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Elvan Ailemiz’in Değerli Üyeleri,
Yeni bir sayıda yeniden sizler buluşmanın, yeni güzellikleri paylaşmanın 
mutluluğunu yaşıyorum. Elvan’da EN’ler dönemine ilişkin gelişmelere 

geçmeden önce büyük resmi tamamlayan, anlamlandıran bazı göstergeleri 
paylaşmak istiyorum. Önceki paylaşımlarımızdan da hatırlayacağınız üzere;

- Dünyanın en büyük şekerleme firmalarını sıralayan Candy Industry Global 
Top 100 listesine 2012’de 93. sıradan giren Elvan, 2013’te 12 basamak birden 
çıkarak 81. oldu. Listede bulunan 3 Türk firmasından sadece Elvan sırasını 
yükseltti.

- Grubumuzun amiral gemisi Elvan, İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) verilerine 
göre sektör ihracatında ikinciliğe çıktı.

- Grubumuzun parlayan yıldızı Cici ise “Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 
şirketi” listesinde ilk üçe girdi, ödülünü aldı.

Dikkat ederseniz farklı markalarımızla dünyada ve Türkiye’de koşuyor, 
sıralamalarda öncelikli yerimizi almış bulunuyoruz. Sizlerle birlikte daha üst 
sıralara yürüyoruz. Ancak gelinen noktada sadece listelerde ilk sıralamalara 
girmiyor, ilkleri de gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda geçen dönemdeki en önemli 
gelişme şüphesiz ki kruvasan yatırımımızdı. Şükürler olsun tek hat üzerine 
dünyanın en büyük kruvasan tesisini Eskişehir’de kurmayı başardık. Ar-Ge’den 
yatırıma, üretimden satışa kadar tüm birimlerimizin katılımı ve işbirliği ile hayat 
bulan bu yatırım, yine sizlerle kendi başarı hikayesini yazacak. Emeği geçen tüm 
birim ve mesai arkadaşlarımıza bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederim.

İSO Ödülü Doğru Yolda Olduğumuzun İşareti
Sadece teknik anlamda değil, içerik-derinlik konusunda da ilkleri 

gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye şirketler dünyasında bir ilk olan Elvan 
Zeka Kulübü de (EZK) hem Türkiye’de hem de dünyada koşusunu sürdürüyor. 
Çocuklarımızı küçük yaşta üniversiteli yapan EZK, kısa sürede hikayesini oluşturdu.

Üniversiteli stajını çay getir-götürden işinden çıkarıp proje üretmeye 
dönüştüren Elvan Akademimiz de en farklı staj programına imza atmasıyla 
dikkat çekiyor.

Atlas Okyanus’unda bir adalar ülkesi olan, fakat yeri harita gösterilemeyecek 
kadar ülkemizde bilinmeyen Cape Verde’e sektördeki ilk ihracatı Elvan yaptı.  

Yeni hayata geçen intranetimizle bütün bu güzellikleri anında sizlerle 
paylaşabilme fırsatını yakalamış bulunuyoruz. 

İstanbul Sanayi Odası’ndan (İSO) İnovasyon Ödülü almak ise doğru yolda 
olduğumuzu gösteriyor. 

Son olarak kendimle ilgili bir haber vereyim: Sektörümüzü dünyada temsil 
etmek üzere kurulan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu´nun (ŞTG) başkanlığı 
onurunu üstlenmiş bulunuyorum. 

Heyecan verici yeni haberlerde buluşmak dileğiyle…

Elvan’da EN’ler dönemi… “MOSTS” period for 
Elvan Group...

Hidayet Kadiroğlu
Elvan Grubu Başkanı

Chairman of the Elvan Group 

b a ş k a n d a n
f rom the chairman

Dear Members of Elvan Family,
I am very happy to meet you and share 

kindness with you in a new issue. 
I would like to begin with three reminders from 

previous sharings:
- Elvan Group entering to Top 100 list created by 

Candy Industry Global ranging the most important 
candy companies of the world uprised from 93th row 
to 81st. This happened in one year only. 

- Elvan, the flagship of our group uprised to 
second row for export in its sector according to data 
obtained from Istanbul Export Organizations (İİB).

- Cici had in the first three rows in the list of “The 
fastest growing 100 companies in Turkey”, got its 
reward.

If you take into consideration we go faster and 
faster every day in the world and in Turkey. We 
climb to upper rows everyday with you. However at 
that point we are not only in the first rows we also 
provide the firsts. Under this scope the most important 
development last year was croissant investment. We 
achieved to build the biggest croissant plant globally 
in Eskişehir. We shall create the success story of this 
with all our shareholders.

ISO award is a sign showing that we’re in 
right way

Elvan Intelligence Club (EZK) the first 
intelligence club amongst all Turkish companies 
continue to take awards both in Turkey and in the 
world. 

Elvan Group’s products were exported to an 
island country in Atlantic called Cape Verde first. If 
you want to learn where this country is most of the 
people cannot show its location in a map.  

Taking Innovation Award from Istanbul Industry 
Chamber (ISO) can show that we’re in the right way. 

Lastly I would like to give information about 
myself: I assumed the honor of being the president of 
Sugar Foods Presentation Group (ŞTG) founded to 
represent our sector in the world. 

I wish to meet you again with exciting news.
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Fu a r l a r. . .  Fu a r l a r. . .  Fu a r l a r

Kıtaları Aşan Fuar Turu Devam Ediyor…

Amerika kıtasına yönelik büyük hedefleri olan Elvan 
Grubu, buna uygun eylem planında önemli bir adım 

daha attı ve Summer Fancy Food 2014 Fuarı’na katıl-
dı. New York’ta gerçekleştirilen fuara İhracat Müdürü 
Gürel Güzeloğlu temsiliyle iştirak eden Elvan, mevcut 
müşterilerle iletişimi güçlendirirken yenilerine de kapı 
araladı. Şu anda Amerika kıtasındaki 19 ülkeye ihracat 
yapan Elvan’ın Amerika performansı da dikkat çekiyor. 
İlk 6 ayda kıtaya yönelik ihracat bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 150 artış kaydetmiş durumda. Hali 
hazırda kıtaya çikolata ve gofret ürünleri satan Elvan, 
kervana jell ürünlerini de dahil etmek üzere ABD’deki 
önemli fuarlara katılıyor.

Elvan Grubu, bölgesel olarak Rusya ve Ortadoğu’yu 
da odağında tutuyor. Bu nedenle Moskova ve Gulffood 
fuarlarına da düzenli olarak katılım gerçekleştiriyor.

Teknolojiye Yakın Takip!

Ürettiği yenilikçi ürünleri dünyanın önde ge-
len fuarlarına katılarak tanıtan Elvan Grubu, 

rekabetçi konumunu sürekli güncel tutmak için 
teknoloji fuarlarını da yakından izliyor. Bu amaçla 
dünyanın en büyük paketleme, ambalaj malzeme-
leri ve makineleri fuarı olan Interpack 2014’e bir 
çıkarma yaptı. Fuara  Elvan Grubu üst yönetimi 
tam kadro katılarak iddiasını ortaya koymuş oldu.

Our intercontinental expo tour 
continues.
Elvan Group that have important goals for 
American continent stepped up for action plan 
complied to this and participated to Summer 
Fancy Food 2014 Expo. Elvan Group was rep-
resented by Export Manager Gürel Güzeloğlu 
for the expo held in New York both for strength-
ening current communication with customers 
and creating new ones. 
Elvan Group focuses to Russia and Middle 
East regionally. So they participate regularly 
to Moscow and Gulffood expos, too.

Close follow-up for technology!
Elvan Group presenting innovative 
products by participating to the leading 
expos in the world watch the expos of 
technology to keep updated their rivalry. 
Senior managemet of Elvan Group made 
their claim by participating to Interpack 
2014.
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E l v a n  G r u p ’ t a n
h a b e r l e r

Eskişehir’de 
Takım Çalışması…

Daha verimli bir üretim ve satış yönetimi için 

2013 yılında bazı şirketlerini birleştirerek Elvan 

Grubu çatısını oluşturan Elvan, söz konusu operas-

yonunun ruhuna uygun eğitimlerini sürdürüyor. Bu 

kapsamdan olmak üzere Kişisel Gelişim Uzmanı 

Oğuz Saygın, Eskişehir tesislerinde takım çalışması 

konulu eğitimini sahnede uygulamalı olarak verdi. 

Team work in Eskişehir...
Elvan that provided Elvan Group by com-
bining some of its companies in 2013 for a 
more efficient production and sales manage-
ment continue to trainings complied with the 
mentioned operation. 

Bilgilere de Güvenlik Belgesi 
Alındı

Elvan Gıda, bilgilere güvenlik sağlamak üzere ISO 
27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni de 

aldı. Bilgi güvenliğini, “Bilginin izinsiz erişimlerden, kulla-
nımından, ifşa edilmesinden, yok edilmesinden, değiştiril-
mesinden veya hasar verilmesinden koruma işlemidir” diye 
tanımlayan Elvan Kalite Sağlama Şefi Didem Güzeloğlu, 
şöyle devam etti: “Elvan Gıda Bünyesinde alınmış olan ISO 
27001 belgemizin kapsamı; Elvan Gıda’da üretilen şeker 
ve çikolata ürünlerinin satın alma, depolama, dış ticaret 
uygulama, mali işler ve sevkiyat hizmetleri ile bu hizmetle-
rin Bilgi İşlem dahilinde bilgi güvenliğinin sağlanmasıdır.” 

A security document was granted for 
information, too
Elvan Gıda have granted 
ISO 27001 Information 
Security Management 
System Document to 
provide security for 
information. Didem 
Güzeloğlu the Chief 
of Quality Providing 
of Elvan Group said: 
“Information security is 
a security process against 
unauthorized access, 
usage, reveal, dispose, 
altering and damaging of 
the documents”.

Tunus’ta Hentbol’a Destek

Elvan, Tunus’ta yapılan Arap ligi Hentbol Şampi-
yonasında takım sponsoru oldu. Tunus iş ortağı 

Khemais Braham, büyük bir heyecana sahne olan 
şampiyonada destek verilen takımın finale kadar 
çıkmayı başardığını açıkladı.

Support for handball in Tunisia
Elvan Group were team sponsor in Handball 
Championship of Arabic League in Tunisia. 
Khemais Braham the partner from Tunisia 
said: “The supported team achieved to reach 
to the finals in this championship”
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N e w s  Fr o m
E l v a n  G r o u p

Şekerlemecilerin de 
Başkanı Oldu

İstanbul İhracatçı Birlikleri’nde (İİB) yeni dö-
nem seçimleri yapıldı. 29 Nisan 2014 Salı 

günü yapılan seçimlerde Elvan Grubu Başkanı 
Hidayet Kadiroğlu’nun bulunduğu liste yeniden 
seçilmeyi başardı. 

Yeni yönetim kendi arasında görev dağılımı 
yaptı ve Hidayet Kadiroğlu’nu Şekerli Mamüller 
Tanıtım Grubu (ŞTG) Başkanlığı’na seçti.

He became the president of 
confectioners, too.
President of Elvan Group Hidayet 
Kadiroğlu was selected as the President 
of Sugar Food Advertorial Group (ŞTG) 
established under the scope of Istanbul 
Export Organization (İİB). He has as-
sumed the mission of presenting Turkish 
candybar sector to the world. 

İkram-Şükran-Elvan…

Marka yolculuğunda yeni hedefi nihai tüketiciye 
doğrudan ulaşmak şeklinde belirleyen Elvan, 

bu amaca yönelik olmak üzere geçen dönemde TV 
reklamları da yaptı. Şirket tarihinde bu ölçekte ilk 
olan kampanyanın ilki Donut için, ikincisi bayramlık 
ürenler için, son olarak da kruvasan için yapıldı.
Elvan Grubu'nun bayramlıklara yönelik hazırladığı ve 
izleyenler tarafından pek sevilen İKRAM-ŞÜKRAN-
ELVAN üçlemesi TRT Arapça ekranlarındaydı... TRT 
Arapça'da canlı olarak yayınlanan ekonomi progra-
mına konuk olan Elvan Grubu Pazarlama Müdürü 
Tarık Muhaffel, şekerlemeyi ve Elvan'ı anlattı.

İkram-Şükran-Elvan...
Elvan Group determining the new goal 
as directly reaching to the final consumer 
prepared some TV advertorials to achieve this 
goal. This is the first advertorial campaign in 
the history of this company. First advertorial 
was for Dont, and then for celebratory 
products finally for croissant. Advertorials of 
İKRAM-ŞÜKRAN-ELVAN triple which were 
prepared by Elvan Group for celebratory 
were broadcasted on TRT Arabic channel... 
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Şeker Tesisine 
Ziyaretçi Akını…

Şeker tesisleri geçen dönem de ziyaretçi akınına uğ-
radı. Birbirinden şeker, enerji dolu çocuklar yanında 

üniversitelerden de gelen ziyaretçi programları hatıra 
fotoğrafıyla son buldu. Geçtiğimiz dönemde şeker te-
sislerine program düzenleyen kurumlar şöyle sıralana-
bilir;

E l v a n  G r u p ’ t a n
h a b e r l e r

Lots of visitors to candybar 
plant...
There were lots of visitors for candy 
bar plants on previous year, too. The 
program consisting of visitors from 
universities right along with cute and 
energetic children ended with picture 
shots. 

1 - İnci Taneleri Anokulu
2 - Gülfidan Anaokulu
3 - Bezirganbahçe İlkokulu
4 - Fatih Koleji Ortaköy şubesi
5 - Sultan Fatih Koleji
6 - Sabahattin Zaim Üniversitesi
7 - Haliç Üniversitesi



Adı - Soyadı Mezun Olduğu 
Okul 

Mezun Olduğu 
Bölüm Pozisyonu

Dış Ticaret ve Uygulama Müdürlüğü
GİRAY DURGUN Atatürk Üniversitesi Fransız Dili Ve Edebiyatı İhr. Satış Uzman Yard.

Satınalma Müdürlüğü
KAMİL BİRCAN ÖZBEK Marmara Üniversitesi İşletme Satınalma Uzman Yard.

Cici Pazarlama Ticaret A.Ş.

OSMAN MUMCU Karadeniz Teknik Üniv. Fizik
EGE/AKDENİZ Bölge 
Satış Yöneticisi

SAMET KUTLUK Anadolu Üniversitesi İktisat İç Piy. Opr. Uzm. Yard.

PINAR ÖZBEK Hitit Üniversitesi İşletme Yönetimi Sekreter

RECEP ALİ TERZİ Lise Fen Bilimleri İç Piy. Sat. Opr. Şefi

Pazarlama Direktörlüğü
HAKAN BAYER Anadolu Üniversitesi Grafik Grafik Uzmanı

MUSTAFA İNANÇ Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Pazarlama İlet. Uzmanı

NURCAN AKMAN Anadolu Üniversitesi İktisat Marka Yöneticisi

İç Denetim
CİHAN MALKOÇ Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finansman Yeminli Mali Müşavir

KAYA YALÇIN Boğaziçi Üniversitesi Siyaset. Bil. ve Ulus.İliş. İç Denetim Uzmanı

YASİN ARSLAN İstanbul Üniversitesi İşletme İç Denetim Uzman Yard.

Ar-Ge Merkezi
TUĞÇE FATMA 
ZORLUCAN

ODTÜ Gıda Mühendisliği Ar-Ge Uzman Yardımcısı

MERVE IŞIKYILDIZ Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Ambalaj Mühendisi

Kalite Sağlama
AYDAN ÇETİNKAYA İstanbul Üniversitesi Kimya Labaratuvar Uzman Yard.

ALİ ADANUR Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojisi Kalite Sağlama Fenomeni

Tedarik Zinciri Koordinatörlüğü
MUSTAFA UFUK 
HAMARAT

Avcılar End. Mes. Lisesi Makine Ressamlığı
İmalat Kalite Kontrol 
Uzman Yardımcısı

Eskişehir Fabrika Kalite Sağlama
BERRİN ÖZDAMAR Gazi Meslek Lisesi Ağırlama ve Gıda Tekn. Kek Kalite Sağ. Formeni

GÜLCAN ŞEREMET Atatürk Üniv./Hınız MYO Gıda Teknolojisi
Kek-Yarı Mamül-Çikolata 
Kalite Sağlama Formeni

Üretim Genel Müdürlüğü
TUĞBA YILDIRIM Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği Vardiya Mühendisi

HATİCE SEZGİN Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Vardiya Mühendisi

ÇAĞRI YARBAŞ Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Vardiya Mühendisi

Planlama Müdürlüğü
OLCAY BURSALI Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Üret. Plan. Uzm. Yard.

ÇAĞRI YARBAŞ Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Vardiya Mühendisi

Personel Departmanı
MUSTAFA ÇETİN Anadolu Üniversitesi İşletme Personel Uzm. Yard.

(Manisa Fabrika) Cici Süt ve San. Tic. A.Ş.
OĞUZHAN HAFİF Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği Vardiya Mühendisi

EMİNE IŞIK Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Kalite Sağlama Uzmanı

ARAMIZA KATILANLAR
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E l v a n  G r u p ’ t a n
h a b e r l e r

Elvan Akademi’yle Hedef
Hayat Boyu Eğitim

Tüm Elvan Grubu paydaşları için 
‘Hayat boyu eğitim’ vizyonuyla 
hayata geçirilen Elvan Akademi’nin 
2014 programı da gerçekleştirildi. 
Farklı üniversitelerden yaklaşık 20 
öğrencinin katıldığı 2014 programı 
sonunda katılımcı öğrenciler; Bal 
Arısı, BesTat, CheeseBar ve Sur Gıda 
adıyla 4 farklı grup oluşturdu ve 
hazırladıkları proje fikirlerini Elvan 
yöneticilerinden oluşan jüri heyetine 
sundu. Jüri karşısında heyecanlı 
anlar yaşayan öğrenciler, böylelikle 
iş hayatındaki süreçleri de bizzat 
yaşamış oldular.

   2014 programme of Elvan Academy 
carried out with the vision of “Lifelong 
education” for all participants of Elvan 
Group. The participant students have 
provided 4 different groups called 
Bal Arısı, BesTat, CheeseBar and 
Sur Gıda and presented their ideas 
on project to a jury including Elvan 
Group directors at the end of the 2014 
programme which consist of about 20 
students from different universities. 
The students which were very excited 
have experienced all processes in the 
work life.

The Aim of Elvan Academy

Lifelong education

Katılımcı öğrenciler; Bal Arısı, BesTat, CheeseBar ve Sur Gıda adıyla 4 
farklı grup oluşturdu ve hazırladıkları proje fikirlerini Elvan yöneticiler-
inden oluşan jüri heyetine sundu. İstanbul Genel Müdürü Veysi Oruç, 
Intersweet Genel Müdürü Davut Kaya, Pazarlama Müdürü Tarık Muhaffel 
ve Şeker Fabrikası Müdürü Gürcan Güler’in yer aldığı jüri karşısında 
heyecanlı anlar yaşayan öğrenciler, böylelikle iş hayatındaki süreçleri de 
bizzat yaşamış oldular. Değerlendirmeler sonucunda BesTat 1. seçildi, 

ekip üyeleri uzun dönem staj hakkı kazandı. BesTat ekibi; proje geliştirme 
sürecinde kendilerine lojistik destek sağlayan, koçluk yapan Fatih Altunbay 
ve Alihan Ünlütürk’e teşekkür ederek vefalarını ortaya koydular.

Elvan Group Deputy President Osman Kadiroğlu took the award on behalf 
of Elvan Group The award was given by Science, Industry and Technology 
Minister Fikri Işık. Osman Kadiroğlu was congratulated on the stage by Avni 
Mutlu the Governor of Istanbul city.
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Diploma, kapsamlı bir eğitim programının ta-
mamlanmasının ardından verilen evrak olarak 
tanımlanıyor. 2000’li yıllara kadar bir diploma 

sahibi olmak bir işe girebilmek için yeterliydi. Günü-
müzde ise gerekli, ancak yeterli değil. Çünkü diplo-
malar, teknolojideki hızlı gelişim ve buna bağlı olarak 
iş yapma biçimlerindeki değişim nedeniyle alındıktan 
kısa bir süre sonra geçerliliklerini yitiriyorlar. İşte bu 
dengesizliği gidermek üzere Hayat Boyu Eğitim anla-
yışı geliştirildi.

Avrupa’da Beaşladı…
Hayat Boyu Eğitim ile eğitim; insan hayatında bir 

kesit olmaktan çıkarılıp yemek ve içmek gibi yaşanı-
lan sürece devam eden bir zorunluluk haline getirildi. 
Konu ilk olarak Avrupa’da uygulanır oldu. Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik Programları, 1 Ocak 2007 tarihi iti-
bariyle yeni bir döneme girdi. 2013 yılı sonuna kadar 
sürecek yedi yıllık bir dönemi kapsayan Hayatboyu Öğ-
renme (LLP = Lifelong Learning Programme) ve Genç-
lik (Youth in Action) Programları hayata geçirildi.

Türkiye de Kervana Katıldı 
Avrupa Birliği’ni tam üyelik müzakereleri sürdüren 

Türkiye de Avrupa’daki kervana katıldı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) bünyesinde Hayat Boyu Öğrenme Ge-
nel Müdürlüğü kurdu. Genel müdürlük, sürekli eğitim 
anlayışını tüm topluma yayabilmek için internet por-
talları da oluşturdu.

Elvan Uygulamayı Geliştiriyor
Elvan Grubu da 2013 yılında stratejik bir adım attı 

ve Elvan Akademi’yi hayata geçirdi. Başta çalışanlar ol-
mak üzere tüm Elvan Grubu paydaşları için ‘Hayat boyu 
eğitim’ vizyonuyla hayata geçirilen Elvan Akademi’nin 
2014 programı da gerçekleştirildi. Grubun yeni çalışan 
adaylarına doğru tanıtımını ve kuruma nitelikli yeni iş 
gören kazandırılmasını öngören 2014 programı yakla-
şık 1 ay sürdü. 

Elvan Akademi Proje yürütücüsü Mustafa Canolca, 
konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: “30 Haziran 2014 
tarihinde başlayan program süresince farklı üniversi-
telerden gelen 20 katılımcıya Elvan yöneticileri alan-
larıyla ilgili sunumlar yaptı. 25 Temmuz’daki final gü-
nünde ise bu sefer katılımcılar hazırladıkları projeleri 
Elvan yönetimine sundular. Böylelikle biz, staj işini çay 
getir-götür gibi ayak işi olmaktan çıkardık. Stajyerin iş 
geliştirme sürecine katıldığı nitelikli bir iş yaptık. Her yıl 
yeni açılımlarla bu konsepti geliştirmek istiyoruz.”

BesTat 1. Seçildi

Katılımcı öğrenciler; Bal Arısı, BesTat, CheeseBar ve 
Sur Gıda adıyla 4 farklı grup oluşturdu ve hazırladık-

ları proje fikirlerini Elvan yöneticilerinden oluşan jüri he-
yetine sundu. İstanbul Genel Müdürü Veysi Oruç, Inters-
weet Genel Müdürü Davut Kaya, Pazarlama Müdürü Tarık 
Muhaffel ve Şeker Fabrikası Müdürü Gürcan Güler’in yer 
aldığı jüri karşısında heyecanlı anlar yaşayan öğrenciler, 
böylelikle iş hayatındaki süreçleri de bizzat yaşamış ol-
dular. Değerlendirmeler sonucunda BesTat 1. seçildi, ekip 
üyeleri uzun dönem staj hakkı kazandı. BesTat ekibi; proje 
geliştirme sürecinde kendilerine lojistik destek sağlayan, 
koçluk yapan Fatih Altunbay ve Alihan Ünlütürk’e teşekkür 
ederek vefalarını ortaya koydular.

BesTat is the champion
The participant students have provided 4 different groups 
called Bal Arısı, BesTat, CheeseBar and Sur Gıda and 
presented their ideas on project to a jury including Elvan 
Group directors. The students living an exciting experience 
in front of the jury including Istanbul General Manager 
Veysi Oruç, Intersweet General Manager Davut Kaya, 
Marketing Manager Tarık Muhaffel and Sugar Factory 
Manager Gürcan Güler have experienced the work life 
excitement. After all test BesTat was declared as the 
1st team, team members have gained right to long term 
internship. BesTat team have paid respects to coaches 
Fatih Altunbay and Alihan Ünlütürk who provided their 
logistics support on project development process.

Elvan Group made a strategic move in 2013 and 
started Elvan Academy. 2014 programme of Elvan 
Academy carried out with the vision of “Lifelong 
education” for all participants including employers of 
Elvan Group. 2014 programme that provides the right 
introduction to new employer nominees has continued 
for about 1 month.

N e w s  Fr o m
E l v a n  G r o u p
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Türkiye’de farklı illerde, dünyada ise farklı ülkeler-
de üretim yapan ve her geçen gün bunlara yeni 
noktaları ekleyen Elvan Grubu, farklı coğrafyalarda 

bulunan ve sayısı sürekli artan çalışanları arasındaki bil-
gi akışını ve iletişiminı artırmak amacıyla yeni bir projeyi 
daha hayata geçirdi: İntranet… Söz konusu sistem, Bill 
Gates’in ‘Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızında Çalışmak’ 
adlı kitabında belirttiği çalışma modeline de kapı aralıyor.

Şirket içi internet: İntranet
Haberleşme ve iletişim üzerine kurgulanan intranetler, 

şirket içi özel ağ veya özel web olarak tanımlanabilir. Di-
ğer bir ifadeyle şirkete özel bir iç internet uygulamasıdır. 
Farklı noktalarda faaliyet gösteren veya fazla sayıda ça-
lışanı bulunan şirketlere kurum içi bilgi paylaşımı ve ileti-
şimi imkanı veriyor. 

E l v a n  G r u p ’ t a n
h a b e r l e r

Elvan’a da
Dijital Sinir Sistemi

Yeni hedeflere göre web sitesini 
yenileyen Elvan, iç iletişimi 
artırmak amacıyla bir de intranet 
kurdu. ‘Dahili internet’ olarak 
da tanımlanan intranet ile 
Elvan, Bill Gates’in ‘Dijital Sinir 
Sistemiyle Düşünce Hızında 
Çalışmak’ adlı kitabında belirttiği 
çalışma modeline de kapı 
aralıyor.

Elvan Group renewing its web site 
considering new goals have installed 
an intranet for improving the inhouse 
communication. With this system called 
“internal internet” Elvan Group open 
the door slightly for new work models 
specified in the book named “Working 
With Speed of Thought With Digital 
Neurological System” of Bill Gates.

“Digital Neurological System” 
to Elvan Group
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Elvan Group manufacturing in different cities in Turkey 
or in different countries in the world have carried out a new 
project to improve the information flow and communication 
of its employers living in different locations. Intranet... With 
this system they open the door slightly for new work mod-
els specified in the book named “Working With Speed of 
Thought With Digital Neurological System” of Bill Gates.

Inhouse internet: Intranet
Intranet configured for communication can be identified 

as inhouse private network or private web. In other words it 
is an internal internet application. It gives the possibility of 
inhouse information sharing and communication for com-
panies which have a lot of employers or operates in different 
locations. 

Elvan için zorunluluk olmuştu
Türkiye’de farklı illerde, dünyada ise farklı ülkelerde 

üretim yapan ve her geçen gün bunlara yeni noktaları 
ekleyen, böylelikle çalışan sayısını sürekli artıran Elvan 
Grubu için intranet bir zorunluluk olmuştu. Çünkü farklı 
coğrafi noktalarda yoğunluluğu artan kitleler arasındaki 
bilgi akışı ve iletişimi artırmanın en uygun yoluydu. Küre-
sel erişim, multimedya imkanları ve düşük maliyet avan-
tajı ve bütün bunların bir araya gelmesi İntranet’i tercih 
ettiren faktörlerin başında geliyordu. 

Gruba özel dikim
İntranet konusunda hazır şablonlar vardı, ancak bun-

lar hem maliyetli hem de Elvan’a uygun değildi. Bunun 
üzerine Elvan Bilgi Sistemleri Şefi Aydın Aslan devreye 
girdi ve Elvan’a özel bir yapı kurdu. Tamamen öz kaynakla 
ve butik bir anlayışla kurulan Elvan Grubu İntranet yapısı, 
değişen ve gelişen ihtiyaçlara-beklentilere uygun olarak 
yeniden kurgulanabilecek-düzenlenebilecek olması da 
ayrı bir avantaj olarak değerlendirilebilir. 

Her şey web üzerinde…
İntranetler oluşmadan önce bilgi kaynakları, ayrı alan-

larda saklanarak yalnızca o alanın ilgililerine açık tutu-
luyordu. Bugün intranet ortamında çalışanlar/kullanıcılar 
çeşitli veri tabanlarına, raporlara, ilgili oldukları bilgile-
re tek bir ara yüzden ulaşabiliyorlar. İntranet üzerinde; 
muhasebe, İK, üretim otomasyon yazılımları çalıştırmak 
mümkün olduğu gibi çeşitli veri tabanlarını tutmak ve 
belge dağıtımı gibi işleri gerçekleştirmek mümkün. 

Kara haber daha tez yayılacak!
İntranetler, Bill Gates’in ‘Dijital Sinir Sistemiyle Düşün-

ce Hızında Çalışmak’ adlı kitabında belirttiği çalışma mo-

deline de kapı aralıyor. 
Çünkü söz konusu sis-
temle bir yapının farklı 
bileşenleri internet üze-
rinden birbirine bağla-
nıyor. Artan iletişim ve 
etkileşimle sadece Bill 
Gates’in sözünü ettiği 
çalışma-işlem hızı art-
mayacak, işletmenin 
bağışıklık sistemi de 
güçlenecek. Sistem ha-
berin niteliğine bakma-
dan her türünün akışına 
imkan vereceği için atalarımızın ‘Kara haber tez yayılır’ 
sözü de yerini bulacak. Böylelikle kötü haberi hızlı alan 
yönetimler, erken önlemler-tedbirlerle büyük yıkımları ön-
leyebilecekler.

N e w s  Fr o m
E l v a n  G r o u p

Elvan Web Sitesi Yenilendi!

Elvan Web sitesi yenilendi... Yeni ihtiyaçlara göre 
yeni teknolojilerle tasarlanan web sitesi, ilave 

başlıkları ve zenginleştirilmiş içeriğiyle dikkat çe-
kiyor.  Dergimizin bütün arşivine de yeni site üze-
rinden ulaşmak mümkün. Öncekinden farklı olarak 
detaylı kurumsal bilgilerden sonra ilk bakışta dikkat 
çeken yeni başlıklar şöyle:
- İnovasyon
- Elvan’da kariyer
- Basın odası
- Videolar…

The website of Elvan Group has 
been renewed!
The website of Elvan Group has been renewed... 
This website designed for new requirements with 
new technologies remarks with additional headers 
and enriched contents.  It is possible to reach to all 
archive of the magazine by new website. The re-
markable new headers including detailed inhouse 
information was specified below:
- Innovation
- Career in Elvan Group
- Press room
- Videos...
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Elvan Group have built the largest 
croissant production plant in 
Eskişehir, and they plan to reinvent 
croissant in Turkey both with 
different ranges and production 
capacity. In this plant which has 
a production capacity of 1 ton per 
hour, 700.000 large croissants are 
produced in a day.

E l v a n  G r u p ’ t a n
h a b e r l e r

Tek Hat Üzerine Dünyanın En Büyük Tesisiyle

Kruvasanın Kitabı 
Yeniden Yazılıyor

Tek hat üzerine dünyadaki 
en büyük kruvasan tesisini 
Eskişehir’de kuran Elvan Grubu, 
gerek çeşitleriyle gerekse üretim 
kapasitesiyle Türkiye’de kruvasanın 
kitabını yeniden yazmayı planlıyor. 
Saatte 1 ton üretim kapasitesi olan 
tesiste günde 700 bin büyük boy 
kruvasan üretilebiliyor.

With the largest plant of the world

Croissant is reinvented
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N e w s  Fr o m
E l v a n  G r o u p

  Elvan Group built the first research and 
development center of food sector in Turkey and 
now they bring in something new and global. Elvan 
Group built the largest croissant production plant of 
the world in Eskişehir aim to target different tastes 
with different flavor over 10. 
This huge plant with a width of 3.6 m have a 
production capacity of 1 ton and can produce 
30.000 croissants (large) per 1 hour. Length of the 
line is about 500 m.

A taste for everyone
Elvan Group President Hidayet Kadiroğlu 
specifying that they made croissant a common taste 
for everyone said: “At that point you can even see 
the croissant on the stand of a tallyman. We made 
everyone to buy most quality croissant”.

  40 million can be produced in a 
month
The unique and even the largest croissant 
plant was build by Elvan Group in Eskişehir. 
Elvan croissants produced under the brand 
of Today are presented by 2 different basis 
weights to consumer. Croissants in one package 
are 55 gr. and more than one package are 185 
gr. (15 mini croissants in 1 package)... In these 
plants with a production capacity of 700.000 
for large croissants, 40 million croissants can 
be produced in mini basis weight. Thus Elvan 
Group have reached to the aim of production 
capacity for all population of Turkey.

Türkiye’de gıda sektöründe ilk Ar-Ge Merkezi’ni kur-
masıyla gündeme gelen Elvan Grubu, şimdi de dün-
ya çapında bir ilke imza atıyor. Dünyadaki en büyük 

kruvasan tesisini Eskişehir’de kuran Elvan Grubu, 10’u aşkın 
çeşidiyle farklı damak zevklerine hitap etmeyi hedefliyor. 
3.6 m genişliğindeki devasa tesis saatte 1 ton üretim kapa-
sitesine sahip ve 1 saatte 30 bin adet (büyük boy) kruvasan 
üretebiliyor. Hattın uzunluğu ise 500 metreye yaklaşıyor.

Herkesin Yiyebileceği Bir Lezzet
Kruvasanı herkesin yiyebileceği bir lezzet haline getirdikle-
rini belirten Elvan Grubu Başkanı Hidayet Kadiroğlu, şöyle 
devam etti: “Türkiye’de simit neyse Avrupa’da da kruvasan 
öyle… Turistlerin tercihiyle olsa gerek Türkiye’de ilk olarak 
lüks otel ve kafe menülerinde yer alan kruvasan artık gün-
lük tüketime girmiş durumda. Bu bilinirlikte Avrupa’da ya-
şayan Türklerin ve Avrupa seyahate giden vatandaşlarımı-
zın da etkisi olabilir. Gelinen noktada kruvasan artık sokak 
satıcılarının tezgahında da görülebiliyor. Biz kruvasanın en 
kaliteli halini herkesin ulaşabileceği bir seviyeye getirdik.” 

Ayda 40 milyon Üretilebiliyor
Elvan Grubu, dünyada tek hatta en büyük olan kruvasan 
tesisini Eskişehir’e kurdu. Today markası altında üretilen 
Elvan kruvasanları 2 farklı gramajla tüketiciye sunuluyor. 
Tek  ambalajlı olan 55 gr, çoklu ise 185 gr (1 pakette 15 
adet mini boy)… Büyük boyda günde 700 bin adet üretim 
kapasitesi olan tesislerde mini gramajla ayda 40 milyon 
üretilebiliyor. Böylelikle Elvan Grubu, tüm Türkiye’ye yete-
bilecek kruvasan üretim kapasitesini yakalamış bulunuyor.

İç piyasa ekibine tesisleri bizzat 
gezdiren ve bilgi veren Elvan Grubu 
Başkan Yardımcısı Osman Kadiroğlu, 
“Büyük bir yatırım yaptık ve başardık. 
Şimdi sıra tanıtım yatırımlarına geldi” 
mesajı verdi.

Osman Kadiroğlu the Vice President of 
Elvan Group showed around to domestic 
market team and said: “We have made 
an important investment and succeeded. 
Now it’s time for presentation invest-
ments”. 
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E l v a n  G r u p ’ t a n
h a b e r l e r

Ar-Ge Ürünü Yerli Maya 
ile Üretildi

Elvan Grubu, İstanbul Sefaköy’de Türkiye 
gıda sektöründeki ilk Ar-Ge Merkezi’ni 

kurdu. Ar-Ge Merkezi’nin ilk çalışma konusu 
ise kruvasan oldu. Elvan Ar-Ge uzmanlarının 
yaklaşık 1,5 yıl üzerinde çalıştığı proje kapsa-
mında kruvasana özel yerli maya üretildi ve 
ürün Türk damak zevkine uygun hale getiril-
di. Elvan Ar-Ge Merkezi Müdürü Dilek Şener, 
şöyle devam etti:  “Kruvasan bir Avrupa kla-
siği… Biz özel mayamızla bunu yerlileştirdik. 
Nasıl ki Trabzon Vakfı Kebir Ekmeği’ne asıl 
özelliğini veren mayasıysa bizim kruvasa-
nımıza da lezzetini ve yumuşaklığını veren 
özel mayamız… Ar-ge Merkezinin uzun süren 
çalışmaları sonucunda geliştirilen ürün 6 ay 
boyunca lezzetini ve yumuşaklığını koruyor. 
Ofiste, evde ve yoldayken, her zaman ve her 
yerde acıktığınız her an…”

Research and development product was 
produced by using yeast

Elvan Group have built the first R&D Center for 
food sector in Sefakoy Istanbul, Turkey. The 

first study subject of R&D Center was croissant. A 
special yeast has been produced under the scope of 
the project on which R&D specialists worked for 
about 1.5 years. Elvan R&D Center Manager Dilek 
Şener continued:  “Our special yeast is the the fac-
tor that gives taste and mellowness to croissant... As 
a result of long term studies of our R&D Center the 
developed product can keep its taste and mellowness 
for 6 months”
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N e w s  Fr o m
E l v a n  G r o u p

Büyük Risk Alındı, 
Ancak Başarıldı…

Elvan Grubu Yatırımlar Direktörü Mus-
tafa Topaloğlu, yatırım aşamasında 

büyük riskler alındığı belirterek şöyle de-
vam etti: “Böylesine büyük bir tesiste kali-
teyi yakalayabilmek başlı başına bir riskti. 
Çünkü 3.6 m genişliğindeki fırında ısının 
eşit dağılımı ve standart pişirme başlı 
başına bir işti. Bu büyüklükteki tesis daha 
önce kimse tarafından denenmemişti. Fa-
kat biz bütün bu riskleri göze aldık. Özel 
taleplerde bulunduk, gerektiğinde bileşen-
leri farklı tedarikçilerden temin ettik ve 
terzi usulünde butik bir tesis kurduk. So-
nuçta yüksek kapasitede sizlerin de şahit 
olduğu kaliteyi yakaladık. Makine yapım-
cıları da ‘İlk defa bu ölçekte ve bu kalite 
bir ürün gördük’ diye hayretlerini-taktirle-
rini dile getirdiler.”

A great risk taken but the 
result is a success...
Mustafa Topaloğlu Elvan Group 
Investment Director specified that they 
took big risks for this investment and 
continued: “Quality in that a such big 
plant is the main risk. Because equal 
dispersion of the heat and standard 
cooking process is the main work in 
an oven with 3,6 m width. Before that 
no one tried that large plant. But we 
met all risks. We made some special 
demands, provided contents from 
different suppliers and we build a 
boutique plant. As a result of that as 
you can see we had been successful. 
Even the machine manufacturers 
mentioned their daze-appreciation by 
saying that it’s the first time they saw 
a product of that quality”.
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‘Ürün 10 numara olmuş’
Ekibiyle birlikte kruvasanın yapımını aşama aşama 
inceleyen Intersweet Genel Müdürü Davut Kaya, “10 
numara bir ürün olmuş” dediği kruvasan için göreve 
hazır olduklarını söyledi. Davut Kaya, tüm dünyadan 
büyük beğeni alan kruvasanı da Donut gibi bir başarı 
hikayesine dönüştüreceklerini vurguladı. 

İhracat ekibine tesisleri gezdiren ve değerlendirmelerde bulunan Eskişehir 
Genel Müdürü Nevzat Çelik, “Elvan Grubu olarak standartlarımız değişiyor, 
gelişiyor. Kekle unlu mamüllerde yakaladığımız ivme kruvasanla sürüyor. 
Hedef kruvasanda da ilk 3’e girmek” diye konuştu. 

“Ten over ten for product”
Intersweet General Manager Davut Kaya observed the 
making of croissant from top to bottom with his team and 
said, “10 over ten for product” . He also mentioned that 
they’re ready for any duty. Davut Kaya highlighted that 
they will make the croissant a success story like they did 
for Donut.

Nevzat Çelik the General Manager of Eskişehir province showed around the 
export team and said: “Our standards are changing and developing as Elvan 
Group. The good impression in baked products with cake continues with crois-
sant. Our goal is to be in the first three in this sector”. 



ELVAN ŞEKERİM19

Domestic market is ready, too!
Cici Marketig commercializes the products of Elvan Group to Turkey 
plan to make a new impression by means of croissant in domestic market. 
Mustafa İ. Arslan the General Manager of Cici Marketing has made his 
claim by these words: “Elvan will begin to produce more with croissant that 
will be sold for 1 TRY” 

“Şahi cannon ball” of Elvan 
Group...

Hakan Senbir the Brand Consultant of 
Elvan Group compared the croissant with 
Şahi cannon ball of Fatih Sultan Mehmet. 
Hakan Senbir specifying that Elvan Group 
will set sail for new horizons with croissant, 
and the star of advertorial and food stylist 
Jason Graham said “Baking a croissant 
is a hard work... Do not trouble yourself, 
because Elvan did and it is very sweet”.

In the first league in 
Bulgaria...
Today Croissant made a speedy 
entrance to our neighbour 
Bulgarian market. Today Crois-
sant has been a sponsor for the 
first league games, took part in 
the derby game between CSKA 
Sofia and Levski Sofia with 
both advertorials and taste.

İç Piyasa da Hazır!...
Elvan Grubu ürünlerini Türkiye’ye pazarlayan Cici Pazarlama, kruvasan ile iç 
piyasada yeni bir ivme yakalamayı planlıyor. Yurt çapındaki bölge yöneticilerini 
Eskişehir’de toplayan Cici Pazarlama Genel Müdürü Mustafa İ. Arslan, “1 TL’ye 
satılacak kruvasanlarla Elvan lig atlayacak” diyerek iddiasını ortaya koydu.

Bulgaristan’da Birinci 
Ligde…
Today Kruvasan komşu ülke 
Bulgaristan’da rüzgar gibi esiyor. 
Birinci lig maçlarına sponsor olan 
ve saha kenarlarına ilanı girilen 
Today Kruvasan, ülkenin en 
büyük takımlarından olan CSKA 
Sofia ve Lewski Sofia derbisinde 
hem reklamıyla hem de lezzetiyle 
yer aldı. 

Elvan’ın ‘Şahi topu’…
Elvan Grubu Marka Danışmanı Hakan 
Senbir, kruvasanı Fatih Sultan Mehmet’in 
Şahi topuna benzetiyor. Hakan Senbir, 
kruvasanla Elvan’ın yeni sulara yelken 
açacağını belirtirken reklam filminin yıldızı 
gıda stilisti Jason Graham ise “Kruvasan 
yapmak mühendislik gerektiren zor bir iş… 
Yapmak için zahmet etmeyin, çünkü Elvan 
yapmış hem de çok güzel…” mesajı veriyor.
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Elvan’a İstanbul Sanayi Odası’ndan

İNOVASYON ÖDÜLÜ

Sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi’ni 
kuran Elvan, Türkiye’nin en büyük 
sanayi odası olan İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) tarafından İnovasyon 
Ödülü’ne layık görüldü.  Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın 
bizzat sunduğu ödül, Elvan’ın 
doğru yolda olduğunu teyit etti

Elvan Group that built the first research 
and development center of the sector was 
rewarded with Innovation Award by 
Istanbul Chamber of Commerce (İSO) 
the largest chamber of commerce in 
Turkey.  The award given by the Minister 
of Science, Industry and Technology have 
shown that Elvan Group is in the right way.

From Istanbul Chamber of Commerce to Elvan Group

INNOVATION AWARD

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK’ın bizzat takdim ettiği 
ödülü Elvan adına ödülü Elvan Grubu Başkan Yardımcısı Osman Kadiroğlu 
aldı. Osman Kadiroğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu tarafından da 
sahnede tebrik edildi.

Elvan Group Deputy President Osman Kadiroğlu took the award on behalf 
of Elvan Group The award was given by Science, Industry and Technology 
Minister Fikri Işık. Osman Kadiroğlu was congratulated on the stage by Avni 
Mutlu the Governor of Istanbul city.

E l v a n  G r u p ’ t a n
h a b e r l e r
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The Ministry of Industry have 
given the award.

Fikri IŞIK the Minister of Science, Indus-
try and Technology, Hüseyin Avni Mutlu the 
Governor of Istanbul city, Erdal Bahçıvan İSO 
Chairman of the Board, Zeynep Bodur OKYAY 
İSO Chairman of the Assembly, Prof. Dr. İsmail 
Yüksek the Head of Yıldız Technical University, 
industrials and guests to the award program held 
on Istanbul Chamber of Commerce Foundation 
Dinçkök Technical and Industry High School. 

Elvan Group Deputy President Osman 
Kadiroğlu took the award on behalf of Elvan 
Group

The award was given by Science, Industry 
and Technology Minister Fikri Işık.

1 Yılda 45 Basamak 
Birden Çıktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), “Türkiye’nin İlk 
1000 İhracatçısı” raporunu açıkladı. Söz konu-

su rapora göre Elvan, 119. oldu. 2012 yılında 164. 
sırada bulunan Elvan, yeni rapora göre 45 basamak 
birden çıkmış oldu. Elvan 2012’de bir önceki yıla 
göre 35 basamak çıkmıştı.

Steps up 45 lines in 1 year
Turkish Exporters Assembly (TİM) have explained 
the report called, “First 1000 Exporter of Turkey” . 
Elvan Group has placed to 119th line according to this 
report. Elvan Group which was on the 164th line as of 
2012 has stepped up 45 lines. Elvan Group stepped up 
35 lines in 2012 comparing the previous year.

Ödülü Sanayi Bakanı verdi
İstanbul Sanayi Odası Vakfı Dinçkök Teknik ve En-

düstri Meslek Lisesinde düzenlenen ödül programına Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK, İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal BAHÇIVAN, İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur OK-
YAY ile birlikte Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. 
İsmail Yüksek, sanayiciler ve davetliler katıldı. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK’ın 
bizzat takdim ettiği ödülü Elvan adına ödülü Elvan Grubu 
Başkan Yardımcısı Osman Kadiroğlu aldı.

Vites yükseltmeliyiz
Ödül gecesinde Bakan Işık ‘Marifet iltifata tabidir’ di-

yerek, şöyle devam etti: “Bir yerde bir güzellik varsa onu 
ödüllendirmek, onu paylaşmak, manen ilgi gösterdiğini his-
settirmek başarının artmasında çok büyük öneme sahip. 
Eğer 500 milyar dolar seviyesini yakalayacak isek teknoloji 
düzeyimizde de vites büyütmeye ihtiyacımız var. Bunun için-
de kendi Ar-Ge ve inovasyonumuzu kendimiz yapmalıyız. Bu 
devirde artık kimse kimseye teknoloji satmıyor. Bu noktada 
2023 hedefimiz, Ar-Ge harcamalarımızı gayri safi milli ha-
sılamızın %3’üne yükseltmek. Şu anda %1’e geldik. Şu anda 
154 tane Ar-Ge merkezimiz var. Türkiye’de ilk 500 içindeki 
firmalardan 68’inde Ar-Ge merkezi var. Süratle bunu artır-
malıyız. Şu anda ihracatımızdaki kg ortalama fiyatımız 1.58 
dolar. Avrupa birliği ortalaması 3 dolar civarında. Katma 
değeri yüksek ürünler üretirsek bu değeri yükseltebiliriz. Bu 
sebeple ödüllendirmeleri destekliyoruz.” 

Doğru yolda olduğumuzun teyidi
Ödülü alan Elvan Grubu Başkan Yardımcısı Osman 

Kadiroğlu, bunun Elvan için ilk olmadığına dikkat çekti ve 
şöyle devam etti: ‘Değişmeyen tek şey değişimdir’ diye bir 
klasik vardır, bizim 62 yıllık hikayemiz tam da bunun doğ-
rulaması gibidir. Çünkü 1952’de küçük bir şekerci dükkanı 
olarak temeli atılan işletmemiz, sürekli değişerek ve geli-
şerek bugün bir şirketler grubuna dönüştü. İSO İnovasyon 
Ödülü bizi mutlu etti, fakat bu bizim için bir ilk değil… Geçen 
yıl Cici Çikolata Markamız Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 
Şirketi listesine 3. sıradan girmeyi başardı. Lokomotif mar-
kamız Elvan da İstanbul İhracatçılar Birliği (İİB) verilerine 
göre şekerleme sektörü ihracatında ikincilik konumunda… 
Sektöründe ilk Ar-Ge Merkezi’ni kuran, Türkiye şirketler 
dünyasında ilk Zeka Kulübü’nü hayata geçiren ve Afrika’da 
Zeka Atölyeleri açan grubumuz; yeni ödüller için değişmeye, 
yenileşmeye ve gelişmeye devam ediyor. 2023 yılı ihracat 
ciro hedefimiz olan 1 milyar dolar için tüm paydaşlarımızda 
bütünleşiyoruz. İSO ödülü de doğru yolda olduğumuzu teyit 
etti. Bu da daha büyük adım atma noktasında cesaretimizi 
artırıyor. 

N e w s  Fr o m
E l v a n  G r o u p
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Bol Ödüllü ve Eğlenceli
Elvan Pikniği 2014

Elvan çalışanları için merakla 
beklenen Elvan Pikniği yine 
bol ödüllü ve eğlenceli olarak 
gerçekleştirildi. 07 Haziran’da 
organize edilen pikniğin bu yılki 
adresi Fatih Çeşmesi Parkı’ydı…

Elvan Picnic event expected by 
all Elvan employers was carried 
out with lots of fun and awards. 
The picnic event was organized 
on 7th June this year in Fatih 
Fountain Park...

“Yağmur yadı, yağacak” endişelerine rağmen Elvan 

pikniği 07 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirildi. 

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl Fatih Çeşmesi 

Parkı’nda yapıldı. Elvan çalışanlarının aileleriyle 

birlikte iştirak etti etkinlik sabah kahvaltısıyla başladı. 

Yaklaşık 1.500 katılımcı kahvaltıdan sonra adrenalin 

dolu eğlencelerle coştu, stres attı. Gün boyu süren 

aktivitede bu yıl da ‘En tatlı beraberlik’te  10. yılını 

dolduranlara plaketleri ve altınları takdim edildi.

İşte hemen herkesin kendine göre bir aktivite bulabildi 

ve gönlünce eğlendiği piknikten bazı kareler…

Lots of awards and fun: Elvan picnic 2014…

Despite the concerns related to the weather 
Elvan picnic event was carried out on 7th June 
2014. This event was in Fatih Fountain Park 
unlike previous years. The event which all Elvan 
employers and their families participated was 
started with a breakfast. About 1500 participants 
got carried away with joyful events. In this all day 
long activity the plaques and golden awards was 
given to employers who fulfilled their 10th year.
Everybody found an activity to do there. Here are 
some pictures from the picnic...
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Bir gün önce piknik alanına giderek 
kampı kuran Zafer bey ve ekibinin özel 
çadırı… 

Private tent of Mr. Zafer and his team 
who set the picnic area up one day 
before the event... 

Bu yıl da Elvan’da 10. Yılını dolduran-
lar hatıra plaketlerini ve altınlarını 
aldılar. Plaket ve altınlar; Elvan Grubu 
Başkanı Hidayet Kadiroğlu, Elvan 
Grubu Başkan Yardımcısı Osman 
Kadiroğlu ve Elvan Tedarik Zinciri 
Direktörü Ahmet Küçükali tarafından 
bizzat sunuldu, hak sahipleri birer birer 
tebrik edildi.

The employers who fulfilled their 10th 
year in the company took their plaques 
and golden awards. . Plaques and 
golden awards were presented by Elvan 
Group President Hidayet Kadiroğlu, 
Elvan Group Deputy President Osman 
Kadiroğlu and Elvan Supply Chain 
Director Ahmet Küçükali.

10. Yılını dolduranlar arasında 
Elvan’ın meşhurlarından birisi dik-
kat çekiyordu: Personel ve İdari İşler 
Müdürü Yusuf Bulca… Elvan üst 
yönetiminde plaketini ve altınını alan 
Yusuf Bulca duygulandıran bir de 
konuşma yaptı. Hep birlikte daha nice 
10 yıllar diledi.

Amongst the employers who fulfilled 
the 10th year  there was someone 
important: Personnel and Administra-
tive Works Manager Yusuf Bulca... 
He had an emotional speech, too. He 
wished lots of 10 years together.
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Büyük bir mücadeleye sahne olan 
Toffix Turnuvası’nda şampiyonluğa 
uzanan takıma ve dereceye girenlere de 
kupaları takdim edildi.

In the Toffix Tournament the champion 
team was awarded.

Masa tenisinde yine şampiyon olan 
İstanbul Üretim Genel Müdürü’ne 
madalyasını Elvan Grubu Başkanı 
Hidayet Kadiroğlu takdim etti.

Elvan Group President Hidayet 
Kadiroğlu gave the medal to Istanbul 
Production General Manager who was 
the champion again.
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Elvanlılar, üst yönetimle bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

Elvan employers took lots of photos 
with their supervisors.
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Turquality ile

Marka Yolculuğu 
Hızlandı

Brand introduction quickened 
with Turquality

‘Türkiye’den dünya markası 
çıkarma programı’ olan Turquality 
kapsamına alınan Elvan, Türkiye’de 
ve dünyada marka yolculuğunu 
hızlandırdı. Türkiy’de ve Mısır’da 
alt bayiler toplantıları yaparak 
iletişim çalışmalarını artıran 
Elvan’ı Cici de takip ediyor. 
Öte yandan Elvan tarihinde ilk 
kez TV reklamlarının çekilmesi 
ve dünya çapında gösterime 
girmesi, marka yolculuğunu 
hızlandıran yeni bir faktör olarak 
değerlendiriliyor.

Elvan Group under the scope of 
Turquality “A programme for 
presenting a global brand from 
Turkey” have quickened the 
branding in Turkey and in the 
world. Elvam Group that improves 
communication systems by holding 
meetings in Turkey and Egypt is 
followed by Cici. 
On the other hand first TV 
advertorials in the history of Elvan 
Group is a new factor to quicken the 
branding of the group.
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Elvan Grubu’nun lokomotif markası Elvan, 
2013’te Türkiye’den dünya markası çıkarma 
programı olan Turquality kapsamına alınmıştı. 

Geçen süre zarfından özellikle müşteriye bakan tüm 
süreçlerini gözden geçiren ve yeniden yapılanan El-
van, Türkiye’de ve dünyada marka yolculuğunu hızlan-
dırdı. Hedef ülkelerden başlamak üzere alt bayilere 
yönelik toplantılar düzenleyerek müşteriye daha da 
yaklaşmaya yönelik adımlar atan Elvan, tarihindeki ilk 
reklamlarla geçen döneme damgasını vurdu.

Zaho’dan Çıktılar Yola
06 Mart 2014 tarihinde Irak’ın Zaho kentin-

de toplanan Evlan’ın 26 Iraklı iş ortağı, otobüsle 
Türkiye’ye giriş yaptı ve ilk molayı Şanlıurfa’da ver-
di. Irak Yöneticisi Fahrettin Turan ile Şanlıurfa’da 
bir gece konaklayan kafile, 07 Mart 2014’te Afyon 
Özgül Termal Tesisleri’ne hareket etti. Irak kafilesi 
Afyon’a vardığında kendilerini bir sürpriz bekliyordu. 
İstanbul’dan giden ve tesislere daha önceden ula-
şan Intersweet Genel Müdürü Davut Kaya liderliğin-
deki ihracat ekibi misafirleri kapıda kırmızı montlar 
ve çiçeklerle karşıladı. Ülkelerarası yol yorgunlu-
ğunu termal tesislerde dinlenerek atlatan Iraklılar, 
10 Mart 2014’te tekrar yola çıktılar. Bu sefer rota 
Eskişehir’di…

Afyon’da Verdiler Mola
Eskişehir Genel Müdürü Nevzat Çelik tarafından 

da fabrika girişinde çiçeklerle karşılanan kafile, yor-
gunluk çayının ardından tesisleri gezdi. Mevcut üre-
tim hatlarını ve yapımı devam eden tesisleri gören 
davetliler toplantı salonuna alındı. Eskişehir Genel 
Müdürü Nevzat Çelik tarafından Eskişehir’deki üre-
tim çeşitliliği, kapasitesi ve yeni yatırımlar hakkında 
bilgilendirilen müşteriler, pasta kesiminin ardından 
İstanbul’a uğurlandı. 

Elvan the locomotive brand of Elvan Group was 
included into Turquality in 2013. Reconfigured Elvan 
brand reconsidering all its processes especially for the 
customer have quickened the branding in Turkey and 
in the world. 

Meeting with Iraqis between Zaho-Istanbul
The organization held for the partners in Iraq was 
carried out between the dates of 6th-11th March 2014. 
During the program started in Zaho and finished 
in Istanbul, export team on the leadership of Iraq 
Department Manager Fahrettin Turan and Intersweet 
General Manager Davut Kaya have companioned 
to guests. Convoy have taken a break in Afyon 
for 2 days, they had a tour of the plants of Elvan 
Group in Eskisehir and Istanbul. they also watched 
presentations of directors. The program for Iraqi 
partners welcomed in everywhere they went ended 

Afyon’da Karşılama / Welcome to Afyon...

Afyon hatırası /  Afyon memory
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Eskişehir’de karşılama.. / Welcome to Eskişehir...

Eskişehir’de Tesis Gezisi... / Plant tour in Eskişehir

Hedef Nihai Müşteri…

Yakın bir geçmişe kadar ülkelerde bulunan ana iş 
ortaklarına yönelik toplantılar yaptıklarını anlatan 

Intersweet Genel Müdürü Davut Kaya, son dönemde 
yapılan alt bayi toplantıları konusunda şunları kaydetti: 
“Bizden çıkan ürün, önce ana iş ortağımız deposuna ini-
yor, oradan alt bayilere dağıtılıyor. Sonra da nihai tüketici 
noktalarına… Şimdiye kadar bu zincirde ana iş ortakla-
rımız odaklı çalışıyorduk. Şimdi onlarla birlikte bir adım 
daha atıyoruz ve alt bayilerle buluşuyoruz. Her adımda 
zincirin halkalarını daha da güçlendirdiğimiz bu yolculuk-
ta nihai hedef son tüketici.”

The goal is final customer...
Intersweet General Manager Davut Kaya telling 
that they arrange meetings with main partners in 
different countries recently said: “The products of 
ours are delivered to the warehouse of the main 
partner in the first step, then goes to sub distribu-
tors. And final customer locations at last... So far 
we were operating focused on main partners. Now 
we go ahead with them and we meet sub distribu-
tors. Our aim is the last customer in this journey”.

Reklamlar 
Fırtına Gibi 
Esti

Kruvsan için hazırlanan 
filmin hem Türkiye’de 

hem de yurtdışında göste-
rime girdiği bilgisini veren 
Elvan Grubu Pazarlama 
Müdürü Tarık Muhaffel, 
şöyle devam etti: “Reklam-

larımız  Dubai merkezli MBC1 ve MBC3 kanalında yayına gir-
di. Uydudan yayınlanan MBC 1; Ortadoğu & Kuzey Afrika böl-
gesinin tamamında, Arabsat ve Nilesat üzerinden izleniyor  ve  
genelde entertainment formatında yaptığı yayınlarıyla en çok 
izlenen kanallar arasında başta geliyor. MBC3 ise yine aynı 
bölgedeki çocukların vazgeçilmez kanalı. Suudi Arabistan, Bir-
leşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Irak, Ürdün, Uman, Suriye, 
Lübnan, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Filistin, Yemen, Bahreyn 
başta olmak üzere, MENA bölgesinde Arapça konuşulan ülke-
lerin tamamında, yaklaşık 480 Milyonluk bir nüfus tarafından 
yoğun bir şekilde seyredilebiliyor.”

Advertorials like a storm
The Marketing Manager of Elvan Group 
Tarık Muhaffel said: Our advertorials 
are on air for MBC1 and MBC3 channels. 
MBC1 broadcasted from the satellite can 
be watched in Middle East and North-
ern Africa by Arabsat and Nilesat and 
it is one of the most watched TV channel 
with entertainment shows. MBC3 is a very 
important channel for the children in the 
same area. This channel can be watched 
in Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, 
Iraq, Jordan, Umman, Syria, Lebanon, 
Morocco, Tunisia, Algeria, Egypt, Pales-
tine, Yemen and Bahrain together with 
all Middle Eastern and Northern African 
countries by about 480 millions of people.
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İstanbul’da Boğaz 
Safarisi…

11 Mart 2014 Pazartesi günü otel-
den alınan misafirler, şeker tesis-

lerine getirildi. Burada İstanbul Üretim 
Genel Müdürü Veysi Oruç tarafından da 
çiçeklerle karşılanan misafirlere Ar-Ge 
Merkezi ve tesisler gezdirildi. Sonrasın-
da da sunumlar için İstanbul boğazında 
yer alan Feriye tesislerine hareket edildi. 

Salon girişinde çikolatalarla yazılan 
IRAK yazısı davetlilerde pozitif bir etki 
oluşturdu. Elvan ürün maketleriyle Elvan 
vitrinine dönüşen salonda ilk sunumu 
İstanbul Genel Müdürü Veysi Oruç yaptı, 
İstanbul’daki üretim kapasitesi ve çeşit-
liliğini anlattı.

Elvan Grubu Başkanı Hidayet Kadi-
roğlu da Irak’ın potansiyeli ve Elvan’ın 
Irak gündemi konusunda bir konuşma 
yaptı. İhracat Müdürü Tarık Muhaffel’in 
tebessüm ettiren eğlenceli sunumun-
dan sonra Intersweet Genel Müdürü 
Davut Kaya da teşekkür mahiyetinde 
bir kapanış konuşması yaptı.

Iraklı müşterilere plaket takdimi ve 
boğaz manzaralı toplu fotoğraf çeki-
miyle tamamlanan program, rıhtıma 
yaklaşan gemiyle gerçekleştirilen boğaz 
safarisiyle noktalandı.

İstanbul’da karşılama.. / Welcome to İstanbul...

The program for Iraqi partners welcomed 
in everywhere they went ended with a 
Bosphorus viewed photo shoot out and a 
safari.
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Elvan Grubu’ndan 
Mısır Çıkarması…

Irak bayilerini Türkiye’de ağırlayan Elvan Grubu, Mı-
sırlı iş ortaklarıyla ise kendi evlerinde buluştu. 
Intersweet Genel Müdürü Davut Kaya ve Afrika 

İhracat Müdürü Mesut Altun liderliğindeki ekip ilk 
olarak Elvan bayiler toplantısını gerçekleştirdi. Elvan’ı 
Mısır’da Didi Export-Import unvanlı şirketiyle temsil 
eden Mohamed Gomaa Mohamed’ın ev sahipliğinde 
yapılan toplantıda kurumsal sunumlar gerçekleşti-
rildi, toplantıya katılan yaklaşık 100 bayiyle birebir 
tanışıldı. 

Mısır Ülke Yöneticisi Selim Yılmaz’ın da deste-
ğiyle gerçekleştirilen organizasyonda özellikle yeni 
ürünlere yönelik tadım aktiviteleri gerçekleştirildi, 
görüşler alındı.  Program, günün anlam ve önemine 
binaen takdim edilen hediye ve plaketlerle son buldu.

Tabela ve standlar yenilendi
Kurumsal kimliğini yenileyen Elvan, yurt dışındaki 

görünürlüğünü de buna göre yeniliyor. Bu kapsam-
dan olmak üzere Mısır toptan piyasasında bazı stand 
ve tabela çalışmaları yapıldı. Farklı ölçek ve tasarım-
daki stand ve tabelalar sayesinde Elvan’ın görünürlü-
ğü toptan piyasasında fark ediliyor. 

Egypt visit from Elvan Group...
Elvan Group hosted Iraqi distributors in Tur-
key met with Egyptian partners in their own 
houses. 
The team under the leadership of Intersweet 
General Manager Davut Kaya and African 
Export Manager Mesut Altun carried out dis-
tributors meeting of El-
van Group first of all. 
There were corpora-
tional presentations in 
the meeting hosted by 
Mohamed Gomaa Mo-
hamed represented by 
Didi Export-Import ti-
tled company in Egypt. 
They met about 100 
distributors face to face. 

E l v a n  G r u p ’ t a n
h a b e r l e r
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Cici de Marka Yolculuğunda…

Elvan Grubu’nun bir diğer markası olan Cici de  mar-
ka yolculuğunu derinleştirerek sürdürüyor. Elvan 

gibi Cici de Mısır’da alt bayiler toplantısını gerçekleş-
tirdi. Mısır’ın tüm şehirlerini temsilen gelen ve sayıları 
100’ü bulan bayilerle farklı bir deneyim yaşandı.

Otantik Gemiyle Nil safarisi…

Filmlere, kitaplara ve şiirlere konu olan Nil Nehri, 
güneyden kuzeye doğru akmasıyla dünya akarsu-

ları içinde farklı bir konuma sahiptir. Afrika ortalarında 
doğan ve Mısır’ı geçerek Akdeniz’e dökülünceye kadar 
geçtiği yerlerin hayat kaynağı olan Nil, bu sefer Cici 
tarihine de geçti. Cici markasıyla Elvan Grubu’nu M. O.  
Group unvanlı şirketiyle Mısır’da temsil eden Hamdi 
El Abrak,  iş ortaklarını otantik bir gemide buluşturdu. 
Farklı dekorasyonuyla katılımcılara tarihi anlar yaşatan 
gemide hem iş konuşuldu hem de Nil’de safari yapıldı. 
Karşılıklı hediyelerin ardından hazırlanan pastayı kesen 
Hamdi El Abrak, başta Türkiye’den gelenler olmak üze-
re tüm katılımcılara ikram etti.

Kahire’de Cici’ye Tam Not 

Mısır’a tesis yatırımı da yapan Elvan Grubu, bu ül-
kede Cici markasıyla da ayrı bir kulvarda geliş-

mesini sürdürüyor. 25-28 Haziran 2014 tarihleri ara-
sında Kahire’de düzenlenen Supermarket Expo 2014 
Fuarı’na katılan Cici, Mısır halkından büyük beğeni 
gördü.

Branding journey of Cici
Another brand of Elvan Group Cici is continuing 
to detailed journey of branding. Cici also carried 
out sub distributors meeting in Egypt like Elvan. 
It was a different experience with the distribu-
tors of about 100 presenting all cities of the Egypt. 
Hamdi El Abrak presenting Elvan Group with 
the brand of Cici by the name of M.O. Group has 
gathered all partners in an authentic ship con-
cept. In this ship participants both talked about 
business and had a safari in Nile River. Hamdi 
Al Abrak cut the cake after the gifts from both 
group directors and participants and offered to 
all.

N e w s  Fr o m
E l v a n  G r o u p
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Hedef CiciShop Zinciri Kurmak

Elvan Grubu 
iş ortağı olan 
Mustafa Erdoğan, 
Cicishop adıyla 
Türkiye çapında 
bir franchise 
zinciri kurmayı 
hedefliyor. İlk 
örneğini Torium 
AVM’de açan 
Mustafa Erdoğan, 
Elvan Grubu ile 
birlikte CiciShop 
sayısını 150’ye 
çıkarabileceklerini 
söylüyor.

Mustafa Erdoğan 
the partner of 
Elvan Group has 
a goal of building 
a franchise chain 
all across Turkey 
called Cicishop. 
He celebrated 
the opening of 
the first store in 
Torium AVM and 
he says they can 
make the number 
of Cicishops 150 
together with 
Elvan Group.

TTarih 13 Haziran 2014 Cuma…
Yer Torium AVM (Haramidere, Esenyurt)…
CiciShop standı önüne sıralanan çocuklar çok he-

yecanlılar… Çünkü birazdan bir ilki gerçekleştirecekler ve 
kendileri gibi cici olan CiciShop’un açılışını yapacaklar. 
Elvan Zeka Kulübü üyelerinden ve AVM ziyaretçilerinden 
oluşan 5-7 yaş grubundaki açılış ekibi anın heyecanını 
yaşıyordu. Fakat kamera arkasındaki büyükleri de he-
yecanlandıran faktörler vardı. Çünkü söz konusu açılışla 
Türkiye’nin en eski şekerlemecilerinden olan Cici yeni-
den perakende dünyasına giriyordu. 1927’de kurulan, 
ancak 2010’da Elvan Grubu bünyesine geçerek yeniden 
hayat bulan Cici’nin CiciShop olarak hem de AVM mey-
danından perakende pazarına girmesi ekonomi tarihi 
açısından kayda alınması gereken bir olaydı. 
Öte yandan kurdeleyi kesenler arasında 5 yaşındaki 
Ahmet Hamdi Kadiroğlu’nun bulunması da açılışa ayrı 
bir anlam katıyordu. Çünkü Ahmet Hamdi Kadiroğlu, 
1952’de Elvan Grubu’nun temelini atan çikolata ustası 
Ahmet Hamdi Kadiroğlu’nun torunuydu…

E l v a n  G r u p ’ t a n
h a b e r l e r

Our goal is to build CiciShop chain
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Yenileri açılacak…
Gerek Elvan, gerek Cici ve gerekse pe-

rakende tarihi açısından böylesine önemli 
kayıtlara konu olan CiciShop’a yenileri ek-
lenecek. İkinci açılış ise Mall of İstanbul’da 
yapılması planlanıyor. Metrekaresi küçük, 
anlamı büyük bu açılımın iş ortağı-işletme-
cisi Mustafa Erdoğan ise başlı başına bir 
girişim hikayesi…

1987 İstanbul doğumlu genç bir gi-
rişimci olan Mustafa Erdoğan, Türkiye 
yer fıstığı üretiminin yüzde 85’e yakınının üretildiği Os-
maniyeli tüccar bir aileden geliyor. Mustafa Erdoğan, 
Osmaniye’nin ilk entegre fıstık işleme tesisini kuran bir 
dedenin torunu, babası 2 üniversite bitiren bir eğitimci… 
Lise sonrası babası üniversite eğitimi için kendisini yurt-
dışına göndermek istemiş, fakat kendisi tüccar dedesinin 
izinden gitmeyi tercih etmiş. Ortaokul-lise yıllarında de-
desinin gönderdiği fıstıkları bardakla eğitim çevresinde-
ki arkadaşlarına satan ve para kazanmanın tadını alan 
Mustafa Erdoğan, böylelikle iş hayatına ilk adımını atmış. 
İlk profesyonel çalışmaya ise İstanbul’da dayısının yanın-
da çıraklıkla başlamış.  Depodan dağıtıma kadar hemen 
hemen tüm aşamalarda yaklaşık 2 yıl çalıştıktan sonra 
bir ara Osmaniye’ye gidip üretimi de öğrenen Mustafa 
Erdoğan, 2008’de İstanbul’da döndü ve kendi işini kurdu. 
Pakpa Gıda Pazarlama ve Tic. Ltd.Şti. unvanıyla hizmet 
veren Mustafa Erdoğan, önde gelen gıda markalarının 

temsilciliğini yürütüyor. CiciShop yatırımcı-
sı-işletmecisi olarak da Elvan Grubu’nun iş 
ortaklığını sürdürüyor.

CiciShop bir laboratuar
Sıra dışı bir yöntemle Torium AVM’de 

açılan CiciShop’un kendileri için bir labo-
ratuar olduğunu belirten Mustafa Erdoğan 
şöyle devam etti: “Özellikle jelly ürünlerinin 
satıldığı bu dükkan bizim için bir model-pro-
totip… İkincisini Mall of İstanbul’da açmayı 

planlıyoruz. Uzun vadeli düşünen bir yatırım-
cı olarak şu anda ilk açılıştan beklentilerimizi karşılıyoruz. 
İkincisi ile birlikte daha çok geri dönüş alacağız. Böylelikle 
sistemi geliştireceğiz. Çünkü bu iki dükkan bizim için bir 
laboratuar niteliğinde. İlerleyen aşamada ana şirketimiz 
Elvan ile birlikte bu modelin tüm Türkiye’ye franchisini ve-
rebiliriz. Dolayısıyla sayı 150’le kadar çıkabilir.”

Sırada yatırımcılık var
Tüccarı “İnsan dışında her şeyi alıp satan kişi” olarak 

tanımlayan Mustafa Erdoğan, “İşe tüccar olarak başladık. 
Dükkan ve mağazalarla şu anda esnaf modeline geçtik.  
Şimdi sırada yatırımcılık var” diyerek yeni dönemde farklı 
noktalarda franchising işine de gireceğinin sinyalini verdi. 
Şu anda 25 çalışanı bulunan Mustafa Erdoğan, iş haya-
tında motivasyonunu ise babası Adil Erdoğan’ın şu sözün-
den alıyor: Aklın, sağlığın ve imanın varsa hiçbir şeyden 
korkma!..
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Hayal’den Gerçeğe

2014 Afrika Yılı

Afrika kıtası, Elvan Grubu için tam bir 
başarı hikayesine dönüşüyor. Doğrudan 
yatırımlar da yapan ve ticaretini 
kıtadaki tüm ülkeleri kapsayacak şekilde 
geliştiren Elvan Grubu, Elvan Zeka 
Kulübü insani gelişime de destek oluyor. 
Böylelikle bir zamanların hayalini 
gerçekleştiren ve 2014’ü Afrika Yılı ilan 
eden Elvan, sadece Türkiye için değil 
dünya için de ilgiyle izlenen bir başarı 
hikayesine imza atıyor.

The continent of Africa transforms into a 
story of success for Elvan Group. Elvan 
Group also providing direct investments 
and developing the commercial department 
as it involves all countries in the continent 
supports humanistic improvement as 
well. In this way Elvan which realizes an 
imagination once and declares the 2014 as 
the Year of Africa, put their signature under a 
story of success not for only Turkey but whole 
world.

From imagination to realization

2014 African Year

E l v a n  G r u p ’ t a n
h a b e r l e r

2000’li yıllara kadar Türkiye için Afrika bilinmezlikler diyarıydı. Oraya 
gitmek, hele hele ticaret yapmak ve yatırımda bulunmak çok riskli görül-
üyordu. İşte böyle bir süreçte Elvan Grubu Başkanı Hidayet Kadiroğlu, 
gençliğin de verdiği heyecanla yönünü Afrika’ya döndü. Seyahatlerin birini 
diğeri takip etti ve Elvan Grubu için Afrika bir başarı hikayesine dönüştü.…

President of the Group Hidayet Kadiroğlu faced with the African culture in 
2000’s as a result of the excitement coming from youth. The travels followed 
one another and Africa has became to a story of success for Elvan Group.
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OOsmanlı döneminde Afrika ile etle tırnak 
gibiydik. Ancak yaşanan dünya savaşları 
ve değişen nesillerle eski ilişkiler kesintiye 

uğradı. 2000’li yıllar ise bu anlamda yeni bir başlangıç 
dönemi oldu. Fakat kopan ilişkileri yeniden kurmak 
ve geliştirmek öyle kolay değildi. Çünkü yeni nesiller 
için Afrika bilinmezlikler diyarıydı. Oraya gitmek, 
hele hele ticaret yapmak ve yatırımda bulunmak çok 
riskli görülüyordu. İşte böyle bir süreçte Elvan Grubu 
Başkanı Hidayet Kadiroğlu, gençliğin de verdiği 
heyecanla yönünü Afrika’ya döndü. Seyahatlerin 
birini diğeri takip etti ve Elvan Grubu için Afrika 
bir başarı hikayesine dönüştü. Şimdi tüm Türkiye 
bu hikayenin detaylarını merak ediyor, öğrenmeye 
çalışıyor. Konuyla ilgili olarak 

Ekonomist Dergisi’inden Ayşegül Sakarya’nın 
sorduğu sorulara Elvan Grubu Başkanı Hidayet 
Kadiroğlu’nun verdiği cevaplar şöyle;

Dr. Milk marka oldu
Elvan olarak Afrika’ya hangi ürünleri 

satıyorsunuz? En çok talep gören ürünler 
neler? 

Elvan Grubu olarak çikolatadan gofrete, kekten 
kruvasana ve şekerden jelly’ye kadar geniş bir 
yelpazede yaklaşık 800 çeşit ürün üretiyoruz. Afrika 
kıtasında özellikle gofret, sert şeker ve keklerimiz 
tercih ediliyor. Raf ömrü nedeniyle kek ağırlıklı olarak 
Kuzey Afrika ülkelerine giderken gofret ve şeker 
tümüne… Özellikle Dr. Milk markalı sert şekerimiz 
Batı Afrika’da bir fenomene dönüşmüş durumda ve 
şu anda taklitleriyle mücadele ediyoruz.

Afrika pazarında hangi ülkelere ihracat 
yapıyorsunuz?

Afrika’da 30 ülke ile direkt çalışıyoruz. Bu 
ülkelerde yerleşik iş ortaklarımız - ana dağı-
tıcılarımız var. Fakat ürünlerimiz Afrika’nın hemen 
her ülkesine dolaylı da olsa ulaşıyor. Mesela Çad’a 
Sudan üzerinden, Botswana’ya ise Güney Afrika 
Cumhuriyeti üzerinden gidiyor.

Yıllık ihracatınız ne kadar?
Grup ihracatımız 2013 itibariyle 185 milyon dolara 

seviyesine ulaştı. Afrika kıtasına ihracatımız ise 39 milyon 
dolara çıktı.

The President of Elvan Group Hidayet 
Kadiroğlu has answered the questions of 
Ayşegül Sakarya from Ekonomist magazine;

Which countries do you prefer to 
export in African market?

We provide our operations directly with 30 
countries in Africa. We have local partners 
and main distributors in these countries. 
But we can send our products to almost all 
countries in Africa. For example we send our 
products to Chad over Sudan and to Botswana 
over South African Republic.

How much is your annual export?
Group export has reached to 185 million 

US Dollars as of 2013. And our export to 
Africa has reached to 39 million US Dollars.
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2023 hedefi 350 milyon dolar
İhracata başladığınızdan bu yana ne 

kadarlık bir büyüme / artış yaşadınız? 
1952 yılında kurulan bir şirketiz. İhracata 

1990’lı yıllarda başladık. Afrika’ya ihracatımız ise 
2000’li yıllarda gündeme geldi ve sürekli bir artış 
trendi gösterdi. Son yıllardaysa katlanarak artıyor. 
2012’de 25 milyon dolar seviyesinde olan Afrika 
ihracatımız, geçen yıl yüzde 58 artışla 39 milyon 
dolara çıktı. 2014 hedefimiz ise yüzde 34 artışla 
52 milyon dolar…

Grup ihracatımız bu yıl 200 milyon dolarlara 
çıkarsa bunun dörtte biri Afrika’ya gerçekleşmiş 
oluyor. Bizim 2023 yılında 1 milyar dolar ihracat 
ciro hedefimiz var. Mevcut dörtte bir oranından 
hareket edersek 2023’te Afrika ihracatımızın 350 
milyon dolarlara çıkacağını söyleyebiliriz.

2014 Afrika yılı…
Bu yıl ve önümüzdeki yıl hangi 

ülkeleri hedefliyorsunuz?
Biz şu anda hemen hemen tüm kıtalara ve  

130 ülkeye ihracat yapıyoruz. Elvan markamız 
Turquality Marka Desteği kapsamına alındı. 
Turquality programı bize hedef ülkeler bakış açısını 
getiriyor ve öncelikli ülkelere odaklanmamızı 
tavsiye ediyor. Buna göre 20 hedef ülke belirledik. 
Bu ülkelerden 5’i Afrikalı: Cezayir, Libya, Mısır, 
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Gana…

Ülke sayısına baktığınızda da dörtte bir oranını 
görürsünüz. Ancak bizim Afrika hayalimiz daha 
büyük. Bu yüzden 2014 yılını ELVAN GRUBU’nda 
AFRİKA YILI ilan ettik. Dubai’deki GulFood 
Fuarı’nda da bunu tüm dünyaya duyurduk. 
Amacımız grubumuzda ve ülkemizde Afrika 
farkındalığı sağlamak. Çünkü Afrika çölden ve 
açlıktan ibaret sanılıyor. Oysa sahra altı Afrikası 
yemyeşil… Şu anda yükselen kıta da Afrika… Bu 
yüzden kıta üzerinde Çin, ABD ve AB’nin bir nüfuz 
mücadelesi söz konusu.

2014 itibarıyla bir Afrika ülkesi olan Mısır 
tesisimiz üretime geçecek. Mısır’dan tüm doğu 
Afrika’ya ulaşmayı hedefliyoruz. Fakat bizim 
Afrika ile ilgili dünyamız sadece ticaret ve 
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yatırımdan ibaret değil. Sosyal sorumluluk projeleri de 
yapıyoruz. Elvan Zeka Kulübü olarak Batı Afrika ülkesi 
Kamerun’da Zeka Atölyesi kurduk. Zeka konusunda 
farkındalık sağlamak ve gelişimini desteklemeyi misyon 
edindik. Bu belki de Afrika’da bir ilk… Zeka çalışmaları 
konusunda Afrika’yı pilot kıta, Kamerun’u da pilot ülke 
olarak belirledik. Kamerun’daki ilgili bakanlıklarla şimdi bu 
projeye yeni aşamalar ekliyoruz. Aslında bizim Kamerun 
ile ilgili büyük ölçekli bir ticaretimiz yoktur. Fakat bunu bir 
sosyal sorumluluk olarak yapıyoruz.

2014 African year...

Which countries do you see as an export 
target for this year and the next year?

Our dream for Africa is bigger. That’s why we declared 
2014 as AFRICAN YEAR for ELVAN GROUP. We have 
announced it to all world in GulFood Expo. Our purpose 
is to provide the awareness for our group and our country. 
Our Egyptian plant will start to operate as of 2014. We 
aim to reach all Africa over Egypt. But our world of Africa 
does not comprise of only commercial and investment. We 
also arrange some social responsibility projects. We have 
constructed an Intelligence Workshop in a West African 
country Cameroon as Elvan Intelligence Club. One of our 
missions is to provide the awareness about the intelligence 
and support the development. This is possibly the first 
intelligence club in Africa... We have specified Africa as 
the pilot continent and Cameroon as the pilot country about 
intelligence studies. We are adding new phases to this 
project by the help of related ministries in Cameroon. Indeed 
we don’t have a large scale commercial relationship with 
Cameroon. We do this as only a social responsibility.

Afrika ekibi… / African team...

Elvan cup to Tangram Champions in Niger
Elvan Group have carried out the first Tangram Tournament (Intelligence Game) of Africa in 
Niamey the capital city of Niger. The awards have been given by Export Manager Mesut Altun 
and Elvan Niger Partner Mahamadou Seyni Daouda. 

Nijer’de Tangram 
Şampiyonlarına Elvan 
Kupası

Özellikle Dr. Milk, Nijerliler için bir feno-
men haline gelmiş durumda. Elvan da 

bu sevgiye karşılık verdi ve Afrika kıtasında-
ki ilk Tangram Turnuvası’nı (Akıl-zeka oyunu) 
Nijer’in başkanti Niamey’de gerçekleştirdi. 
Şampiyonlara ödülleri İhracat Müdürü Me-
sut Altun ve Elvan Nijer İş Ortağı Mahama-
dou Seyni Daouda tarafından takdim edildi. 
Törende bir konuşma yapan Mesut Altun, 
2014 sonu itibariyle Afrika’ya ihracatın 50 
milyon dolara ulaşacağı belirterek, “Tüm 
Afrika’da ticaretimiz gelişiyor. Ancak biz ti-
caretimizle birlikte insani gelişime de katkı 
yapmak istiyoruz. Bu nedenle Elvan Zeka 
Kulübü olarak Afrika’da zeka atölyeleri açı-
yor, zeka aktiviteleri yapıyoruz. Yeni dönem-
de de bunlara devam edeceğiz” dedi. 
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Bir Şeker Yedi 
Hayatı Değişti

Adı Mahamadou Seyni Daouda… 16 
Kasım 1984’te Nijer’de doğdu, Mısır’da 
ilahiyat eğitimi gördü. Ancak ticaret 
yapmak istiyordu. 25 yaşındayken gittiği 
Dubai’de kendisine ikram edilen şekeri 
çok beğendi ve ilk kez tattığı lezzetin 
peşine düştü. Kader kısmet onu Elvan’a, 
Türkiye’ye getirdi. Böylelikle hayatı 
değişti, hayalleri gerçekleşti. Şimdi O, 
Batı Afrika gıda sektörünün liderliğe 
oynayan bir aktör…

His name is Mahamadou Seyni Daouda... 
He was born in Niger on 16th November 
1984, he graduated from faculty of theology 
in Egypt. But he wanted to be in business 
world. He loved the sweet offered to him 
in Dubai when he was 25 years old and 
he went after this taste. He came to Elvan 
Group Turkey at the end. So his life changed, 
his dreams came true. Now he is an 
important actor turning eyes to the leadership 
of food sector in West Africa...

A sweet has changed his all life
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Bir kitap okudu hayatı değişti” veya “Bir 
film izledi yeni bir hayata başladı” tarzın-
daki hikayeler meşhurdur. Bu tarzın öncüsü 

ve en bilineni ise Hz. Adem ile Hz. Havva’nınkidir. 
Cennette yasaklı meyveyi yiyen insanlığın ilk çifti, 
böylelikle hayat alanlarını değiştirmiş, dünyaya indi-
rilmişlerdi. Bu sayıda sizlerle tanıştıracağımız kah-
ramanımızın hayatı da yediği bir şekerle değişmiş. 

Kararlılık, Sabır ve Ödül…
Kahramanımızın adı Mahamadou Seyni Daou-

da… Elvan’ın Nijer’deki iş ortağı olan Mahamadou 
Seyni Daouda’nın hikayesi bir kararlılık, sabır ve 
doğal olarak ödüle ulaşma örneği…  Girişimciliğin 
yeni yeni filizlendiği Afrika için rol model olabilecek 
bir başarı hikayesine imza atan Mahamadou Seyni 
Daouda16 Kasım 1984’te Nijer’de doğdu, Mısır’da 
ilahiyat eğitimi gördü. Ancak ticaret yapmak istiyor-
du. Dubai’den Türkiye’ye uzanan lezzet yolculuğunun 
hikayesini kendisinden dinleyelim:

Sizi tanıyabilir miyiz?
5 erkek, 3 de kız kardeşim var. Erkeklerin dördün-

cüsüyüm. Eğitim hayatına Kur’an öğrenmeyle baş-
ladım, 5 yıl Kur’an kursuna gittim. 5 yıl sonunda bir 
yarışma vardı. Kazanan Mısır’da eğitim bursu ala-
caktı. Katıldığım grupta birinci seçildim, 10 yıllık bir 
eğitim için Mısır’a gittim. Orta okul ve liseyi Mısır’da 
okumuş oldum. Eğitimi tamamladıktan sonra Nijer’e 
döndüm. Bu sefer de El Ezher Üniversitesi’ne gide-
bilmek için bir yarışma vardı, ona katıldım ve onu da 
kazandım. 2 yıl da üniversite okudum.

Ablasının Pastalarını 
Satarak Başladı

Ticarete nasıl başladınız?
Babam bir tüccardı. Çin’e gidip geliyordu, ticaret 

yapıyordu. Fakat benim pazara, dükkana gitmemi 
istemezdi. Çünkü benim Kur’an öğretmeni olmamı 
istiyordu. Ancak ben ticareti seviyordum. Küçükken 
ablamın yaptığı pastaları-tatlıları okulda satardım. 
Para da kazanıyordum, para tatlı gelmişti. Mısır’da 
iki yıl da üniversite okuduktan sonra döndüm, 5 
ay boşta kaldım. Babam bana, ben babama bakı-
yordum.  Fakat ticaret yapmak istiyordum. Pazara 
gidip ticaret yapan arkadaşlarıma neyin satıldığı 
araştırıyordum. Babam bu gayretimi görünce bana 
yardım etmeye karar verdi. Ticarete başlamam için 
2005’te 2 bin dolar verdi bana…  O parayla kadın 

ayakkabısı-sandalet ve çantası getirip satmaya 
başladım. Otobüsle Togo’nun başkenti Lome’ye gi-
diyor, ürünleri alıyordum.  Dönüşte masraf olmasın 
diye kamyonla geliyordum. 1 yıl bu böyle sürdü. Çok 
para kazanamıyordum, ancak masraflarımı çıkarı-
yordum.  Ülkeleri aşan bu yolculuk beni yoruyordu. 

Mısır’da okuyup, rahat bir hayat yaşadıktan son-
ra ticarette böylesine zorlu bir hayat yaşadığımı 
gören babam 1 yıl sonra ‘O parayla büyüyemezsin, 
ben sana biraz daha para vereceğim’ dedi. Sonra-
sında da 28 bin dolara tekabül eden bir para verdi. 
Bir süre sonra yaptığım iş durağanlaşmıştı. Bunun 
üzerine hayalim olan Dubai’ye gitmeyi gündeme al-
dım. 2008’de Dubai’ye gitmeye başladım.  Bir şeyler 
getirip satıyordum ancak pek fazla kar olmuyordu. 
Bunun üzerine başka bir şeyler yapmaya karar ver-
dim. Benim her zaman bir B planım vardır. Bunun 
üzerine cep telefonu ve ev perdesi gibi farklı ürünler 
getirmeye başladım.

Elvan ile Tuvalette Tanıştı
Elvan’la nasıl tanıştı?
2009’da Dubai’de bir tuvalete gittim. Para üstü-

ne bozuk olmayınca şeker veriyorlardı.  Adam bana 
bir Dr. Milk verdi. Bu şekeri ben çok sevdim. Ondan 
sonra her tuvalete gidişimde para üstü istemiyor, 
Dr. Milk talep ediyordum. Baktım ambalajının üze-
rinde Arapça bir şeyler yazıyor. Dr. Milk’in benim ül-
kemde de satılabileceğini düşünmeye başladım. Tu-
valetteki adama şekerleri nereden aldığını sordum, 
verdiği bilgiyle gidip bir paket şeker aldım. Üzerin-
de yazan numarayı aradım, fakat çıkan kişiyle tam 
anlaşamadık. Nijer’e dönünce tekrar aradım, ancak 
yine aynı sonuç… Fakat ben işin peşini bırakmadım. 



ELVAN ŞEKERİM 40

En sonunda bağlantı kurmayı başardım ve numune 
istedim. Bana farklı ürünler de önerdiler, ancak ben 
sadece Dr. Milk göndermelerini istedim. 

Gelen Ürünler Hemen 
Satılıyordu

Ürünler ilgi gördü mü?
Numuneler geldi, evet benim Dubai’de yediğim 

ve sevdiğim şekerdi. Bunun üzerine 15 bin dolar 
değerinde 1 konteyner sipariş verdim. 15 bin do-
larlık bir sipariş verdim. 25 yaşındaydım o zaman…  
Çeşitli nedenlerle yükleme gecikti, bunun üzerine 
ben Türkiye’ye gitmeye karar verdim. Fakat ben 
Türkiye’ye gittiğimde ise konteyner Nijer’e ulaşmış-
tı. Türkiye’deyken Nijer’i aradım, kardeşime ürünlere 
piyasanın tepkisini sordum.  Çünkü ilk siparişimdi… 
Bu yüzden de ‘Ya tutmazsa’ diye hem biraz korkuyor 
hem de ‘Ya tutarsa’ diye heyecanlanıyordum. Fakat 
kardeşim, sakinleştirici haberi verdi: Bütün şekerler 
satıldı hem de peşin ödemeyle… 

Ben de hemen ikinci konteyner siparişi verdim.  
İkincisi de aynı şekilde satıldı. Çünkü o zamanlar Dr. 
Milk’in piyasada muadili yoktu, piyasa için ilk ve tek-
ti. İlk deneme çok isabetli olmuştu.  2010’a kadar 
tek ürünle devam ettim. Ürünler limana iner inmez 
satılınca ikinci adımda King Tat’ı siparişe ekledim.  
Sonra Plus ve Cocos… Fakat gördüm ki ne getirsem 
gidiyor, talep görüyor…  2011’de doğru düzgün sto-
ğumuz yoktu, sürekli stok altına düşüyorduk. Gelen 

ürün satılıyordu.  Kârlılık da müthişti… Elvan’dan ka-
zandığım parayla arsalar aldım. 2 yıl sonra o arsa-
lar iki kat pirim yaptı, değerlendi. Arsaları satıp 200 
bin dolarla İstanbul’a gittim. Amacım peşin parayla 
Elvan’dan daha fazla ürün almaktı. Fakat o zaman-
ki müşteri temsilcisi fazla ürün veremeyeceklerini 
söylüyordu. Ben ise peşin paramla şansımı zorluyor 
ve stok altı düşmemek için daha fazla ürün alma-
ya çalışıyordum. Üst makamlarla görüşmek, peşin 
paramla pazarlık yapmak istiyordum. Bunun üzerine 
Davut beyle tanışma imkanı yakaladım. O andan iti-
baren gereken şansı yakaladığım anladım. Nitekim 
sonrasında hızlı bir gelişme kaydettik ve bugünlere 
geldik. 
Bundan sonra Tüm Nijer’e dağıtım yapmak, Burkina 
Faso ve Lome’ye de (Togo) hitap etmek istiyorum.
Elvan’la çalışmak sizin için ne anlama geliyor?
Bir kontratımızın olmamasına rağmen ticaretimiz 
her geçen gün gelişiyor, derinleşiyor. Tamamen 
karşılıklı iyi niyet ve güvenli… Beni bugünkü bulun-
duğum noktaya zıplatan faktör Elvan’dır… Elvan’dan 
kazandığım parayla arsalar aldım, ticareti geliştir-
dim, tecrübe kazandım. Bugün Elvan’dan daha tatlı-
kazançlı bir iş bulsam bile Elvan’ı unutamam.  Elvan 
benim ailem gibi… Ticaretim olmasa da ailem ola-
rak kalır.

The name of our hero is Mahamadou Seyni 
Daouda... The story of Mahamadou Seyni 
Daouda the partner of Elvan Group in Niger 



ELVAN ŞEKERİM41

is an example of determination and patience... 
Mahamodou Seyni Daouda who is a role 
model in this story of success for Africa was 
born in Niger on 16th November 1984, and 
graduated from faculty of theology in Egypt. 
But he wanted to be in business world. Let’s 
hear the rest of the story from Dubai to Turkey 
from him:

An adventure starting with 
Dr. Milk...
How did he meet Elvan Group?
I went to a public restroom in Dubai in 

2009. They gave me sweets instead of change.  
The man gave me a Dr. Milk. I loved that 
sweet. I wanted Dr. Milk instead of change 
every time. There were some Arabic words on 
the package. I started to thing that I could sell 
Dr. Milk in my country, too. I asked the man 
where he got these candies, and then I bought 
a package of them. I called the number written 
on the package, at the end I could reach their 
address and asked for a sample. They sug-
gested different products, but I only wanted 
them to send Dr. Milk. 

I could sell all products 
immediately

Were people interested in these 
candies?

The samples have reached to me and yes 
this was the candy bar I ate and loved in 
Dubai. Then I ordered 1 container of candy 
bars, it was 15 thousand US Dollars worth. I 
ordered 15 thousand US Dollars candy bars. 
I was 25 back then... The loading process has 
been delayed because of various reasons so I 
decided to go to Turkey. It was my first order... 
I was a little scared when I thought “What if 
it fails” and excited when I thought “What if 
it happens”. But my brother gave me the good 
news: All candy bars have been sold with an 
advance payment... 

What does it mean to work with 
Elvan Group for you?

Even if we have not signed a contract, the trade 
between us is developing every day. With exact go-
odwill and trust... Elvan Group is the most important 
factor for how I came to this point today... I bought 
lands, developed the trade and gained experience. 
Even if I can find a better job I cannot forget Elvan 
Group.  Elvan Group is like a family to me... It’s not 
only a job.

En Büyük Hayali…

Mahamadou Seyni Daouda, yatırımlarda riski 
dağıtmak adına yumurta çiftliği kuruyor. Ülke-

de ikinci konumda olan çiftliği ilerleyen aşamada bir 
numara yapmak istiyor.

“İnsanın bir karakteri olursa onunla her şeyi ka-
zanabilir. Bana göre ticaret her zaman kazan-kazan 
değildir” diyen Mahamadou Seyni Daouda, sosyal 
sorumluluk sahibi bir girişimci… Bu konuya çok gir-
mek istemese de ısrarımız üzerine açıkladı. 60 çocu-
ğun barındığı bir yetimhaneye destek veriyor. Onlar-
dan bazılarının sorumluluğunu üstlenmiş. En büyük 
hayali de sıfırdan bir yetimhane kurmak.

Yumurta yatırımı tamamlandıktan sonra gelirin 
yüzde 5’i gibi bir oranı yapılacak yetimhaneye ayır-
mak istiyor. 2 yıl içinde bu planı gerçekleştirmeyi 
planlıyor.

His biggest dream...
Mahamadou Seyni Daouda is building a 

farm for distributing the risks in investment. 
He wants the make this farm the biggest on in 
the country.

“If a person has a character he can make 
everything To me the trade is not only a win-
win process” said Mahamadou Seyni Daouda. 
He is person of social responsibility... He did 
not want to talk about it too mush but we in-
sisted. He supports a orphanage housing 60 
children. He take the responsibility for some of 
them. His biggest dream is to build an orphan-
age from nothing.

He wants to reserve the 5% of the profits 
when his farm investment is completely fin-
ished. He plans to carry out this dream in 2 
years.
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Spor Mutlu Ediyor
Oturmak Yaşlandırıyor

Elvan’a konuk olan Türkiye 
Futbol Federasyonu üst 
klasman hakemlerinden 
Süleyman Abay, yaşam 
kalitesine yönelik önemli 
açıklamalarda bulundu. 
Toffix Turnuvası Final 
maçını da yöneten Süleyman 
Abay’a göre oturmak 
insanı yaşlandırıyor, spor 
ise mutluluk duygusunu 
geliştiriyor.

İlk sayısından bu yana “ProAktif yaşa mutlu ol!” slo-
ganıyla yayın hayatını sürdüren Elvan Şekerim’e 
misyonuna uygun bir konuk geldi: Süleyman Abay… 

Türkiye Futbol Federasyonu üst klasman hakemlerinden 

olan Toffix Turnuvası Final maçını da yöneten Süleyman 

Abay’a merak ettiklerimizi sorduk, yaşam kalitesine yöne-

lik önemli cevaplar aldık:

Süleyman Abay’ı tanıyabilir miyiz?
1973 Giresun doğumluyum. Uzun yıllar Cumhuriyet 

gazetesinde grafik servisinde şef olarak çalıştım. 1994’ 

te hakemliğe başladım. Şu anda Süper Lig’ de hakemlik 

yapıyorum. Fakat özel işim olarak grafikerliği de sürdürü-

yorum.
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İki işi birlikte mi yapıyorsunuz?
Hakemlik Türkiye’de hobi…  Fakat biz prosfesyonelce 

yapıyoruz bu işi… Maçtan bir gün önce gediyoruz, bir gün 
sonra dönüyoruz, 3 günümüz gidiyor. İngiltere, Almanya 
ve İtalya gibi ülkelerde ise profesyonel meslek olarak ya-
pılıyor.  Bu ülkelerde hakemin hesabına bir para yatırılı-
yor, hakem maç başına hak edişini alabiliyor. Türkiye’de 
de yatırılıyor. Ücretler lige göre değişiyor, ancak ikinci bir 
meslek olmadan hayatı sürdürmek mümkün olmayabilir. 
Dolayısıyla Türkiye’de hakemlik maddiyattan öteye bir 
keyif işi… 

Hakemlikte emeklilik de yoktur.  Fakat 45’den son-
ra hakemlik yapmak da mümkün değil.  45’ini geçenler 
hakem kurulu gibi organizasyonlarda görev alabiliyor. 
Sonuç olarak, Türkiye’ de hakemlik amatör olarak yapılı-
yor. Fakat profesyonel olarak yaşıyoruz. Yaşantımıza çok 
dikkat ediyoruz.

Sezon içinde antreman programınız nasıl?
Çantamızı alıp maça giden insanlar değiliz. Amatör 

olarak görev yapıyoruz ama profesyonel olarak çalışıyo-
ruz. Haftada en az 3 antreman yapıyoruz, kolumuzdaki 
polar saatler ile takibi yapılıyor. Takip ve program tabii ki 
Federasyon tarafından yapılıyor ve bir merkezde kontrol 
ediliyor. Testlerde başarısız hakemlere bir sonraki teste 
kadar maç verilmiyor. Kötü maç yöneten, maç yönetimin-
den iyi puan alamayan da bir süre maç alamıyor. 

Türkiye Futbol Federasyonu üst klasman hakemlerinden Süleyman Abay’ı dergimizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet Küçükali (Elvan Tedarik Zinciri Direktörü) ve Elvan Grubu Satınalma Müdürü İlhan Göcen ağırladı.

Fatih Terim’le 
Gündem Olmuştu

Süleyman Abay, Galatasaray-Mersin İdman Yur-

du maçında yaşanan olaylar sonrasında Ga-

latasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’i tribüne 

göndermesiyle bir anda spor dünyasının bir nu-

maralı gündemi olmuştu. Merkez Hakem Kurulu, 

Süleyman Abay’a çok iyi maç yönetimi gösterdiği 

anlamına gelen 8.6’lık not ile ödüllendirmiş, PFDK 

ise Fatih Terim’e 2’si önceki sene ertelenen ceza-

sından olmak üzere toplam 9 maç ceza vermişti. 
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Futbolcularla sahada yaşananlar 
maç sonrasında sizi nasıl etkiliyor?

Her hakem gibi ben de bu camia içerisinde 
görev yaptığım sürece görevimi en iyi şekilde 
yapmak istedim. Şu an Türkiye’ nin en üst düzey-
de maçlarını yönetme şansı yakaladım. Bunun 
gururu ve mutluluğunu yaşıyorum. Ayrıca ilave 
yardımcı hakem olarak Avrupa’nın en üst düzey 
organizasyonu olan Şampiyonlar Liginde görev 
alarak ülkemi temsil ediyorum. Bundan büyük 
mutluluk olamaz benim için. 

Sonuçta biz sahada adelet sağlayan kişileriz. 
Futbolun başrolünde ise futbolcular var. Bizim 
öncelikle futbolcu arkadaşları korumamız gere-
kiyor. FIFA’ nın da üzerinde durduğu en önemli 
konu bu. Oyun kurallarını uygularken futbolcu 
arkadaşlarımızla da iyi bir diyalog kurmaya ça-
lışıyoruz. Futbol ailesinin içinde hepimiz olduğu-
muza göre ilişkilerimizin de iyi olması gerektiğini 
düşünüyorum.

Sokakta yürürken ne tür tepki alı-
yorsunuz? 

Tepkiler oluyor ama bunların olumlu tepkiler 
olması benim motivasyonumu arttırıyor. Türk 
halkı futboldan çok iyi anlıyor ve her futbolcunun 
ya da hakemin analizini en iyi şekilde yapabili-
yor. Genel tepkilerden memnunum. 

Hakemlik işi dışında sporla aranız 
nasıl?

Hayatımın her döneminde spor ile uğraştım. 
Öğrencilik dönemimde okul takımında atletizm, 
basketbol ve futbol oynadım. Bir dönemde ama-
tör olarak lisanslı futbol oynadım. Üst düzey ha-
kemlik yapmaya başladıktan sonra risk taşıyan 
sporlardan uzak durmaya çalıştım ve son yıllar-
da golf de oynuyorum. Hayatımızdaki stresi en 
iyi spor yaparak atmak mümkün. Golf de bun-
lardan biri.

Sporun yaşam kalitesine etkisi 
nedir?

Spor yapmak lazım. Çünkü insanlar oturduk-
ça yaşlanıyor.  Öte yandan spor insana mutluluk 
yaşatıyor, spor yapan kendini daha iyi hissedi-
yor. Bunun en önemli nedeni endorfin… Vücuda 
mutluluk hissi veren bu hormon spor yaptıkça 
salgılanıyor.

Büyük bir rekabete sahne olan Toffix Turnuvası 2014’te mutlu sona ulaşıldı. 
31 Mayıs 2014’te gerçekleşen final maçında Kartal Spor, rakibi Katalan 
Spor’u 3-1 mağlup ederek ipi göğüsledi.

Toffix Turnuvası Final maçını da yöneten Süleyman Abay, maç sonrasında 
kartlarını Ahmet Hamdi Kadiroğlu’na verdi. Elvan Grubu Başkan Yardımcısı 
Osman Kadiroğlu da Süleyman Abay’a teşekkür plaketi takdim etti.
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E l v a n  G r u p ’ t a n
h a b e r l e r

Türkiye’de ve Dünyada

Elvan Zeka Günlüğü
In Turkey and world

Elvan Intelligence Diary 
Türkiye şirketler dünyasında 
bir ilk olan Elvan Zeka 
Kulübü, Türkiye’de ve dünyada 
yeni açılımlara ve aktivitelere 
devam ediyor. İlgiyle izlenen 
aktiviteler o kadar çoğaldı 
ki, bir şey atlamamak adına 
bunları Elvan Zeka Günlüğü 
tutulmaya başlandı.

Elvan Intelligence Club as a 
first amongst the companies 
in Turkey, do continue to 
new activities in Turkey and 
in the world. The number of 
interesting activities increased 
so we need a diary of Elvan 
Intelligence Club.
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Kaymakamla Zeka Atölyesi açıldı

İlk zeka atölyesini Kamerun’da açan Elvan Zeka Kulü-
bü, Türkiye’deki ilk açılışını İstanbul’da gerçekleştirdi. 
Bahçelievler İnci Taneleri Anaokulu’nda yapılan açı-

lışa Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Elvan 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kadiroğlu, Elvan Grubu 
Başkan Yardımcısı Osman Kadiroğlu, Intersweet Genel 
Müdürü Davut Kaya’nın, Elvan Personel ve İdari İşler 
Müdürü Yusuf Bulca ve Elvan Bilgi Sistemleri Şefi Aydın 
Aslan ile Elvan Kamerun Bayisi Rene Tounoya’nın yanı 
sıra davetliler katıldı.
                                               
Velilere Güven Veren Sözler
Başından beri programı yakından takip eden Elvan Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa Kadiroğlu, açılışta dile 
getirdiği, “Arkadaşlarımızın çocuklarıyla da çalışmak 
istiyoruz. Onun için onları daha küçük yaştayken tanı-
mak ve eğitmek istiyoruz. Bu yüzden proje ilerletilmeli-
geliştirilmeli” şeklindeki sözlerin katılımcı aileleri mutlu 
ettiğini gözlemlendi. 

Açılış sonrasında Fen Bilimleri Uzmanları farklı de-
ney gösterileri yaptı. Velilerin de izlediği ve eğlendiği 
program,  öğlen ikramıyla son buldu.

Eskişehir’e Yeni Gündem
Elvan Zeka Kulübü’nün Elvan Grubu çalışan çocuklarına 
yönelik başlattığı tarama-tanılama çalışmasında bir 
eşik daha aşılmış oldu.  İstanbul tesislerindeki çalışan 
çocuklarından sonra Eskişehir uygulaması da gerçekleş-
tirildi. 26 Nisan 2014 Cumartesi günü Eskişehir Genel 
Müdürü Nevzat Çelik’in ev sahipliğinde yapılan tarama-
tanılama çalışmasına çalışanların 5-7 yaş grubundaki 
çocukları katıldı. Böylelikle Eskişehir’e yeni bir gündem 
sunulmuş oldu. Çünkü Eskişehir’de ilk defa bir şirket, 
zeka konusunda bir uygulamaya imza atarak kayıtlara 
geçti.

Elvan Intelligence Club carried out its first ac-
tivity on 2nd November 2013 continues other ac-
tivities in Turkey and in the world. The expand-
ing project has started to form its own history. 

Intelligence Workshop opened with 
district governor
Elvan Intelligence Club that opened the first 
workshop in Cameroon have carried out first 
opening ceremony in Istanbul, Turkey. 
We can see the words of Elvan Board of Direc-
tors President Mustafa Kadiroğlu have made all 
families happy; “We would like to work with the 
children of our friends so we want to meet them 
and educate them. That’s why this project have 
to be developed more.” 
After the opening Physical Sciences Experts car-
ried out funny experiments.

Inventing down to 5!
- Kite that can fly without wind - Asude Oruç
- Machine for watering plants when it is not 
rained – Yunus Emre Örnek 
- Machine for washing all world – Furkan 
Kındam
- Machine for catching the flies at home – Duru-
Batu Muhaffel 
All these invention suggestions belong to the chil-
dren og 5-7 years old... With the cooperation of 
Istanbul Aydın University, Children University 
and Elvan Intelligence Club all these inventions 
were investigated in summer school.  Children 
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Sosyal Alanda da Öncü

24 çocuğun velisiyle iştirak ettiği program kah-
valtıyla başladı. Kahvaltı sonrası Eskişehir Genel 

Müdürü Nevzat Çelik günün anlam ve önemiyle ilgili 
bir açılış konuşması yaptı. Eskişehir’e fiziki anlamda 
önemli yatırımlar yaptıklarını hatırlatan Nevzat Çelik,  
şöyle devam etti: “Her şey insanla anlamlı… İnsan ol-
madan ne makinaların, ne de binaların önemi var. Bu 
yüzden insanı merkeze alan sosyal yatırım ve açılım-
lar da yapıyoruz. Zeka çalışması da bunlardan birisi… 
Ürün ve üretim konusunda Eskişehir’de ilkleri gerçek-
leştirmiştik. Şimdi zeka konusuyla sosyal alanda da 
bir ilke imza atıyoruz. Çalışanlarımıza ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum.”

Anne bak Donut kek!

Eskişehir Genel Müdürü Nevzat Çelik ile hatıra 
fotoğrafı çektiren genç Elvanlılar, sonrasında 

İstanbul’dan giden uzmanlar yönetiminde tarama-
tanılama çalışmasına alındılar. Eğlenceli bir aktivite-
yi takiben Eskişehir Üretim Müdürü Gülden Gökav-
dan rehberliğinde tesisleri gezmeye çıkan çocukların 
heyecanı dikkate değerdi. Yedikleri kekleri üretim 
hattında gören çocuklar, “Anne bak Donut kek” de-
mekten kendilerini alamadılar. Çalıştıkları hatları, 
ürettikleri ürünleri çocuklarına gösterirken velilerin 
mutluluğu da dikkate değerdi.

İcat Çıkarma Yaşı 5’e İndi!
- Rüzgar olmadığında da uçabilen uçurtma – Asude 
Oruç
- Yağmur yağmadığında ağaçları sulayacak makine 
– Yunus Emre Örnek 
- Kirlenen dünyayı yıkayacak makine – Furkan Kın-
dam
- Evdeki sinekleri avlayacak-yakalayacak makine – 
Duru-Batu Muhaffel 
Bütün bu icat önerileri 5-7 yaş grubundaki çocuklara 
ait… İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi 
ve Elvan Zeka Kulübü işbirliğinde gerçekleştirilen yaz 
okulunda gün yüzü görmemiş icatlar gündeme gel-
di.  Sıra dışı düşünme becerisi eğitimi alan 5-7 yaş 
grubundaki çocuklar, ilginç icat fikirleriyle dikkat çek-
tiler. Programı tamamlayan çocuklar, Aydın Üniver-
sitesi Sefaköy Kampüsü’ndü  düzenlenen bir törenle 
sertifikalarını aldılar. Velilerin de katıldığı programda 
çocuklar coşkuyla keplerini havaya fırlattılar. 

Dünya Zeka Başkanı’na 
Destek Verildi

15 Şubat 2014 Cumartesi günü Elvan Grubu adına 
anlamlı bir aktivite daha gerçekleşti.

Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
(BRAM) tarafından Türkiye’ye getirilen Dünya Üs-
tün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Merkezi Başkanı 
Roya Klingner’in konferansına Elvan Grubu olarak 
ikram desteği verildi. İhlas Koleji Konferans sa-
lonunda gerçekleşen konferansa çoğunluğu eği-
timci olmak üzere yaklaşık 500 ilgili katıldı. Elvan 
Zeka Kulübü üyelerinin de davet edildiği konferans 
arasında Roya Klinger’e Intersweet Genel Müdürü 
Davut Kaya ve Afrika İhracat Müdürü Mesut Altun 
tarafından Afrika’da yapılan zeka çalışmaları anla-
tıldı. Roya Klinger özellikle Afrika zeka çalışmalarını 
ilgiyle dinledi ve taktir etti.

A support for World Intelligence 
President
We have supported as Elvan Group to Roya 
Klinger Gifted and Talented Children Center 
of the World. 
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Başkanın Ricası: Lütfen İcat 
Çıkarın…

Firma olarak zeka konusunu sosyal sorumluluk 
alanı olarak belirlediklerini ve bu amaca yönelik 

olarak Elvan Zeka Kulübü’nü kurduklarını hatırlatan 
Elvan Grubu Başkanı Hidayet Kadiroğlu ise “İcat 
çıkarma şimdi diye bir deyim var maalesef… Elvan 
olarak biz bunun tam tersini istiyoruz ve ‘Lütfen icat 
çıkarın’ diyoruz” dedi. Türkiye’nin 2023 hedefi olan 
500 milyar dolarlık ihracat hedefini çıkarılacak icat-
larla gerçekleştirebileceğini vurgulayan Hidayet Ka-
diroğlu, “Başta kendi kulüp üyelerimiz olmak üzere 
tüm çocuklara sadece icat çıkarın demiyor, bunun 
da eğitimini veriyoruz, verdiriyoruz. Henüz okuma-
sı bile olmayan 5 yaşındaki çocukları icat çıkarma 
kervanına kattığımızı görmekten de çok mutluyuz” 
diye konuştu. 

of 5-7 years old who are educated for unu-
sual thinking were so interesting with differ-
ent invention ideas. Children who fulfilled the 
programme took their certificates with a cer-
emony held in Sefaköy Campus of Aydın Uni-
versity. After the programme children threw 
away their graduating caps. 
Elvan Group President Hidayet Kadiroğlu 
said that they have specified the intelli-
gence club as a responsibility and continued: 
“There’s a phrase in Turkish saying that you 
shoud not make a new invention... We ask 
for the opposite and say “Please make inven-
tion”. 

Kulüp Üyeleri 
Kartlarını Aldı

Elvan Zeka Kulübü üyelerine özel olarak 
yapılan kimlik kartları sahiplerini buldu. 

Ehliyet kartları tarzındaki üyelik kartları, 07 
Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleş-
tirilen Elvan pikniğinde üyelere takdim edildi. 
Söz konusu kimliklerle üyeler, Elvan Zeka Kulü-
bü aktivitelerine öncelikle katılma hakkını elde 
ediyor.

Club members got their cards
The identification cards for the mem-
bers of Elvan Intelligence Club were 
given. With these identification cards 
the members will have a priority for 
participating all activities within Elvan 
Intelligence Club.

Nijer’de Tangram 
Turnuvası…

Yurtdışındaki ilk aktivitesini Kamerun’da zeka 
atölyesi açılışıyla yapan Elvan Zeka Kulübü, 

ikincisini Nijer’de Tangram Turnuvası şeklinde 
gerçekleştirdi. 21 Haziran 2014 Cumartesi günü 
Başkent Niamey’deki Ulusal Müze bahçesinde 
organize edilen turnuva sonrasında ilk 3’e giren-
lere kupaları İhracat Müdürü Mesut Altun ve Nijer 
İş Ortağı Mahamadou Seyni Daouda tarafından 
takdim edildi. Nijer Havayolları’nın da destek ver-
diği organizasyon, Nijer’de ulusal yayın yapan Do-
unia TV tarafından canlı olarak yayınlandı.

Tangram Tournament in Niger...
Elvan Zeka Club carried out the first activity abroad 
in Cameroon with the opening of intelligence workshop, 
set a Tangram Tournament up in Niger, too. Export 
Manager Mesut Altun and Niger Partner Mahamadou 
Seyni Daouda gave the cups 
to first three in tournament 
that was held in Capital city 
Niamey on 21st June 2014. 
The organization supported 
by Niger Airways was broad-
casted by Dounia TV.
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