işte 
bu zorluklardır. Zaten lider olmak kolay değildir.

Bütün bunlardan hareketle liderlik serüveninin önemli öl-
çüde bir iç muhasebeye dayandığını, iç derinliği olanla-
rın, aşırıya vardırmadan kendisini kabullenmiş ve kendisi-
nin varlıklar alemindeki yerini oturtmuş olduğunu söyle-
mek mümkündür. Bunun içindir ki liderin en temel hare-
ket noktası olarak kendi benliğini aşması, kendi benliğini 
diğer insanların oluşturduğu ortak benliğe adeta kurban 
etmesi sadece gerekli değil zorunludur. Bunun aksi ola-
rak çevresindekilerin benliklerini öteleyip olsa olsa bun-
ların kendi benliğine hizmet etmelerini beklemek bu yön-
de çaba göstermek lideri kitleden koparır. Böylece gönül 
insanı olması yönü ile liderliğin sanıldığından da zor bir 
süreç olduğunu yeniden vurgulamamızda yarar olacaktır.

LİDER BİR GÖNÜL İNSANIDIR
Dr. İlhami Fındıkçı

Davranış Bilimleri Uzmanı
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Danışmanı

İNSANİ DERİNLİK
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AKDENİZ’DE İKİNCİ ERASTA
Eroğlu Gayrimenkul, Antalya’nın ilk yarı açık alışveriş merkezi olma 

özelliğini taşıyan Erasta Antalya projesinin açılışını Nisan 2013’de 

gerçekleştirdi. Eroğlu Gayrimenkul’ün Akdeniz bölgesinde marka 

olan Erasta zinciri, ikinci halkasını Fethiye’de hizmete sunuyor.
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Eroğlu Gayrimenkul, Fethiye Belediyesi’nin açtığı ihaleyi kazanarak in-
şasına başladığı Erasta Fethiye, bölgeye yeni bir soluk getirecek. 

Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde AVYM’nin yapımını ve 30 yıllık 
işletme hakkını kazanan Eroğlu Gayrimenkul, projeyi 2014 yılında ta-
mamlayacak. Mimari projesinin Fethiye Belediyesi tarafından düzenle-
nen ulusal yarışmayla belirlendiği ve 42 bin metrekare alan üzerinde 
inşa edilen projenin toplam kapalı alanı ise 22 bin metrekare olacak. 

49 mağazanın yanı sıra süpermarket ve sinemanın da bulunacağı 
AVYM’de, 326 araç kapasiteli kapalı, 119 araç kapasiteli açık otopark 
yer alacak. 

“Fethiye’deki ihtiyaca cevap verecek”
Turizmin en yoğun olduğu yerlerden biri olan Fethiye’de alışveriş mer-
kezine duyulan ihtiyacı karşılayacak olmaktan büyük mutluluk duyduk-
larını ifade eden Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğ-
lu, projeyle ilgili şunları söyledi: “Bu proje için 80 milyon TL civarında 
bir yatırım öngörüyoruz. Yarışmayla kazanılan güzel bir mimari proje-
ye sahibiz ve diğer AVYM projelerimizde olduğu gibi doğaya ve çevre-
ye uyumlu bir çalışma yürütüyoruz. Proje tamamlandığında hem Fethi-
yeliler hem de buraya gelen turistler için önemli bir yaşam alanı olma-
sını arzu ediyoruz. ’’ 
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Loft üst düzey yönetiminin 

katılımıyla  26-27 Eylül tarihlerinde 

gerçekleştirilen strateji çalıştayı, 

markanın geleceğe bakış açısını 

özetler nitelikteydi

“GELECEK BİR TASARIMDIR” 

Orhan Gürsoy
Loft Ticari Direktörü

Loft üst yönetimi olarak, vizyonunu değerlendirmek ve bu vizyona ulaşmak için programlarını düzenlemek üzere Loft İcra 
Kurulu Başkanımız Şahin Eroğlu’ nun da katılımı ile 26-27 Eylül 2013 tarihinde iki gün süren bir çalıştay gerçekleştirdik. 

İcra Kurulu Başkanımız Şahin Eroğlu’nun vizyonunu tüm çalışanlarla paylaşması ile başlayan çalıştay, dünya ve Türkiye ha-
zır giyim perakende sektörünün mevcut yapısının değerlendirilmesi ile devam etti. Tüm bölümlerimizin uzmanlık alanla-
rı ile ilgili hazırladıkları raporlarından oluşan  ‘Stratejik İş Planı’ masaya yatırıldı. Sosyo-ekonomik göstergeler, peraken-
de sektörü, hazır giyim sektörü, tüketici beklentileri, müşterilerimizin yapısı, rakiplerimiz, marka konumlandırma, moda 
ve bütçe seviyesi ana başlıkları tartışıldı. 

İcra Kurulu Başkanımızın yakın gelecekte Loft markasını görmek istediği yeri ayrıntılı olarak dile getirmesiyle belirlenen 
çerçeveye uygun olarak misyonumuz ve vizyonumuz yenilendi. 

Vizyonumuza uygun stratejik odağımız kişilerin katılımı ile seçildi ve bu odak etrafında Loft’un güçlü ve gelişmeye açık 
yönleri örnekler üzerinden tartışılarak kağıda döküldü. Sektördeki ulusal ve uluslararası muhtemel fırsatlar, riskler ve ra-
kipler konuşularak SWOT Analizi tamamlandı, ana ve alt stratejiler konuşuldu. 

İlgili tüm disiplinlerin katılımı ile gerçekleşen çalıştayımızın oldukça verimli geçtiğini bildirmekten mutluluk duyar, katı-
lımı ile çalıştayı anlamlandıran tüm katılımcılara ve İcra Kurulu Başkanımız Sayın Şahin Eroğlu’ na teşekkürlerimi bir borç 
bilirim. 
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Misyonumuz

Gençlik, sıradışı jean tarzını 
yaratsın diye

LOFT The Original

Vizyonumuz

Genç yaşam tarzına 
yön veren marka olmak

LOFT MİSYONUNDAKİ KAVRAMLAR
Gençlik:  Tüm gençleri ve genç hissedenleri tanımlamaktadır.

Sıradışı: Loft özgün ve sıradışı olma özelliğini her zaman yansıtmıştır. 

Özne: Misyon cümlesinin öznesi “Gençlik” olarak seçilmiştir. Yeni jenerasyonların özgün ve bireysel yak-
laşımı yükselmektedir, dolayısıyla Loft gençlere ve genç hissedenlere kendi tarzlarını istedikleri gibi ya-
ratabilecekleri seçenekleri sunan marka olacaktır. 

Jean : Loft markasının kimliği jean ile bütünleşmiştir. Misyon cümlesinde“jean” markası olma özellik-
le vurgulanmıştır. 

Tarz: Loft geçmişinden bu yana hep üstün tarzı ile bilinmektedir. 

Yaratma: Bu yaklaşımla gençlik kendi jean tarzını yaratacak. Loft da bunu en iyi destekleyen marka ola-
caktır.

LOFT VİZYONUNDAKİ KAVRAMLAR
Genç: Tüm gençleri ve genç hissedenleri tanımlamaktadır. 

Yaşam Tarzı: Life style yansıtmak ve hedef kitlesine bir yaşam tarzı vaadi sunmak Loft’un ulaşmak is-
tediği durumu ifade etmektedir. Loft’un farklı serileri, aynı hedef kitledeki bireylerin yaşamına ve farklı 
ortamlardaki ihtiyaçlarına hitap etmeyi amaçlar. Gündüz, gece, işte veya haftasonunda hep Loft vardır. 

Yön veren: Loft genç life style konusunda yenilikçi, öncü, lider olmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple hep 
önde ve “yön veren” olma başlığına vizyonunda yer vermiştir.

Marka: Loft markasının fashion algısını yukarı taşımayı vizyonuna koymuştur.
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ÖZGÜRLÜĞÜNÜ LOFT İLE KEŞFET
Her yaşa hitap eden efsane jean markası Loft, 2013-14 Sonbahar-Kış Koleksiyonunda yolculuk ve özgürlük tema-
larına vurgu yapıyor. Her yolculuğun bir özgürlük serüveni olduğunun altını çizen Loft, yeni koleksiyonla kalıpla-
rı yıkmaya davet ediyor.  “Gidebildiğin kadar uzağa git. Çünkü özgürlük gittiğin yoldan gelir” diyen Loft, kendine 
doğru çıkılan yolculuktaki değişime ışık tutuyor. Bizlere hiçbir kalıba girmemeyi, geride bıraktığımız her durakta 
kalıpları da geride bırakmayı söylerken içine girebileceğimiz tek kalıbı, yani Loft kalıbını da yol boyu üstümüzden 
eksik etmememiz gerektiğini vurguluyor.

Özgürlüğün ancak bir şeyleri geride bırakarak kazanılacağını anlatan konseptte sürekli yolda olma hali öne çıka-
rılıyor. Katalog çekimlerinin gerçekleştiği Adahan Otel ise Loft insanlarının yolculukları esnasında konakladıkla-
rı onlarca duraktan biri olarak kullanıldı.

LOFT İLE ALIŞILMIŞ JEAN ANLAYIŞINI RAFA KALDIRIN
Jean konusunda vazgeçilmez koleksiyonları ile öne çıkan Loft, casual, skinny ve slim fit jeanlerinin yanında bu yıl 
iki önemli jean koleksiyonu ile de göz dolduruyor. Neo Vintage ile sert ve agresif görünümlerin dışına çıkan Loft, 
daha soft, hafif kirletmeli ve minimalist anlayışla bir tema oluşturuyor. Seasonal ile de genç ve kendini genç his-
sedenlere hitap eden Loft, sakin ama şık, kaliteli ve iddialı bir temaya imza atıyor. Hafif parlak yüzeylere 3D efekt-
lerin yapıldığı jean koleksiyonunda, haftanın her günü ve her saatinde kullanılmasını hedefliyor.

LOFT 2013-14 SONBAHAR KIŞ KOLEKSİYONU 
HERKESİ  YOLCULUĞA DAVET EDİYOR

Yolculuk temasından esinlenerek hazırlanan 
2013-14 Sonbahar-Kış koleksiyonunda Loft, 
moda tutkunlarını iç dünyalarında çıkacakları bir 
yolculuğun duraklarında kendilerini keşfetmeye 
davet ediyor.

Loft yeni sezon 

koleksiyonunu seçen 

herkesi, yolculuklarla 

zenginleşen bir 

sonbahar ve kış 

mevsimi bekliyor.
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Yolculuk temasını 
özgürlükle birleştiren 
Loft, yeni sezon ürünleri 
ile özgürlüğün hayatın 
her anında yaşanmasına 
olanak sağlıyor. 
Loft, skinny jeanler 
ve tamamlayıcı üst 
ürünlerinin kesimiyle her 
zaman her yerde rahatlığı 
ön plana çıkarırken, 
yeni yıkamalarıyla da 
gardıroplara yeni bir 
soluk getiriyor.

TARZINIZI LOFT İLE YARATIN
Loft 2013-14 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu üç ana tema 
çerçevesinde şekilleniyor. Hepsi jean odaklı hazırlanan tema-
lar her kesimden kadının dişiliğini ön plana çıkarmayı hedef-
liyor.

Loft, Black Label-Dark Side temasında simler, payetler ve par-
lak yüzeyli dokunuşlarıyla fantezi ve gerçekliğin buluştuğu bir 
dünya yaratıyor. Renklerin dansettiği Black Label, pudra pem-
be ve saks mavisine yeni bir tarz kazandırırken, gümüş yüzey-
lerle her renge ayrı bir tat katıyor.

Uzakdoğu’nun etkilerini yılın tarzı ile birleştiren LFT-Winter 
Lodge ise boncuk işlemeleri, desenli bluzları, keten ve safari 
dokunuşlarıyla etnik bir hava estiriyor. Örmelerin ağırlıklı kul-
lanıldığı temada öne çıkan yeşil, mavi, beyaz ve kırmızı renk-
ler ve tribal yapıştırma metaller de ürünlere hareket katıyor.

Renklerle bir hayal dünyası yaratılan Vintage College L-68 te-
ması ise Loft’un gençlik iksiri olarak karşımıza çıkıyor. İndigo 
ve kırmızı tonlardan oluşan, bordo ve neftilerle zenginleşti-
rilmiş tema, baskılı tişörtleri, sweatleri, ekose gömleklerden 
oluşurken, çoban düğme detaylarıyla dikkat çekiyor.

2013-2014 

Sonbahar-Kış Koleksiyonu 

ile özgürlüğe vurgu yapan 

Loft, herkesi kendi içsel 

yolculuğuna çıkmaya 

davet ediyor.

ERKEK KOLESİYONUYLA GARDIROPLAR BAŞTAN YARATILACAK
Loft 2013-14 Sonbahar-Kış Erkek Koleksiyonu’nda 3 ana tema yer alıyor. Tamamlayıcı ürünlerin egemen-
liğinde ancak jean ekseninden kaymadan hazırlanan LFT, L-68 ve Black temaları erkeklerin gardıropları-
nı baştan yaratıyor. 

LFT temasında baharat ve lacivert tonlarına odaklanan Loft, bu iki rengin paletlerini ürünlerine taşıyor. Vin-
tage ve casual olarak tasarlanan tema, ekose gömleklerin hırkalarla kombin edilmesine, balıkçı trikoların 
ceketlerle dansına odaklanıyor. Bu yılın trendlerinden kalın ipli, örgülü ve dokulu ürünleriyle LFT teması, 
hem gençleri hem de genç hissedenleri etkisi altına alacak.

Loft, L-68 temasıyla da hardal-mavi, vizon-indigo, şarap-lacivert renk karmalarını, kış gününde enerji de-
posu olarak kullanıyor. Kolej temasına da vurgu yapan L-68, kapüşonlu ürünleriyle günlük hayata renk ka-
tarken farklı desenler ve ekoselerle de hafta sonu rahatlığını günün tamamına taşıyor. Ekose gömleklerin 
yeleklerle, hırkaların tişörtlere kombinlenerek sunulduğu temada baskılar, kabartmalar da ön plana çıkıyor.

Black temasıyla siyahın asaletini koleksiyonuna taşıyan Loft, hem gündüz hem de gece kullanılabilen ürün-
leri gardıroplara taşıyor. Daha fit ve küçük yakalı gömleklerin ön plana çıktığı Black temasında yer alan deri 
montlarsa kış gardırobunun vazgeçilmezi oluyor.
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Eroğlu Holding’in perakende şirketleri Colin’s ve Loft bünyesinde Kalite Yönetim 
Sistemi kuruluşu tamamlandı. Şirketlerimizdeki tüm süreç liderlerinin desteği ile 
kurulmuş olan kalite yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlayabilmek için, ‘İç 
Denetçi Yetiştirme Programı’ başlatmış bulunuyoruz. 

Programın Amacı; ISO 9001 Kalite Yönetim Standardının ‘Çalışanların Katılımı’ 
prensibinin gereğini yerine getirmektir. Beklentimiz, her ana süreci temsilen se-
çilmiş olan kalite temsilcilerinin, hem kendi bölümlerine ait süreçlerin uygula-
malarını denetlenebilir hale getirmelerini hem de kendi süreci dışındaki süreç-
leri denetleyerek sistemin sürekli iyileştirilmesine bizzat katkıda bulunmaları-
nı sağlamaktır.

Programın Adımları

1. ISO 9001 standardının tüm maddelerinin ve denetimin temel prensipleri-
nin uygulamalı olarak anlatıldığı ve sonrasında sınav yapılarak yetkinliğin 
ölçüldüğü 2 tam günlük eğitime katılmak ve sınavdan başarı ile geçerek 
‘Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Sertifikası’ sahibi olmak.

2. Her kalite temsilcinin çalışmakta olduğu bölüme ait süreçlerin detaylı ola-
rak anlatıldığı yarım günlük ‘Workshop Çalışması’na katılmak.

3. Eğitimleri takiben yapılacak olan Yönetim Sistemleri İç Denetimleri’nde en 
az iki sürecin denetimini, hazırlık ve raporlama aşamaları da dahil olmak 
üzere bizzat yürütmüş olmak. 

4.Denetlemiş olduğu süreçlere dair açılan ‘Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler’in 
(DÖF) takibini yapmak.

5. Şirketin yönetsel, temel ve destek süreçlerinin tümünü en az 
bir kere denetlemiş olmak.

EROĞLU HOLDİNG’TE 
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN  
İÇ DENETÇİ YETİŞTİRME 
PROGRAMI BAŞLADI

Yasemin Serhatlı

Eroğlu Holding Sistem Geliştirme Müdürü

Tüm bu adımları başarı ile tamamlamış ‘Kalite Temsilcileri-
miz’ bir anlamda şirketin tüm süreçlerinin işleyişine, uygu-
lamalarda yaşanan aksaklıklara, iyileştirme projelerine ve re-
vizyonlara doğrudan katkı sağlamış olacaklardır. Böylece sis-
temin sürekliliğini güvence altına alacak mekanizmayı yine 
sistemin en önemli parçasını teşkil eden çalışanları ile kur-
muş olacağız. Programı tamamlayan temsilciler, sonrasında 
kendi bölümü adına bayrağı bir başka ekip arkadaşına devre-
decek. Böylece tüm şirket çalışanların bu programa dahil ola-
bilmesinin önünü açacağız.

Sistem kurucuları olarak umudumuz odur ki; bu sisteme en 
çok sahip çıkanlar, çalışanlarımız olsun.
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Erdal Nalbant

Eroğlu Holding Bilgi Teknolojileri Koordinatörü

“E”Lİ HAYATIN YENİ TERİMİ:
E-FATURA

Özellikle Avrupa’da yılda 30 milyar adet 

fatura basıldığı düşünülünce ortaya çıkan 

sadece baskı ve iletim(postalama/fakslama) 

maliyetlerinin inanılmaz rakamlara ulaşacağını 

tahmin etmek hiç te zor değil. Avrupa’da sadece 

e-faturaya geçerek elde edilen tasarruf 

 238 milyon Euro.

İnsanların teknolojiye erişimi arttıkça, kullanım artıyor. Kullanım art-
tıkça ve elde edilen faydaların farkına vardıkça beklentiler de artıyor. 
Bireysel talepleri, teknoloji devleri ürettikleri yazılım ve donanımlarla 
karşılamaya çalışıyorlar. Bireysel arz/talep dengesinin ticari alana yan-
sıması ise, daha hızlı erişim, daha çok yerden erişim ve daha yüksek ti-
caret rakamları olarak ortaya çıkıyor. İşte burada devletin resmi mevzu-
atlarının sorgulanması bir mecburiyet haline dönüyor. 

Artan ticaret hacmi, artan fatura adetleri anlamına da geliyor. Bu ise 
ticari hayatı takip etme mecburiyetinde olan devletleri kâğıt dağları 
arasında sıkıştırıyor. Şimdi ise Türkiye için kurallar değişmeye başlıyor. 
Dünyada gelişmiş ülkelerde uygulanan elektronik ortamda fatura dü-
zenlenmesi artık Türkiye’de de yaygın anlamda başlamak üzere. Yaygın 
anlamda diyorum çünkü zaten aslında yıllardır başta telekomünikasyon 
ve enerji şirketleri olmak üzere 7 kadar şirket bu sistemi kullanıyordu. 
Ama artık belirli ölçeğin üzerindeki tüm şirketler kâğıt faturadan elekt-
ronik faturaya yani e-faturaya geçiş yapıyor.

Kullanım şimdilik e-fatura mükellefleri arasında “e-faturalaşmayı” sağ-
layacak şekilde düzenlenmiş olsa da yakın gelecekte tüm faturaları kap-
sayacak gibi görünüyor. 1 Eylül’e kadar müracaat süreci tamamlandı. 1 
Ocak 2014’te de faturaların elektronik ortamdan kesilmesi aşamasına 
geçilmiş olacak. Önceleri “kesin ertelenir canım” gözüyle bakılan, son 
günler yaklaşınca “son gün açıklama yapacaklar bekleyelim” denilen ve 
son iki-üç güne girince de herkesin “ne olur ne olmaz” diye müracaat 
telaşına girdiği bir süreç yaşadık. Neyse ki elektronik olarak müracaat 
sağlandı da bu telaş hafif atlatıldı. Şimdi 1 Ocak’taki fiiliyat süreci erte-
lenir mi hep birlikte göreceğiz...

E-fatura nedir, ne değildir?
Faturaların GİB (Gelirler İdaresi Başkanlığı) yoluyla e-fatura sistemine 
kayıtlı şirketler arası gönderilmesi ve alınması sürecidir. Gönderilen ya 
da alınan e-faturalar elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilir.

GİB elektronik fatura sistemi üzerinden gönderilen ve alınan fatura-
lar, mali mühür ile imzalı UBL-TR formatında, özelleştirilmiş XML do-
kümanlarıdır.

•	 e-fatura yeni bir belge türü değildir. Vergi Usul Kanunu ve ilgili di-
ğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uyulması zo-
runludur.

•	 e-fatura PDF dokümanı değildir. Geçmişte Maliye Bakanlığı ile şir-
ketler arasında yapılan protokoller çerçevesinde EFKS sistemi ile bu 
yöntem kullanılmıştır.

•	 e-fatura kağıt çıktı olarak ibraz edilemez.

•	 Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları üzerinde mali mühür bulu-
nan e-Faturaları, elektronik ortamlarda muhafaza edebilir ve istendi-
ğinde elektronik olarak ibraz edebilirler.

•	 E-faturanın kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir.

•	 Arşivlenen e-faturaların, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve 
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde tutulması zo-
runludur.

Teknik detayları Gelirler İdaresi Başkanlığı sitesinde açıklanan bu süre-
cin entegrasyonunda firmalar kendilerine en uygun yöntemlerden bi-
riyle bu işlemi gerçekleştirecekler elbette. Sistem hakkında güncel bil-
gileri resmi internet sitesinden takip edebilirsiniz:

http://www.efatura.gov.tr/anasayfa.html

Eroğlu Holding şirketlerinde de bu sürecin müracaatı, gerekli şartları 
sağlayan şirketler için zaten gerçekleştirilmiş durumda. Mali işler ekip-
leri ile tüm bilgi teknolojileri ekiplerinin yine çok daha yakın çalışacağı 
günlere girdik. Şimdi yazılım entegrasyonları üzerinde çalışıyoruz. Üs-
telik çok yakında e-defteri de konuşuyor olacağız. “E”li terimlerin iş ha-
yatında “trend-topic” listelerinde bir numarayı bırakmaya hiç niyeti yok. 

Hepimize şimdiden kolay gelsin.
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COLIN’S SEZONA YENİ KOLEKSİYONU 
İLE İMZA ATIYOR

Rahatlık ve şıklığı bir arada 
sunan geniş ürün yelpazesiyle 
öne çıkan Colin’s, 2013 
Sonbahar/ Kış Erkek Koleksiyonu 
ile şehirli ve her yaştan erkeğin 
kendine özen göstermesini 
sağlarken, Kadın Koleksiyonu’nda 
rahatlığı ön plana çıkarıyor. 

Şehrin verdiği enerji, modernite ve kendine güvenle hareket eden Colin’s, Erkek Koleksiyonu’nda renkler ve yıkamalar ile tarz yaratan 
erkeklerin kendini özel hissetmesini sağlıyor. Colin’s erkek jean koleksiyonunda bu yıl da regular ve slim fit gibi vazgeçilmezlere ağır-
lık verirken, koleksiyona yeni katılan slim fit modeli 041 DANNY ile bugüne kadarki en dar erkek jean modelini gardıroplara taşıyor. 

Kadın Koleksiyonu’nda  ise kadın vücuduna en iyi uyum sağlayacak ve rahat hissettirecek şekilde yorumlanan jeanler; skinny ve  
bootcut olarak her zevke hitap ediyor. Koleksiyonda kullanılan özel stretch kumaşlar sayesinde tüm fitler kadın vücuduyla kusursuz 
uyum gösteriyor. Colin’s, yeni fiti 794 Monica Skinny Flare ile de kadınların jean tutkusuna yeni bir soluk katıyor.
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Her sezonun şıklığı aksesuarın gizeminde saklı
Colin’s her sezonun olmazsa olmazlarından olan aksesuar koleksi-
yonu ile de 2013 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu’nda şıklığı iddialı 
bir şekilde tamamlıyor. Colin’s tarzıyla tasarım yapan marka, çanta, 
ayakkabı, kemer, cüzdan, şal, saat ve kışın vazgeçilmezleri atkı, bere 
ve eldiven ile de yeni sezona ‘merhaba’ diyor.

Günümüz modern erkeğinin önemli ihtiyaçları arasında ilk sıra-
yı alan çantalarıyla her yaşa hitap eden bir koleksiyon ile seslenen 
Colin’s, küçük omuz çantalarından laptop, notebook ve iPad kulla-
nanlar için sırt çantalarına, çok amaçlı messengerlara kadar pek çok 
seçeneği bu sezon erkekler ile buluşturuyor. 

Her sezon geliştirdiği ayakkabıları ile de Colin’s, en moda renkli süet 
casual modelleri, yıkamalı denim modelleri, gerçek deri süet konçlu 
botları, bağcıklı süet mokasenleri ve spor günlük modelleri ile ayak-
kabıda da şıklığa vurgu yapıyor. Lacivert, siyah, gri ve taba renkler-
den oluşan modeller jean grubu ile kombinlenerek kusursuz bir şık-
lık oluşturuyor. 

Erkeklerin vazgeçilmez aksesuarı kemerlerde birbirinden güzel mo-
deller sunan Colin’s, özellikle toka seçimlerinde hacimli, ağır ve te-
miz kaplamalar ile göz dolduruyor. Siyah, kahve, taba ve camel renk-
lerin en güzel tonlarının yer aldığı koleksiyon, Colin’s’in her yıl sınır-
lı sayıda ürettiği cüzdan koleksiyonu gibi  %100 deriden üretiliyor.

Tamamlayıcı ürünler ile her kıyafet kusursuzlaşıyor
Kıyafetlerin şık tamamlayıcısı çantalar, Colin’s’in yeni koleksiyonu ile eksik-
liği her dakika hissedilecek şekilde tasarlanmış. Şarap, taba ve siyah renk-
lerin hâkim olduğu grupta altın ve antik siyah trok modası devam eder-
ken, büyük boy shopping bag’lerin yanı sıra bowling bag ve küçük shoul-
der bag modeller de her zamanki gibi vazgeçilmezler arasında yer alıyor. 

Sonbaharın en önemli ayakkabı modellerinden babetlerin loafer tarzı 
baskılı ve leopar desenli olarak yeniden yorumlanması ile karşımıza çıkan 
ayakkabı koleksiyonu ise bilekli sneaker modeller ve gizli tabanlı yüksek 
konçlu spor ayakkabılar ile de çeşitleniyor. Sonbahardan sonra kış için de 
detaylandırılan ayakkabılar, binici çizmeleri ve eskitilmiş görünümlü wes-
tern botları ile de ayakları ısıtıyor. 

Çanta ve ayakkabıların en önemli tamamlayıcısı kemerler ise koleksiyon-
da en büyük detayların başında geliyor. Koyu yeşil, taba, şarap ve kahve 
renklerin hâkim olduğu grupta, trok, lazer, leopar ve western desenleriy-
le göze çarpıyor. 

Hem erkek hem de kadın aksesuarlarının başında gelen şallar, bu yıl ko-
leksiyon genişliği ile her kıyafetin tamamlayıcısı konumundan ödün ver-
miyor. Şarap, ekru, karamel, koyu yeşil renklerin hâkim olduğu koleksiyon-
da, kamuflajın farklı renk tonlarından oluşan baskılı modelleri, küçük yıl-
dız baskıları, yıldız-kurukafa desenleri, yılan desenleri, dantel ilaveli mo-
deller ile hayatımıza adım atıyor. 



COLIN’S

20

Colin’s 2013 Sonbahar/ Kış 

Erkek Koleksiyonu’nun dikkat 

çekici parçası, en dar kesimin 

ilk kez kullanıldığı 041 

DANNY denim grubu

Colin’s, 2013 

Sonbahar/ Kış Erkek 

Koleksiyonu’nda her 

yaştan erkeğe hitap 

eden ürünleri ile 

şehirli erkek stilini 

yeniden yazıyor.

Colin’s için jean demek yenilik demek
‘Herkese uygun bir Colin’s’ yaratmak için yola çıkan marka, 
2013 Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu ile yine yeniliklerden 
vazgeçmiyor. Likralı kumaşlara ağırlık veren Colin’s, ge-
nel olarak slim fitlerde kullandığı likralar ile rahatı ve kon-
foru üzerinize taşıyor. Sonbaharın havasına ayak uyduran 
renk skalası ile de koyu renkleri koleksiyonunun merkezine 
oturtan Colin’s, son yılların rengârenk hayat nabzını, arka-
sı renkli denimler, yeşil, sarı ve kırmızı indigolar ile devam 
ettiriyor. Renklerin diğer detaylar ile harmanlandığı 2013 
Sonbahar/Kış Erkek Koleksiyonu, koyudan açığa indigonun 
tüm renklerini, yıpratmasız temiz görünümlü yıkamaları, 
hafif ve ağır yıpratmaları, özellikle vintage yıkamalarda 3D 
yıkama efektlerini çekici bir şekilde ortaya koyuyor. 

Jean detayları koleksiyonun olmazsa olmazları
Klasik kesim jeanlere her zaman farklı bir dokunuş ile yo-
rum katan Colin’s, ayrıca detaylarda da varlığını hissettiri-
yor. Cepler ve cep ağızlarındaki deri biyeleri, kumaşın ter-
sinden özgün biyeleri, red selvag şeritleri, farklı kumaşlar-
la kombinleri, parlak ve kalın ipleri ile herkesin kendine uy-
gun özelliği bulmasını sağlayan Colin’s, düğme, rivet ve eti-
ketlerde de özgün olmayı başarıyor. Tamamlayıcı ürün ska-
lasındaki yenilikleri ile de kombin oluşumunda eksiksiz bir 
duruş ortaya koyan Colin’s, gömleklerdeki taşlanmış koyu 
renkler, mavinin açık tonları ve vintage yıkamaları, modern 
fit olanakları ile koleksiyondaki yerini alıyor. 

Yeni tema, yeni tarz ile sonbahar-kış modasına 
farklı bir dokunuş

Colin’s, 2013 Sonbahar/Kış Erkek 
Koleksiyonu’nda yeni ve yenilenen te-
maları ile de farklı bir deneyimin kapı-
larını aralıyor. Şehirli, genç ve bakım-
lı erkeğin tüm şifrelerini temalarında 
detaylandıran Colin’s, modern erkeğin 
vazgeçilmezi olmayı hedefliyor.

Go IVY, Campus, Urban, Simplicity, City 
Smart ve Go Camo olmak üzere 6 ana 
temadan oluşan 2013 Sonbahar/Kış 
Erkek Koleksiyonu, Colin’s’in her yaş-
tan erkeğe sunduğu ürünlerden oluşu-
yor. Kendi içinde tüm detaylarının dü-
şünüldüğü temalar, günün her saatin-
de, her zevke ve her yaşa hitap eden 
detayları ile zengin bir gardrop dene-
yimi sunuyor.
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Detaylara önem veren yaklaşım
Her sezon olduğu gibi bu sezonda da en ince ayrıntısına kadar düşünü-
len denim koleksiyonu, günün her saatinde şıklıktan ödün vermeyenler 
için tasarlandı. Özel kumaşlar, renkli kaplamalar, indigo satenler ile ha-
yat bulan Colin’s 2013 Sonbahar/Kış Kadın Koleksiyonu, renklerle kom-
bine edilerek, herkesin genç hissetmesi için özel olarak hazırlandı. Son 
yıllarda egemenliği kimseye kaptırmayan indigoların öne çıktığı bir se-
zona ‘merhaba’ diyen Colin’s, random bleachli açık ve orta renkli jean-
ler, parlak görünümlü daha koyu yıkamalı saten jeanler ile gardropların 
vazgeçilmezi olmayı hedefliyor. 

Sonbaharın tatlı esintilerini de hissettiren Colin’s 2013 Sonbahar/Kış 
Kadın Koleksiyonu, bordoyu indigo denim ile harmanlayarak sonbaha-
ra hazırlık yapıyor. İndigo denim kumaşının tersini dikim detayların-
da kullanarak smart ve gece-gündüz kullanıma da uygun hale getiren 
Colin’s, ister paçası katlı kesimler olarak şık bir jean, ister paçası açık 
normal boy bir jean olarak kadınların beğenisine sunuyor. 

Günün her saatinde jean giyilecek
Son yıllarda günlük hayatın yanı sıra günün her saatinde kullanılan 
jeanleri detayları ile şekillendiren ve adından söz ettiren Colin’s, blue 
black detaylı jeanler, kemerde kontrast renk kumaş kullanımı, deri fle-
to detayları, paçada kullanılan fermuarlar ve dar dikiş kullanımı ile her 
jeane farklı bir hareket katarak kadınların gözdesi oluyor. Her doku-
nuşun kadınlar üzerindeki etkisini bilen ve jeanlerde bunu yorumla-
yan Colin’s, düğmeler, rivetler ve deri etiketler ile minik dokunuşları 
sürprizlere çeviriyor. Jeanler ile kombineli bir şekilde kullanılan denim 
gömlekler ise bu yıl vintage yıkamalı, ceplerde nakış detaylı, günün her 
saati her kombine uyabilecek basic gömlekler olarak karşımıza çıkıyor. 

2013 Sonbahar/Kış Kadın 

Koleksiyonu ile sonbaharın 

romantizmi, tutkusu ve hüznüne 

yolculuk yapan Colin’s, yenilenen 

temaları ile herkesi moda 

yolculuğuna davet ediyor. Altı tema 

ile her kadının kendini bulacağı bir 

koleksiyona imza atan Colin’s, şık, 

bakımlı, trend ve kusursuz olmak 

isteyenlere hitap ediyor.

Şıklık konusunda aksesuarların 

varlığını her koleksiyonunda 

daha da detaylandıran Colin’s, 

2013 Sonbahar/Kış Kadın 

Koleksiyonu’nda çantadan 

ayakkabıya, kemerden şala, 

cüzdandan kışın vazgeçilmezleri 

olan atkı-bere-eldivene kadar her 

detayı ince ince şekillendiriyor.
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FLORYA EKŞİNAR KONAKLARI’NDA 
TESLİMLER BAŞLADI

Eroğlu Gayrimenkul tarafından İstanbul’un en güzel sahil kesiminden biri olan 
Florya’da inşa edilen Florya Ekşinar Konakları, yeni sakinlerine Florya tarzı bir 
yaşam sunuyor.

Florya’nın en prestijli projesi olarak yola çıkan ve semtle özdeşleşen geleneksel yaşam tarzına uygun olarak doğal malzemelerle inşa edi-
len Florya Ekşinar Konakları, samimi, sıcak ve büyük bir yuva hayali kuranları hedefliyor. Modern ve huzurlu bir hayata adım atmak iste-
yenleri, Florya Atatürk Ormanı’nın hemen yanı başındaki eşsiz deniz manzaralı konumuyla karşılayan Florya Ekşinar Konakları, üst düzey 
güvenlik hizmetleri, yorucu kalabalıktan uzak lokasyonu, sadece proje sakinlerine ayrılmış sosyal donatılarıyla da dikkat çekiyor. 

21.337 m2 arazi üzerine kurulan Florya Ekşinar Konakları içerisinde bulunan sosyal tesisler, ailenin tümü için kurgulanmış yaşam alanla-
rıyla 76 m2 ile 463 m2 arasında 1+1’den 7+2’ye kadar değişen daire özellikleriyle sunuluyor.

Lokasyonu ile de fark yaratan Florya Ekşinar Konakları, havaalanı, okullar, hastaneler başta olmak üzere kolay ulaşım sağlanan merkezi 
konumuyla da ayrıcalık sağlıyor. E-5 Karayolu ile direkt yan yol bağlantısı ve metrobüs hattına yakınlığının yanı sıra, sahil yoluna yakınlı-
ğı deniz ulaşımını tercih edenler için fırsat sunuyor. 
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EROĞLU GAYRİMENKUL, İLK KEZ KATILDIĞI 
DUBAİ CITYSCAPE FUARI’NDA 
TAM NOT ALDI

Bu yıl 8-10 Ekim 2013 tarihleri arasında 

Dubai’de düzenlenen Cityscape Global 

Fuarı’na katılan Eroğlu Gayrimenkul’ün, 

İstanbul Seyrantepe’de yapımı sürdürülen 

Skyland İstanbul ve Bursa’da hayata 

geçirilen Harmony Towers projeleri 

katılımcılar tarafından büyük ilgiyle 

karşılandı. 

Bu yıl 8-10 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen ve 
emlak sektörünün nabzını tutan Dubai Cityscape Global 
Fuarı’na bu yıl ilk kez katılan Eroğlu Gayrimenkul, iki projesi 
ile katılımcılardan tam not aldı.

Eroğlu Gayrimenkul, fuarda en önemli projelerinden iki-
sini; İstanbul Seyrantepe’de yer alan Skyland İstanbul ile 
Bursa’nın en yüksek konut projesi Harmony Towers’ı tanıttı. 

Bu yıl ilk kez yer aldıkları Dubai Ciytscape Fuarı’nda gör-
dükleri ilgiden büyük mutluluk duyduklarını belirten Eroğ-
lu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, ‘‘Konut, 
AVM, rezidans ve ofisten oluşan karma projelerimiz olan 
Bursa Harmony Towers ve İstanbul Skyland İstanbul’un yur-
tiçinde olduğu gibi yurtdışında da yatırımcıların yoğun ilgisi 
doğru yolda olduğumuzu bize bir kez daha göstermesi açı-
sından önemli’’ dedi. 

Eroğlu Gayrimenkul olarak bugüne kadar Sarıyer, Ümrani-
ye, Tekirdağ, Merter, Kâğıthane, Florya, Büyükçekmece, Kü-
çükçekmece, Seyrantepe, Antalya ve Bursa’da çeşitli projeler 
geliştirdiklerini aktaran Eroğlu, 2014 yılında devreye girecek 
yeni projelerin müjdesini de verdi.
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2004 yılından beri Los Angeles, New York ve 
Hong Kong ‘ta dünyaca ünlü markaları ve de-
nim üreticilerini bir araya getiren Kingpins 
Show, denim sektöründe yeni buluşmalara ve 
işbirliklerine fırsat sağlayan önemli buluşma-
lardan birisi. 

Bu yıl 09-10 Temmuz ‘da Los Angeles ve 16-17 
Temmuz tarihlerinde New York’ta düzenlenen 
fuarda koleksiyonları ile yer alan DNM, bir kez 
daha müşterilerinin beğenisiyle karşılaştı.

Koleksiyonlarında yer alan tüm ürünleri müş-
terilerine tanıtırken olumlu geri dönüşler alan 
DNM, fuar kapsamında denim sektöründe ön 
plana çıkan ürünleri, eğilimleri ve güncel ter-
cihleri bir kez daha gözlemleme fırsatı buldu.

Fuara katılan firmalarla yakın iletişim kuran 
DNM ekibi, DNM üretim teknolojisi ve çalışma 
felsefesi hakkında da firmaları bilgilendirdi.

2013 yılını pazarlama yılı ilan eden DNM, 27-
28 Kasım tarihlerinde Fransa Paris’te düzenle-
necek DENIM by PV fuarına da katılacak.

DNM, KINGPINS FUARINDA

Tasarım konseptinde tarlada toplanan pamuğun, önce ipli-
ğe dönüşümü, iplikten de denim kumaşa uzanan doğal se-
rüvenini anlatan DNM web sitesi Ağustos ayı itibari ile ya-
yına başladı.

Uzun süredir tasarım çalışmaları devam eden web sitesi, 
DNM’in birbirinden iddialı konseptlerinin de tamamlan-
masıyla birlikte içeriği daha da zenginleştirilerek 16 Ağus-
tos tarihinde yayına alındı.

2011 yılında kurulan DNM’in ilk web sitesi olma özelliği 
taşıyan site www.dnmtextile.com adresi üzerinden Türkçe 
ve İngilizce olarak yayın yapıyor.

Site, ziyaretçilerin ve potansiyel müşterilerin, DNM hakkın-
da genel bilgilere, üretilen kumaşlara ait konseptlere, kıta-
lara ve ülkelere göre DNM satış yetkililerinin iletişim bil-
gilerine kolaylıkla ulaşabileceği şekilde tasarlandı. Çevre 
duyarlılığı ve çevreye verilen önem doğrultusunda DNM’in 
dünya standartlarında geçerli olan sertifikalarına yer veri-
len tasarımda, DNM hakkında son haberler de öne çıkıyor.

Sitede gezinmeyi kolaylaştıran menü sistemi ve site hari-
tasına sahip olan web sitesi Android, IOS (iPad, iPhone), 
Blackberry, Windows Mobile gibi çok çeşitli işletim sis-
temlerini kullanan tüm mobil telefonlar ve cihazlarla tam 
uyumlu olarak tasarlandı.

DNM WEB SİTESİ YAYINDA

DNM, müşterileri 

tarafından 

çok beğenilen 

koleksiyonlarını, denim 

üreticilerini buluşturan 

Kingpins Show’da 

sergiledi.
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SKYLAND İSTANBUL’UN OFİS KULESİ 
SATIŞA ÇIKTI

Şehrin merkezinde, kolay ve rahat ulaşımla şık ve lüks bir ofis hayatına adım atmak 
isteyenler için tasarlanan Skyland İstanbul Ofis, yeni nesil ofis teknolojilerini iş dünyasının 
en çok tercih edilen adresinde sunuyor.

Eroğlu Gayrimenkul tarafından Seyrantepe’de inşa edilen ve içinde rezidans, AVM, ofis ve uluslararası bir otel zinciri bulunan 
Skyland İstanbul projesinin ofis kulesi satışa sunuldu. Şehrin kalbinin attığı merkezde, deniz ve orman manzaralı, modern ofis 
projesi olan Skyland İstanbul Ofis, 83 ila 2.195 metrekare aralığında farklı ofis seçeneklerini, keyifli ortak alanlar ve özel sosyal 
imkanlarda konfor ve lüks ile birleştirdi. 
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TEM’den direk girişi olan tek ofis projesi olması özelliğiyle dikkat çe-
ken Skyland İstanbul Ofis, akıllı ofis teknolojileriyle çalışma hayatına 
yeni bir soluk getiriyor. 7.740 TL den başlayan metrekare fiyatıyla satı-
şa çıkan Skyland İstanbul Ofis, ihtiyaca göre tasarlanarak kullanıma su-
nuluyor.

Şehrin merkezinde modern ve lüks ofisler
Skyland İstanbul Ofis TEM otoyolundan tek giriş alarak direkt bağlan-
tı sağlamasıyla ulaşım kolaylığı sağlıyor. Büyükdere Caddesi ve Mas-
lak paralelinde merkezi iş alanı üzerinde olması; şehirde bulunan alış-

veriş merkezleri, iş alanları, hastaneler, havaalanı, metro, köprüler ve 
metrobüs hattına yakınlığı gibi pek çok avantajı da yatırımcısına su-
nan Skyland İstanbul Ofis, sosyal hayattan kopmadan çalışmanın key-
fini sunuyor.

Sosyal donatıları ile konforlu ve lüks bir iş ortamı sizi 
bekliyor
Son dönem teknolojiler ve sosyal donatılarıyla da dikkat çeken Skyland 
İstanbul Ofis; SPA, Wellness ve spor salonuyla öğle tatilinde kendinize 
zaman ayırmanızı sağlarken, sayısız lüks restoran, cafe ve kat bahçele-

riyle sosyal hayatı ofiste de devam et-
tirmenize olanak tanıyor. Misafirlerin 
toplantılardan önce keyifli dakikalar 
geçirmesini sağlayan Skyland İstan-
bul AVM’de dünyaca ünlü lüks marka-
lardan bir karma sunuyor.

Her ihtiyacınıza anında cevap 
Skyland İstanbul Ofis’de
Açık ve kapalı otoparkıyla çalışanla-
rın ve misafirlerin otopark sıkıntısına 
da son veren Skyland İstanbul Ofis’te 
elektrikli araba şarj merkezi de bulu-
nuyor. 

Skyland İstanbul Ofis ayrıca çalışan-
ların hayatını kolaylaştırmak için pek 
çok özelliği tek çatı altında topluyor; 

Skyland İstanbul Ofis tüm özellikleri-
nin yanında vale hizmetinden kuru te-
mizleme ve sağlık merkezi hizmetleri-
ne kadar çalışanların pek çok acil ih-
tiyacına cevap verecek concierge hiz-
metlerini de içinde barındırıyor. 
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İstanbul Sanayi Odası tarafından her 
yıl açıklanan Türkiye’nin en büyük 
500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde bu 
yıl, Eroğlu Giyim 407. sırada yer aldı.

2012 yılı satış cirolarına göre belir-
lenen ve Türkiye’de sanayi üretimi-
ni yönlendiren kuruluşlardan oluşan 
listede bir kez daha yer alan Eroğlu 
Giyim, Türkiye’nin en büyük 500 sa-
nayi kuruluşu arasındaki yerini sağ-
lamlaştırdı.

EROĞLU GİYİM, İSO 500 LİSTESİNDE

Eroğlu Giyim ISO 500 listesinde 407. sırada yer 
alırken,Capital dergisi tarafından yayınlanan 
CAPITAL 500 listesinde de 100 basamak birden 
yükseldi.

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk 
kez düzenlenen İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı; Çorlu Kayma-
kamlığı, Tekirdağ, Çorlu ve Çerkezköy Belediye Başkanlıkları, Na-
mık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Çalışma ve İş Kurumu, Ticaret 
ve Sanayi Odaları, PERYÖN ve ORION AVM Yönetimi ortaklığında, 
Trakya bölgesindeki sanayi kuruluşlarına ve nitelikli insan kaynağı-
na katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Trakya Bölgesi’ndeki işletmelerin iş yeri temsilcileri, insan kaynak-
ları yönetimleri, üniversite mezunları ve öğrencileri, mesleki eği-
tim veren kurum ve kuruluşların kurslarından mezun olan katılım-

cılar, Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler 
ve lise son sınıf öğrencileri, kendileri için 
uygun olanakları araştırmak üzere fuar-
da yerlerini aldılar.

En çok istihdam sağlayan firmaların sa-
hipleri ve temsilcilerine birer teşekkür 
belgesi takdim edilen fuarda, Eroğlu Gi-
yim adına teşekkür belgesini İnsan Kay-
nakları Müdürü Cevat Duman, Çorlu Kay-
makamı Hulusi Doğan’dan aldı. 

EROĞLU GİYİM TRAKYA 1. İNSAN 
KAYNAKLARI VE İSTİHDAM FUARI 
TRAKİF’E KATILDI

Capital Dergisi, Türkiye’nin en büyük 500 şirketi 
araştırması ‘Capital500’ü yayınladı.
Türkiye’nin en itibarlı iş ve ekonomi dergilerinden olan Capital Der-
gisi, 1998’den bu yana her yıl yayınladığı Türkiye’nin en büyük 500 
şirketi araştırması ‘Capital 500’ün 2012 yılı sonuçlarını açıkladı.

Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi ‘İSO 500’den son-
ra ‘Capital 500’de de Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasına giren 
Eroğlu Giyim, adını 2011 yılında yer aldığı 406. sıradan tam 100 
basamak yukarı taşıyarak, 306. sıraya yazdırdı.

Şirketleri satış cirolarına göre sıralayan ve Türkiye’nin en büyük şir-
ketlerinin belirlendiği Capital 500 2012 yılı listesinde 306. sırada 
yer alan Eroğlu Giyim, “Capital 500” gibi prestijli bir liste içinde yer 
alarak, Türkiye genelinde adını bir kez daha duyurmuş oldu.

6-8 Haziran tarihleri arasında 

Çorlu Orion Alışveriş Merkezi 

alanı içinde düzenlenen 

Trakya 1. İnsan Kaynakları 

Furarı’nda Eroğlu Giyim standı 

katılımcıların ilgi odağı oldu.
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EROĞLU GİYİM, 
FORTUNE 500 LİSTESİNDE YÜKSELDİ

Dünyanın en büyük medya gruplarından olan ve bünyesinde Time, Life ve Sports 
Illustrated gibi dünyaca ünlü dergileri barındıran Time Warner tarafından yayınla-
nan ve tarihçesi 1930 yılına dayanan iş dergisi Fortune, bu alandaki en itibarlı ya-
yınlardan birisi.

İş dünyası ve çalışma hayatına ilişkin yaptığı araştırmalar ve isabetli değerlendir-
melerle ünlenen Fortune Dergisi’nin en önemli listelerinden biri ise, 1955 yılından 
beri yayınladığı ‘Fortune 500’.

ABD ile başlayan ve bugün dünyanın pek çok ülkesine yayılan ‘Fortune 500’, yayın-
landığı ülkedeki şirketleri satış cirolarına göre sıralayan ve referans olarak kabul 
edilen çok önemli bir liste. 

Kurumlar için bir prestij kaynağı olan ‘Fortune 500’ listesinde 2011 senesinde 314. 
sırada yer alma başarısını gösteren Eroğlu Giyim, 2012 yılında bu başarısını katla-
yarak 241. sıraya yükselmeyi başardı. İş dünyasının dünya ligi niteliğindeki Fortu-
ne 500 listesi; sektörlerin ve kurumların izlediği seyri ortaya koyma açısından da 
önemli bir gösterge niteliğinde.

Türkiye’nin en büyük şirketlerinin 

belirlendiği Fortune Türkiye 500 2011 

yılı listesinde 314. sırada yer alan 

Eroğlu Giyim, 2012 yılı listesinde ise 

73 basamak yükselmeyi başararak 

241.sırada yer aldı.
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Loft çalışanlarının katılımıyla her yıl düzenlenen ge-
leneksel tekne turu, bu yıl Ağustos ayında gerçekleş-
tirildi.

Loft çalışanlarının katılımıyla demir alan tekne, nefis 
boğaz manzarası eşliğinde verilen kokteyl ile başla-
dı. İstanbul Boğazı’nın eşsiz güzelliği içinde yemek ve 
dans ile devam eden gecede, Loft’un yeni yüzü model 
ve yorumcu Yusuf Çim, yeni çıkan albümünden parça-
ları seslendirerek katılanlara unutulmaz bir gece ya-
şattı.

Loft İcra Kurulu Başkanı Şahin Eroğlu’nun da katılı-
mıyla gerçekleşen renkli gecede Loft çalışanları yılın 
stresini tüm gece eğlenerek attı. 

LOFT ÇALIŞANLARI 
GELENEKSEL TEKNE TURUNDA 
GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Loft’un yeni yüzü model ve 

yorumcu Yusuf Çim, 

Loft sponsorluğunda çıkan 

yeni albümündeki parçalarla 

geceye renk kattı.
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YUSUF ÇİM 
LOFT SPONSORLUĞUNDA

Daha önce Tarkan’a sponsor olan Loft, uzun bir aradan sonra yeni yüzü ola-
rak Yusuf Çim’i seçti. 

Genç, dinamik ve yetenekli Yusuf Çim modellik sonrasında bir süre oyuncu-
luk ve sahne sanatları eğitimi aldı. Ek olarak şan eğitimi de alan Çim, uzun bir 
süredir üzerinde çalıştığı single’ı “Olsun Bir Kere”yi müzikseverlerin beğeni-
sine sundu. Poll Production etiketi ile sunulan “Olsun Bir Kere”nin prodüktör-
lüğünü Polat Yağcı, müzik direktörlüğünü Mert Siliv ve Ataberk Oral üstlendi.

“Olsun Bir Kere” tek şarkı, 5 versiyondan oluşuyor. Şarkının söz ve müziği En-
der Çabuker’e ait. Her versiyonun aranjesini ise Ender Çabuker, Cihat Uğurel, 
Cemre Burak ve Tolga Kılıç gibi birbirinden özel isimler yaptı. 

2011 yılında Best Model 

Turkey’de First Runner Up 

olduktan sonra hızla yıldızı 

parlayan Yusuf Çim,  

Loft 2013-2014 Sonbahar-Kış 

kataloğunun baş modeli oldu.
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ERASTA ANTALYA, ŞEHRİN KÜLTÜR, 
SANAT VE EĞLENCE MERKEZİ OLARAK 
GÖZ DOLDURUYOR

Uçan Adamlar, 
heyecanlı bir bayram yaşattı

Antalya’da yarı açık mimarisi ile hizmete giren Erasta Antalya, 

yaz boyunca düzenlediği etkinliklerle Antalyalı’lara zengin 

marka seçeneklerinin yanı sıra kültür, sanat ve eğlence dolu 

bir alışveriş deneyimi yaşattı.

Yetenek Sizsiniz finaline kalarak şöhretlerini pekiştiren 
Action Team, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Eras-
ta Antalya’da bir gösteri yaptı. Sekiz kişiden oluşan ve 
şu anda dünya gösteri ekipleri sıralamasında ikinci sı-
rada yer alan ekip, gerçekleştirdiği gösteri ile Antalya-
lıları büyüledi.

Birbirinden zor hareketlerle seyirciden tam not alan 
ekip, yurtdışı turnelerinden zaman buldukça yurtiçi 
gösterilerine de çıktıklarını ve Erasta vasıtasıyla Antal-
ya halkının karşısına çıkmaktan mutlu olduklarını dile 
getirdi.

Birbirinden ünlü ve farklı yapıdaki grup ve sanatçıları 
Antalyalılarla buluşturan Erasta yönetimi ziyaretçilerin 
etkinliklere gösterdiği ilgiden son derece memnun ol-
duklarını ve etkinliklere devam edeceklerini söylediler.
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“Her Ses Bir Nefes 2” Sergisi 
Erasta’da Antalyalılarla buluştu...

Kadın sorunlarına yaptığı vurgu, kadın sanatçılardan 
aldığı destek ile tüm Türkiye’ de büyük ilgi gören “Her 
Ses Bir Nefes” sergisinin ikinci bölümü, Erasta’da Antal-
yalılarla buluştu.

Polisan Boya ana sponsorluğunda ve Erasta Antalya’nın 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen serginin açılışı, Proje 
Yönetmeni Kenan Bahadır Dere ile projeye katkı yapan 
sanatçılardan Ayça İnci, Deniz Özerman ve Aslı Omağ’ın 
katılımıyla düzenlenen bir basın kokteyli ile yapıldı. 
Çeşitli kadın derneklerinin de katıldığı açılışa yazılı ve 
görsel basın büyük ilgi gösterdi.

Polisan Boya katkılarıyla ve 59 ünlü kadının desteğiy-
le gerçekleştirilen “Her Ses Bir Nefes 2” projesi kapsa-
mında düzenlenen fotoğraf sergisi, tüm Türkiye’de ka-
dın sorunlarına karşı, çözüm odaklı toplumsal bir bilinç 
edinmeyi ve bireysel çarelerden çok kolektif çabalar-
la çözüme ulaşılabileceği bilincini kamuoyuyla paylaş-
mayı amaçlıyor. Proje ayrıca Genç Kız Sığınma Evi Der-
neği Danışma Merkezi ve Genç Kız Sığınakları’nın kapa-
site geliştirilmesi ve güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Erasta Antalya tarafından düzenlenen Vatan Şaşmaz ile Hediye Çarkı aktivi-
tesi için Antalya’ya gelen ünlü sunucu, büyük ilgi ile karşılaştı.

Birçok ünlü markanın hediyeler dağıttığı aktivite hem kampanyaya katı-
lanlara hem de seyircilere hoşça vakit geçirtti. Açık hava konseptinde olan 
Erasta Antalya’yı çok beğendiğini, elektrik yüklemesi olmadığından yor-
gunluk hissetmediğini söyleyen ünlü sunucu Erasta’daki çeşitli mağazalar-
dan alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. 

Bu arada ulusal televizyonların da ilgisini çeken Vatan Şaşmaz, Erasta’da 
bulunan Antalya’nın yeni mekanı Kafeden’de Star Magazin programına rö-
portaj verdi. Çeşitli hediyelerle uğurlanan Vatan Şaşmaz en kısa sürede tek-
rar buluşma dileğiyle Antalya’dan ayrıldı.

Vatan Şaşmaz 
Erasta’daydı
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Loft bünyesinde 11-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen uzman satış danışman-
lığı ve mağaza yönetici yardımcılığı değerlendirme çalışmalarına katılan çalışanların 
terfi süreçleri sonuçlandırıldı.

Çalışmaların sonunda terfisi gerçekleşen çalışanlarla bir araya gelen Loft yöneticile-
rinden Perakende Müdürü Cüneyt Akar ve Eğitim Gelişim Müdürü Ayhan Fişekçi, yap-
tıkları konuşmalarda, Loft çalışanlarıyla stratejik kariyer yönetimi ile ilgili önemli not-
lar paylaştılar.

İletişim, Takım Çalışması, Müşteri Odaklılık, Ticari Düşünme Liderlik ve Yönetim yet-
kinlikleri üzerinde odaklanan çalışmaların Eğitim ve Gelişim Uzmanı Ömer Selamet ve 
İK Yöneticisi İrem Kohen tarafından değerlendirildiği süreç, çalışanların gelişim alan-
larının anlaşılması ve geliştirilmesi konusunda aydınlatıcı nitelikte oldu ve Loft yöne-
tici adaylarını kariyer yolunda bir adım daha ileri taşımış oldu.

Loft çalışanlarının kurumsal bağlılığını ve kurumsal rekabet gücünü artıran benzer ça-
lışmalar, her yıl iki kez olmak üzere düzenli olarak tekrarlanıyor.

LOFT ÇALIŞANLARI 
KARİYER HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Loft, kariyer yönetiminin en önemli unsurlarından biri olan 

terfi çalışmaları ile, yüksek performanslı çalışanlarını ödüllendirmeye 

devam ediyor.
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28-29 Ağustos tarihlerinde bir araya gelen Loft mağaza ve merkez ofis yöneticileri, gerçekleştir-
dikleri çalışmalar ve kurumsal planları ile ilgili detaylı görüş alışverişinde bulunma şansı yakaladı.

Mağazalar ve merkez departmanlar arasında iletişimi güçlendirmek, daha etkin çalışma ortamı 
sağlamak ve iş sonuçlarını daha da verimli hale getirmek için düzenlenen toplantıda açılış konuş-
masını Loft Ticari Direktörü Orhan Gürsoy yaptı.

Planlama, Tasarım, Satınalma, Görsel Düzenleme, İnsan Kaynakları, Bilgi Teknolojileri ile Eğitim 
ve Gelişim departmanlarının hazırladıkları sunumlarla, Loft markasının gelişimleri ve yeni uygu-
lamalar konusunda bilgiler aktardığı toplantı, farklı başlıklardaki sunumlarla renklendi.

İki gün süren ve Loft bünyesindeki departmanlar arasında işbirliğini artırarak başarıya ulaşmayı 
sağlayacak bir sinerji yakalanmasını sağlayan toplantı,29 Ağustos akşamı gerçekleştirilen Tekne 
Gezisi ile sona erdi.

LOFT MAĞAZA YÖNETİCİLERİ TOPLANDI
Loft mağaza yöneticileri, merkez ofisteki çalışma arkadaşlarıyla 

bir araya gelerek yürütülen projeler ve planlanan çalışmalar 

konusunda bilgi alışverişinde bulundu.
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EROĞLU GİYİM YAZA MERHABA KONSERİ

Eroğlu Giyim tarafından 

21 Haziran’da Çorlu’da 

düzenlenen “Yaza Merhaba” 

konserinde tüm çalışanlar, 

aileleriyle birlikte 

gönüllerince eğlendi. 

Eroğlu Giyim Çorlu Fabrikası’nda açık alanda gerçekleştirilen konser etkinliği, yaz dönümü tari-
hi olan 21 Haziran’da düzenlendi. Eroğlu Giyim İstanbul Merkez ve Çorlu Fabrika İnsan Kaynakla-
rı ekipleri ile Çorlu İdari İşler ekibi tarafından ortaklaşa düzenlenen organizasyonda, Eroğlu Giyim 
çalışanları aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Önce çocuklar

Eroğlu Giyim konseri, çocuklar için düzenlenen eğlenceler, oyun parkları, palyaço ve animasyon 
gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ile 16:00’da başladı. 

İkramlar DJ eşliğinde

18:30’da başlayan DJ programı eşliğinde sunulan ikramlarla devam eden etkinlik, 20:00’de sahne 
alan Ali Altay’ın birbirinden güzel şarkıları ile devam etti.

Ali Altay unutulmaz bir konser verdi

Anadolu Rock Müzik Sanatçısı Ali Altay, ilk olarak sahnede Erkin Koray’ın “Arapsaçı” parçasıyla açı-
lış yaptı. Konserinin devamında seslendirdiği hareketli şarkılarla da seyircilerini coşturdu. Sanat-
çının seslendirdiği bir çok şarkıya eşlik eden ve oynayarak eğlenen genç, yaşlı, çocuk pek çok kişi, 
gönüllerine göre müzik ziyafeti yaşamış oldular.

Geleneksel müziğimizin temalarını, rock müziğin felsefesi ve müzikal anlayışıyla yorumlayan Ali 
Altay, Cem Karaca, Barış Manço, Edip Akbayram, Neşet Ertaş, Sezen Aksu, Orhan Gencebay tara-
fından seslendirilen sevilen eserleri farklı ve samimi tarzıyla yorumlayarak büyük beğeni kazandı.
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800 kişinin katılımıyla 

gerçekleşen konserde Ali 

Altay, Eroğlu Giyim ailesini 

hareketli parçalarla coşturdu. 

Sanatçı Ali Altay’a verdiği muhteşem konserden dolayı teşekkür eden Eroğlu Hol-
ding Yönetim Kurulu Üyesi ve Eroğlu Giyim İcra Kurulu Başkanı Ümmet Eroğlu, yap-
tığı kısa konuşmada üretimde yoğun ve bir o kadar başarılı iş dönemi geçiren Eroğ-
lu Giyim’in başarılarının artarak devam edeceğine olan inancını dile getirdi. Konse-
re katkısı olan herkese, bu keyifli ortama ortak olan çalışanlara ve ailelerine katılım-
larından dolayı teşekkür etti.

Yaz mevsimini bir şenlik havasında hep birlikte eğlenerek karşılayan Eroğlu Giyim ai-
lesinin konsere ilgisi büyük oldu. Çalışanlar ve ailelerinden oluşan 800 kişilik bir top-
luluğun katıldığı konser için fabrika bahçesinde gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Yeşil 
alan üzerinde renkli minderler ve kurdelelerle süslü banklarla rahat bir şekilde kon-
seri izleme alanları oluşturuldu. 

Konser sahnesinin yeri, dekorasyonu, ses ve ışık sistem düzenlemeleri ile görüntü 
efektlerinden oluşan bazı gösteriler de konserlerde eğlenceyi tamamlayıcı ve etki ya-
ratıcı şekilde oluşturuldu. Led ekran üzerinden daha önce yapılan etkinliklerimizden 
kareler sunuldu. Seyirciler ekranda kendilerini izlerken o keyifli anları tekrar yaşamış 
oldular. Gece boyu led ekrana yansıtılan etkinliklerle konuklar programın hiçbir anını 
kaçırmadan eğlenme fırsatı bulmuş oldular.
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COLIN’S SUUDİ ARABİSTAN MAĞAZALARI 
ÇALIŞANLARI PERAKENDE EĞİTİMLERİNİ 

TAMAMLADI

24-27 Haziran tarihleri arasında Suudi Arabistan’daki 
Colin’s mağaza yöneticilerimiz ve Almoosa Trading 
genel merkez çalışanları Uniziah’da eğitimden geç-
tiler. 

Colin’s oryantasyon ve perakende yönetimi başlıkla-
rındaki eğitim, Bölge Müdürü İlker Teker ve Eğitim ve 
Gelişim Müdürü Ayhan Fişekçi tarafından verildi. 

Sponsorluğu Almoosa Trading tarafından üstlenilen 
organizasyonda, mağaza ziyaretleri ve 3 gün süren 
eğitimler sonrasında, eğitimcilere plaket ve katılım-
cılara da sertifikaları törenle verildi. 

COLIN’S’TE İLK YETKİNLİK EĞİTİMİ: 
İLETİŞİM

Colin’s Academy, kurumsal yetkinlik eğitimlerine, 

sürecin ilk adımı olan “İletişim Becerileri Eğitimi” ile 

Mayıs ayında başladı.  

18 grubun eğitimi tamamlandı. 

Colin’s Eğitim ve Gelişim Yöneticisi Hande Elagöz tarafından ilk 
etapta merkez çalışanları ve depo yöneticilerinin katılımıyla dü-
zenlenen iletişim eğitimleri, kişiye kendisini doğru ifade etme, 
karşısındakini etkin dinleme, kendi fikirlerinin desteklenmesi 
amacıyla başkalarını etkileme ve yönlendirme becerilerini ka-
zandırmayı hedefliyor.

Sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim başlıklarında beden dili, ses tonu 
ve sözcüklerin seçiminden etkin dinleme, soru sorma, empa-
ti kurma yetkinliklerine uzanan bir kazanım sağlayan eğitim-
ler, devam eden süreçte merkez ve depo çalışanlarından uzman, 
personel ve stajyerleri de içerecek şekilde tüm Colin’s çalışanla-
rına yaygınlaştırılacak.
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Colin’s mağazalarında uygulanan “Bugün ne giysem?” projesinde, satış 
danışmanları bir günlük süre içinde satabilecekleri en iyi kombini ha-
zırlamayı hedeflediler. 

Hafta sonu gerçekleşen mağaza toplantısında da, ekip arkadaşlarına 
kendi hazırladıkları kombini giyerek tanıtımını yapan satış danışman-
ları takip eden hafta içinde ilgilendikleri müşterilerine kendi oluştur-
dukları kombinleri sundular. Çalışanlar arasında heyecan uyandıran bu 
uygulama, ekip içinde tatlı bir rekabete dönüşerek keyifle tamamlandı.

Her mağazanın kombin şampiyonu, alan yöneticiliği bazında ayrıştırı-
lan kolaj çalışmasında yer aldı ve intranet ortamında tüm Colin’s çalı-
şanlarına sunuldu.

COLIN’S ÇALIŞANLARI ÖNERİYOR:
BUGÜN NE GİYSEM?

Colin’s mağazalarında satış hizmetlerinde görev 
alan çalışanların Colin’s koleksiyonlarını yakından 
tanıyarak kombin becerilerini geliştirmek üzere 
gerçekleştirilen “Bugün ne giysem?” uygulaması 
başarılı sonuçlar getirirken, çalışma ortamına da 
keyif kattı.

Colin’s, engelli vatandaşların topluma kazandırılması, birer birey olarak 
bağımsızlıklarını destekleyecek ekonomik özgürlüklerine kavuşmalarını 
ve toplumsal hayat içinde yer alabilmelerini sağlayacak mesleki beceri-
leri kazanmalarını sağlamak için bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Colin’s İnsan Kaynakları departmanından Hülya Gökay ve Gülcan Keleş 
ile Sezon Depolar Müdürü Gürbüz Karacan’ın işbirliği içerisinde yürüt-
tüğü projeye, Yeşilköy Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi eğitmen-
lerinden Selvi Taş da tam destek sağladı.

Eylül ayında başlatılan proje kapsamında Yeşilköy Özel Eğitim 
Merkezi’nde eğitim gören engelli vatandaşlarımızdan Colin’s’te çalış-
mak üzere başvuranlar, Colin’s merkez ofisine davet edildi.

Colin’s İnsan Kaynakları Müdürü Hülya Gökay öncülüğünde, Sezon De-
polar Müdürü Gürbüz Karacan ve Colin’s Merkez Özlük İşleri Personeli 
Gülcan Keleş tarafından gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, aday-

lardan beş kişi, Colin’s Hadımköy ve Esenyurt depolarında çalışmak üze-
re işe alındılar.

Yeşilköy Özel Mesleki Eğitim Merkezi, zihinsel engelli vatandaşlarımızın 
becerilerine uygun alanlarda yetkinlik kazanarak meslek sahibi olmala-
rı konusunda faaliyet gösteriyor. Merkezde eğitim gören zihinsel engel-
li vatandaşlarımızın Colin’s bünyesindeki pozisyonlarda çalışabilmeleri 
konusunda gelen talep doğrultusunda başlatılan projenin, ilerleyen dö-
nemde yeni görüşmelerle de devam etmesi hedefleniyor. 

İlerleyen dönemlerde Colin’s insan kaynakları ekibi, Yeşilköy Özel Mes-
leki Eğitim Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirerek merkez hakkında daha 
detaylı bilgi alacak. Böylece engelli vatandaşlarımızın topluma kazan-
dırılmaları için yapılabilecek farklı çalışmalar ve projeler konusunda po-
tansiyel işbirliği fırsatları yaratılmaya çalışılacak.

Colin’s ve Yeşilköy Özel Mesleki Eğitim Merkezi işbirliği ile 
gerçekleştirilen proje kapsamında, eğitim merkezi öğrencilerinin 

Colin’s bünyesinde bulunan açık kadrolara yeteneklerine uygun 
çerçevede yerleştirilmesi çalışmalarına başlandı.

COLIN’S ENGELLİ İSTİHDAMINA 
DESTEK OLUYOR
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COLIN’S İLE BİR SURVIVOR DAHA 
SONA ERDİ

Colin’s’in ana sponsoru olduğu Survivor maratonu, 
30 Haziran Pazar akşamı düzenlenen final 
programında şampiyonunu ilan etti.

COLIN’S 17 HAFTA BOYUNCA 
SURVIVOR SEYİRCİSİ İLE 
BULUŞTU
17 Mart Pazar akşamı Panama’da başla-
yan ve 1 Temmuz’daki final ile sona eren 
Survivor, 17 hafta boyunca cumarte-
si, pazar ve pazartesi geceleri yayınlan-
dı. Final bölümü dahil toplam 47 bölüm 
”Survivor macerası Colin’s ile başlıyor” 
şeklinde açıldı ve “Survivor macerası 
Colin’s ile sona erdi” şeklinde kapandı.

Yarışma reklam aralarında da “Survi-
vor macerası Colin’s ile devam edecek” 
ve “Survivor macerası Colin’s ile devam 
ediyor” reklamları yer aldı. Yarışma için-
de Acun Ilıcalı’nın yaptığı sunumlarda, 
Colin’s kampanyaları, koleksiyonumuz 
ve ürünlerimizin yanı sıra, Colin’s’in glo-
bal bir marka olarak büyüklüğü ve yay-
gınlığı ifade edildi. 

Gönüllü yarışmacıların tamamının 
Colin’s kıyafetleri giydiği yarışma ile il-
gili duyurular Colin’s mağazaları ve vit-
rinleriyle sosyal medya sayfalarında sık-
lıkla yer aldı. 

105 günlük yarışma maratonu boyunca Ünlüler ve Gönüllüler ta-
kımları arasında kıyasıya mücadelelere tanık olan ve yayınlandığı 
sürece milyonları ekran başına kilitleyen Survivor yarışmasının bu 
sezon galibi, Gönüllüler takımından Hilmi Cem İntepe oldu. 

30 Haziran Pazar akşamı yayınlanan ve heyecanın dorukta olduğu 
final bölümünde, yarışmanın ana sponsoru Colin’s’in de advertori-
alleri yayınlandı. 

Televizyon program ortalamalarında dönemin en yüksek reyting-
lerini alan Survivor, Colin’s’in marka değeri adına çok verimli ve 
başarılı sonuçlarla geri döndü.
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COLIN’S RUSYA JEANS FEST ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

sHOP&WIN

COLIN’S MÜŞTERİLERİ 
SHOP&WIN İLE KAZANDI

Rahatlık ve şıklığı bir arada sunan geniş ürün 
yelpazesiyle öne çıkan Colin’s, düzenlediği 
Shop&Win kampanyasına katılanlar arasından 
çekilişle belirlenen 580 talihliye armağanları-
nı dağıttı.

9 Nisan’da başlayan Shop&Win kampanyası çer-
çevesinde, Colin’s mağazalarından 50 TL’lik alış-
veriş yaparak kampanyaya katılanlar arasında 
yapılan çekilişle, iPad’den notebook’a, Xbox’dan 
kulaklığa kadar pek çok hediye Colin’s müşteri-
lerinin oldu.

30. kuruluş yılında herkesi sevindirmek için yola 
çıkan Colin’s, 133.249 kişin katıldığı kampanya 
sonunda 30 kişiye iPad Mini, 30 kişiye Xbox, 30 
kişiye Nokia Lumia, 30 kişiye Casper Nirvana No-
tebook, 130 kişiye Philips kulaklık ve 330 kişiye 
Colin’s Jean armağan etti.

Rusya Federasyonu’nda uygulanmaya başlayan ve bugün Türkiye, Ukrayna, Be-
yaz Rusya gibi ülkelere de yaygınlaştırılarak gerçekleştirilmeye devam eden Je-
ans Fest, bu yıl da Colin’s markasının müşteri kitlesiyle arasındaki bağı güçlen-
diren bir kampanya oldu.

Her yıl bir başka yenilikle müşterilerinin karşısına çıkan Jeans Fest kapsamında 
bu yıl, sadece mağazalara gelen müşteriler değil, tanıtım amaçlı hazırlanan web 
sayfası www.colinsjeansfest.ru üzerinden alışveriş eden müşteriler de kampan-
yaya katılma şansı yakaladı.

Müşterilerine sanal ortamda her gün 33 adet Jean, 1 adet iPhone 5, 1 adet iPad 
Mini, 1 adet iPod Nano 7 kazandıran Colin’s, Jeans Fest dönemi olan 30 gün bo-
yunca jean alan herkese “2013 Hit” şarkılarından oluşan CD hediye etti. Farklı in-
dirimler ve promo kodları kazanmak üzere site üzerinden kayıt olan her müşteri 
de çekilişe kazanmaya hak kazandı. 

Rusya Jeans Fest kapsamında Colin’s müşterileri 30 iPhone 5, 30 iPad Mini, 30 
iPod Nano 7 ve 900 jean kazandılar.

Rusya Federasyonu’nda 2010 yılından beri 
düzenlenen ve artık geleneksel bir kampanya 
olan Jeans Fest, 2013 yılında da Colin’s 
severleri hediyeleriyle buluşturdu.
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EROĞLU GİYİM WEB SİTESİNE 
BİR ÖDÜL DE IMA’DAN

Bu yıl Altın Örümcek yarışmasında Üretim-Sanayi Kategorisi’nde aldığı En İyi Web 
Sitesi ödülünün ardından, Eroğlu Giyim’e bir ödül de IMA’dan geldi.

2006 yılından bu yana web sitesi tasarımı ve geliştirilmesi konusundaki mükem-
meliyet standartlarını belirleyen, Interactive Media Awards, başarılı web sitesi ça-
lışmalarını seçerek, kuruluşların gösterdikleri üstün başarıları ödüllendiriyor.

Önde gelen web tasarımcıları, geliştiricileri, programcıları, reklamcıları ve web 
teknolojileri profesyonellerinden oluşan ve kar amacı gütmeyen Interactive Media 
Awards, internetteki mükemmeliyet standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Interactive Media Council Inc (IMC) tarafından verilen, Interactive Media Awards 
ödüllerinde değerlendirmeler; tasarım, kullanılabilirlik, teknik konularda yenilik, 
standartlara uyum ve içerik kriterleri altında yapılıyor. Bu ödüle sahip olabilmek 
için, sitenin, değerlendirme konusu olan alanların tamamında, katı yönergele-
re uyması gerekiyor. 

Türkiye’den daha önceki yıllarda THY, Ülker ve Garanti Bankası gibi markaların al-
dığı IMA ödülünü kazanmak için gerekli koşul olan yönergelerin tamamını karşıla-
mak, çok az sayıda sitenin ulaşabildiği bir başarı olarak nitelendiriliyor.

Amerika merkezli, uluslararası bir yarışma olan 

“Interactive Media Awards IMA” tarafından verilen 

“En İyi Web Sitesi” ödülünü Eroğlu Giyim kazandı.
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EROĞLU HOLDİNG MERKEZ ÇALIŞANLARI 
GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNDE 
BİR ARAYA GELDİ

İftar yemeği öncesinde sahne alan fasıl ekibinin söy-
lediği ilahileri dinleyerek iftar saatini bekleyen çalı-
şanlar, yemek esnasında semazenler tarafından ser-
gilenen sema gösterisini de beğeniyle izlediler.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan Eroğ-
lu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğ-
lu; dünyada yaşanan gelişmelerin Türkiye ve Eroğlu 
Holding özelinde ekonomik yapıya etkilerini anlatır-
ken, 30. Yılını tamamlayan Eroğlu Holding ve bağ-
lı şirketlerin mevcut durumundan ve hedeflerinden 
de bahsetti. Nurettin Eroğlu, konuşmasını 30. yılın-
da çalışanlarıyla birlikte genişleyerek büyümeye de-
vam eden Eroğlu Holding ailesinin gelecek dönem-
deki planlarını ve çalışanlardan beklentilerini anlata-
rak sonlandırdı. 

Yönetim Kurulu Başkanının ardından kürsüye çı-
kan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı ve Loft İcra Kurulu Başkanı Şahin Eroğlu ile Eroğ-
lu Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Colin’s İcra Kuru-
lu Başkanı Yavuz Eroğlu ise konuşmalarında çalışan-
ların geçmiş Kadir gecelerini tebrik ederken, 30 yılın 
sonunda gelinen bu noktada büyük bir aile olmanın 
önemini vurgulayarak çalışanların gelecek Ramazan 
bayramlarını kutladılar. Eroğlu Holding Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, konuşmalarının ardından çalışanlar ta-
rafından uzun süre alkışlandı.

EROĞLU HOLDİNG

Eroğlu Holding‘in  organizasyonuyla 

5 Ağustos tarihinde, 

Florya Kaşıbeyaz Restaurant’ta gerçekleşen 

iftar yemeğinde Eroğlu Holding, Colin’s, 

Loft, Dnm ve Eroğlu Gayrimenkul merkez 

çalışanları bir araya geldi.
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COLIN’S

COLIN’S YENİ MAĞAZALARLA 
SATIŞ AĞINI GÜÇLENDİRİYOR

VIALAND AVM MAĞAZASI BÜYÜK FIRSATLARLA AÇILDI
Rahatlık ve şıklığı bir arada sunan geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan 
Colin’s, Türkiye’deki 161’inci mağazasını 26 Mayıs 2013 Pazar günü 
Vialand AVM’de açtı. Vialand AVM’nin seçkin marka karmasında yeri-
ni alan Colin’s ayrıca açılışa özel %30 indirimi ve gün boyu süren ak-
tiviteleri ile alışveriş ve eğlenceyi bir arada sundu. 

Avantajlı alışveriş konusunda da açılışa özel kampanyalarını Colin’s 
severler ile buluşturan Colin’s’in, kadın ve erkek ilkbahar/yaz koleksi-
yonlarının da tanıtıldığı etkinlik boyunca mağazada yoğun bir şekil-
de alışveriş yapan tüketiciler hem indirimin hem de dağıtılan sürpriz 
hediye çeklerinin keyfini çıkardı.

ALMANYA’DAKİ ÜÇÜNCÜ COLIN’S 
MAĞAZASI FRANKFURT’TA AÇILDI
Rahatlık ve şıklığı bir arada sunan geniş ürün yelpa-
zesiyle öne çıkan Colin’s yurtdışında mağazalaşma 
atağına da devam ediyor.

Almanya’daki üçüncü mağazasını Frankfurt Skyline’da 
açan Colin’s, Alman müşterilerin büyük ilgisi ile karşı-
landı. Frankfurt fuar merkezinde yer alan yeni Colin’s 
Frankfurt Skyline mağazası 425 m2’lik bir alana sahip.

Almanya’daki dördüncü mağazasını ise Eylül sonuna 
kadar açmayı hedefleyen Colin’s bu mağaza için yeri 
de Darmstatt Luisencenter olarak belirledi. 

Colin’s’in Almanya’daki mağaza sayısı yıl sonuna ka-
dar 6’ya çıkacak.

Mağazalaşma atağına hız kesmeden devam 

eden Colin’s, Türkiye’de ve dünyada 

yeni mağazalarla büyüyor.



www.erogluholding.com
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GELENEKSEL COLIN’S İŞ KAHVALTISI 
MOSKOVA LOTTE PLAZA’DA YAPILDI

Colin’s, Rusya Federasyonu’nda 

bulunan ve büyük bir kısmı 

ile iş ortaklığı yaptığı alışveriş 

merkezlerinin yetkilileriyle 

iş kahvaltısında buluştu.

Bu sene ikinci kez düzenlenen “Geleneksel Colin’s İş Kahvaltısı 2013” 
17 Nisan’da Moskova’nın en prestijli mekanlarından biri olan Lotte 
Plaza’da gerçekleştirildi.

Düzenlenen program çerçevesinde Colin’s’in dünü ve bugününün anla-
tıldığı ve geçtiğimiz dönem itibariyle durum değerlendirmesinin yapıl-
dığı toplantıda, ileriki dönemlerde gerçekleştirilmesi planlanan aktivi-
teler ve hedefler de alışveriş merkezi yetkilileriyle paylaşıldı.

İngilizce, Rusça ve Türkçe olarak üç dilde simultane çeviri yapılan prog-
ramda söz alan Colin’s Rusya Federasyonu Genel Müdürü Önder Ön, 
yapmış olduğu sunumda Colins’in her zaman yenilenen yüzü ve di-
namiğiyle Rusya’daki müşterilerinin gönlündeki özel yerini dün oldu-
ğu gibi bugün de koruduğunu söyledi ve “Müşterilerimizden aldığımız 
bu güçle hazır giyim sektöründe 1 numara olmayı hedefliyoruz” dedi.

Yıl sonuna kadar 113 şehirde toplam 220 mağazaya ulaşmayı hedef-
lediklerini belirten Ön, bunun yanında Beyaz Rusya’da da mağazacı-
lık sektöründe hızlı bir şekilde büyümeye devam ettiklerini sözlerine 
ekledi.

Hazırlanan programa Türkiye’den katılan Global Satış ve Pazarlama Di-

rektörü Tarık Gülsün de, yetkililerle fikir alış verişinde bu-
lundu. 

Gülsün, hazır giyim sektörü ve mağazacılığın global an-
lamda değişen yüzü ile ilgili istatistiki bilgiler vererek, 
alınması gereken önlemler üzerinde durdu ve iş ortaklarına 
önemli açıklamalarda bulundu.  



EROĞLU GİYİM
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EROĞLU GİYİM AKSARAY FABRİKASI 
GELENEKSEL PİKNİĞİ YAPILDI

Eroğlu Giyim Aksaray Fabrika İnsan Kaynakları ve 
İdari İşler birimi tarafından hazırlanan ve her ge-
çen yıl daha da artan bir katılımla gerçekleşen 
piknik bu yıl 7 Eylül’de düzenlendi.

Sabah 10:00’da piknik alanına varışın ardından 
düzenlenen kahvaltının ardından başlayan ve ak-
şam 17:00’ye kadar süren aktivitelerde çalışanlar 
gönüllerince eğlendiler.

Yaklaşık 800 kişinin katıldığı Aksaray fabrika pik-
niği, organizasyon yapısı ile Aksaray çalışanları-
nın ve ailelerinin heyecanla bekledikleri bir et-
kinlik oldu.

Yerel sanatçının sahne aldığı piknikte çalışanlar 
sürekli oyun havaları eşliğinde oynayarak ve ha-
lay çekerek çoşkulu bir gün geçirdiler. Birbirinden 
çekişmeli yarışmalar ve oyunlar, pikniğin vazge-
çilmez etkinlikleri arasında yer aldı. Çuval yarı-
şı, yumurta taşıma , halat ve halay yarışmaları ile 
renklenen yarışmalarda kazananlara Colin’s hedi-
ye çekleri verildi.

Çocukların animatör ekibi ile eğlenceli zaman ge-
çirdiği piknik sonunda fabrika çalışanları ailele-
riyle birlikte mutlu bir yorgunluk içinde evlerine 
döndüler. 

Eroğlu Giyim Aksaray fabrika  

çalışanlarının katılımıyla 

geleneksel   olarak her yaz 

düzenlenen yaz pikniği, 

bu yıl Hasan Dağı Piknik 

Alanı’nda düzenlendi.

EROĞLU GİYİM MERKEZ ÇALIŞANLARI 
İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU

19 Ağustos’ta Eroğlu Giyim 
Merkez çalışanlarından 
250 kişinin katılımıyla, 

Beylükdüzü Gürpınar’daki 
Bayece Restaurant’da 

düzenlenen iftar, 
Eroğlu Giyim Merkez İnsan 
Kaynakları ekibi tarafından 

planlandı.
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EROĞLU GİYİM AKSARAY FABRİKA 
ÇALIŞANLARI BİRLİKTE İFTAR AÇTI
Eroğlu Holding şirketlerinin ramazan ayı içinde 
düzenlediği iftar yemekleri, çalışanların bir ara-
ya gelerek birlikte vakit geçirmelerine olanak sağ-
layan önemli organizasyonlar arasında yer alıyor.
Eroğlu Giyim İstanbul ve Aksaray İnsan Kaynak-
ları ekibi tarafından düzenlenen ve Aksaray Fab-
rika idari personelinden 50 kişinin katıldığı iftar 
da, çalışanların bir araya gelmekten memnuniyet 
duydukları bir yemek oldu.
Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Eroğlu Gi-
yim İcra Kurulu Başkanı Ümmet Eroğlu iftar sonra-
sında yaptığı konuşmada, 2013 yılının şirketimiz 
için başarılı sonuçlar elde edilen bir yıl olduğunu 

söyleyerek, sağlanan bu başarıda takım çalışması-
nın etkin olduğunu belirtti. 
Mısır ve Türkiye fabrikalarındaki üretimin son du-
rumu hakkında bilgi veren Ümmet Eroğlu, tıpkı ül-
kelerde olduğu gibi şirketlerde de huzurun ve bir-
likteliğin önemli olduğunun altını çizdi. Ferdi ba-
şarılardan çok beraber alınan başarıların sürekli 
olduğuna ve ancak ekip çalışmasıyla kalıcı ve iyi 
sonuçlara ulaşıldığına dikkat çeken Ümmet Eroğ-
lu, konuşmasının sonunda bu başarıda emeği ge-
çen tüm çalışanlarına ve ailelerine teşekkür ede-
rek, herkesin Ramazan bayramını kutladı ve iyi di-
leklerini sundu. 

Aksaray Kuzucular Park Otel’de 

5 Ağustos’ta düzenlenen davette 

Eroğlu Giyim Aksaray Fabrika 

çalışanları birlikte iftar açtı.

EROĞLU GİYİM ÇORLU FABRİKA 
ÇALIŞANLARI İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Eroğlu Giyim Çorlu Fabrika çalışanlarının katıldığı iftar, 2 Ağustos’ta Çorlu 
Piknik Restaurant’ta düzenlendi.

Eroğlu Giyim Çorlu fabrika çalışanlarından 97 kişinin katıldığı iftardan 
sonra çalışanlara hitaben bir konuşma yapan Eroğlu Holding Yönetim Ku-
rulu Üyesi ve Eroğlu Giyim İcra Kurulu Başkanı Ümmet Eroğlu, gösterdikle-
ri başarılı çalışmalardan ötürü herkese teşekkür etti.

İftar yemeğinin ardından katılan herkesle tek tek ilgilenen Ümmet Eroğlu, 
çalışanlarla beraber bol bol fotoğraf çektirdi.



COLIN’S ERS ÖRME

52

COLIN’S DEPO ÇALIŞANLARI 
İFTAR YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Colin’s depo çalışanları, 19 Temmuz Cuma 

günü düzenlenen iftar yemeğinde buluştu. 

Avcılar Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen 

yemekte zengin ikramlarla ağırlanan depo 

çalışanları, iş saatleri ve çalışma ortamı 

dışında arkadaşlarıyla sohbet etme 

imkanı buldular.

ERS ÖRME YÖNETİMİ, ÇALIŞANLARIYLA 
GELENEKSEL İFTAR YEMEĞİNDE 
BULUŞTU Ers Örme çalışanları, Ers Örme Yönetimi ve İnsan Kaynakları bölü-

münün organizasyonuyla düzenlenen geleneksel iftar yemeğin-
de bir araya geldi.

Florya Kaşıbeyaz Restaurant’ta 26 Temmuz 2013 Cuma günü ger-
çekleşen iftar yemeğine çalışanlar tarafından yoğun katılım oldu. 

Açık ve nezih bir ortamda oruçlarını açan Ers Örme çalışanları, bir-
lik ve beraberlik duygusunu bir kez daha hissederek büyük bir ai-
lenin parçası olmanın gururunu yaşadılar.

Ramazan ayının getirdiği birlik ve bütünlük felsefesinin bilinciyle, 
çalışanlar iftar yemeğinden mutlu ayrıldılar. 






