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Gittikçe büyüyen Elvan ailemizi yeni yılın ilk 
sayısıyla selamlamanın mutluluğu içerisinde-
yim. Yatırımların arttığı, yeni fikir ve oluşum-

ların hakim olduğu bir yılı geride bıraktık. Şimdi ise 
daha güçlü yapımızla, genişleyen ekibimizle ve bütün 
inancımızla 2011’e güzel bir başlangıç yapmanın he-
yecanını yaşıyoruz. 

İç piyasaya muhteşem dönüş
Bugüne kadar yaklaşık 100’ün üzerinde ülkeye yap-
tığımız ihracatla hem ülkemize hem de markamıza 
büyük katkılar sağladık. Dış pazarda kalitemiz ve hiz-
metimizle konumumuzu daha da sağlam temellere 
oturtturduk. 2011 ise bu başarıyı ülkemize yansıtma 
zamanı. Markamızın bilinirliliğini, ürünlerimizi ve 
enerjimizi kendi tüketicimizle paylaşmayı hedefledik. 
Bunu hem ekibimizi büyüterek hem de farklı katego-
rilerde yatırımlarımızı arttırarak yapmaya çalıştık. 59 
yıl önce, ilk çıkış yaptığımız iç piyasamıza bugün çok 
farklı bir yapıyla Merhaba demenin heyecanını hisse-
diyoruz. 

Rekabetin ve çeşitliliğin çok yüksek olduğu bu sektöre 
bizde 1952’den beri süre gelen tecrübemizi katmak 
ve pazarda var olmak istiyoruz. Tecrübeli ekibimiz, 
üretim gücümüz, ürün kalitemiz ve esnek organizas-
yon yeteneğimizle bunun üstesinden gelebilecek yet-
kinliğe sahibiz. 

Geriye sayım başladı…
Önceki sayılarda da bahsettim, ancak önemine binaen tekrar 
hatırlatmak istiyorum: 2012, dile kolay bizim 60. kuruluş yıl-
dönümümüz. Bizler 2012’yi farklı kılmak adına hazırlıklara  
başladık. Türkiye’de pek az şirketin ulaştığı bir yaşa girecek ol-
manın heyecanı ve mutluluğunu şimdiden yaşıyoruz. 

En tatlı beraberliklerin artacağı bir 2011 olması dileğiyle…

Hidayet Kadiroğlu
Elvan Gıda - Genel MüdürHidayet Kadiroğlu

Elvan Confectionary - General Manager 

It gives me pleasure to greet you with the first issue of 
the new year. We left behind a year where investments 
increased, and new ideas and developments dominat-
ed. Now, we are excited about getting off to a new 
start to 2011 with our stronger structure, developing 
team and all-encompassing beliefs.

Perfect to be back to the domestic market 
Up till today, we have made a big contribution to both 
our country and our brand by exporting to more than 
100 countries. We have strengthened our position in 
the foreign market by our quality and service. It’s time 
to reflect this success in our country, too. We have 
aimed to share our brand awareness, products and en-
ergy with our own consumers. We are excited about 
saying “hello” to the domestic market where we took 
the first step 59 years ago. 
We would like to contribute our experience that we 
have had since 1952 and be in this sector where 
competition and variety is very high. We believe we’ll 
achieve this with our experienced team, production 
capacity, product quality and organization skills.

The countdown has started
As I mentioned in previous issues, 2012 will be our 
60th anniversary. We have already started work to 
make 2012 different and look forward to celebrating 
our 60th anniversary.
I wish you all the best, and thank you for creating the 
sweetest relationship in 2011…
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BRIC’in kalbine seyahat
Son yıllarda hızlı büyüme rakamlarıyla dikkat çeken ve 
BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) ülkeleri diye ta-
nımlanan grubun ilk ülkesi Brezilya da Elvan Gıda ra-
darındaki yerini aldı. 26 Mayıs 2010 Çarşamba günü 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde bu 
ülkeye yönelik gerçekleştirilen ticari heyet gezisine El-
van Gıda Genel Müdürü Hidayet Kadiroğlu da katıldı. 
Güney Amerika ile 5,5 milyar dolar seviyesinde olan ti-
caret hacmini 10 milyar dolarlara çıkarmayı hedefleyen 

geziye Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çi-
çek, devlet bakanları Zafer Çağlayan ve Mehmet Aydın, 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile bazı 
milletvekilleri ve 150’ye yakın iş adamı katıldı. Elvan 
Gıda Genel Müdürü Hidayet Kadiroğlu, hem hedef ül-
keyi tanıma hem de heyettekilerle birebir ilişki anlamında 
gezinin çok faydalı olduğu bilgisini verdi. Brezilya’nın 
Türkiye ile stratejik ortak gibi hareket ettiğini hatırlatan 
Kadiroğlu, iş dünyası olarak bunu değerlendirecek adım-
lar atacaklarını kaydetti.

A business trip to the 
heart of BRIC 
Attracted attention with the fast 
growth rates in recent years, Bra-
zil, was the first visited country of 
this business trip by the leading of 
President Recep Tayyip ERDOGAN. 
Elvan Confectionary General Man-
ager Hidayet KADİROGLU men-
tioned the importance of this trip 
on the behalf of both recognation 
of the target country and improv-
ing relations with the participants 
of the committee.

Vali Mutlu Elvan’da
İstanbul’un yeni Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İs-
tanbul sanayisi ile tanışma turu kapsamında El-
van Gıda Şeker tesislerini ziyaret etti. 28 Ağustos 
2010 Cumartesi günü Sefaköy’deki şeker üretim 
tesislerine gelen Vali Mutlu’yu Elvan Gıda Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Kadiroğlu ve diğer yö-
netim ekibi karşıladı. Tesisleri gezen Vali; hijyen, 
kalite ve üretim kapasitesi adına Elvan’a tam not 
vererek yurt içinde ve yurt dışında başarılarının 
devamını diledi. Tesis gezisi sonrasında Elvan yö-
netim ekibiyle çay içip sohbet eden Vali Mutlu’ya 
günün anısına bir plaket takdimi yapıldı.

Governer Mutlu visited Elvan facility
Hüseyin Avni Mutlu, new governor of Istanbul, visited Elvan Confectionary Candy facility within the scope of ac-
quaintance meeting with Istanbul’s industry. Governor Mutlu gave full marks to Elvan’s facility’s hygiene, quality 
and the capacity of production and wished us great success. A plaquet was given him in remembrance of  the day.
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Hem doğuda hem de 
batıdayız
Ticaret eksenini 360 derece olarak belirleyen El-
van Gıda, hem doğuda hem de batıda müşterile-
riyle birebir iletişimi geliştiriyor. Bu amaçla geçtiği-
miz dönemde de yurtiçinde ve dışındaki fuarlarda 
yerini aldı. Türkiye’nin önemli gıda fuar organizas-
yonlarından CNR 18. Uluslararası Gıda Fuarı’nda 
(23-26 Eylül 2010) ağırlıklı olarak komşu ve çevre 
ülkeleri ağırlayan Elvan, 17-21 Ekim 2010 tarihle-
ri arasında gerçekleştirilen SIAL Paris’te ise Avru-
pa ve Amerika kıtasını selamladı.

We are both in the East and the West
Elvan Confectionary increases Business to business 
relations both in the East and the West. Elvan has 
taken its place in the domestic CNR 18th Interna-
tional Food Exhibition, and also in the SIAL exhibi-
tion in Paris.

Afrika’dan da ziyaretçimiz vardı
İlişkinin çift yönlü olması, önemli bir başarı göstergesidir. Yıllardır Elvan Gıda ekibi tarafından yerinde ziyaret 
edilen veya yurtiçi-yurtdışı fuarlarda ağırlanan müşteri kitleleri, birbiri ardına Elvan’a geliyor, tesislerin üretim 
kapasitesini ve hijyen şartlarını bizzat yerinde görüyor. Bir önceki dönem Iraklılar gelmişti, şimdi de Nijeryalılar 
ağırlandı. Yaklaşık 60 kişiden oluşan Nijeryalı gruba önce Elvan tanıtım filmi izlettirildi, ardından tesisler gezildi. 
Gördüklerinden etkilenen Nijeryalılarla daha sonra soru-cevap bölümüne geçildi. Karşılıklı işbirliğinin geliştiril-
mesi üzerine yapılan görüşmelerden sonra toplu hatıra resmi çekildi. 

We had guests from Africa
Around 60 Nigerian customers were entertained a guest by Elvan Confectionary. Having been watched Elvan 
corporate introductory film, visited the candy facility and had been a souvenir photo taken. 
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Liderlik için eğitim şart!
Kriz ortamına rağmen yurtiçinde ve dışında üretim 
yatırımlarını aksatmadan sürdüren ve önemli bir kapa-
siteye ulaşan Elvan Gıda, satış cephesini de güçlendi-
riyor. “Pazarda liderlik için eğitim şart” ilkesinden 
hareket eden Elvan Gıda, geçtiğimiz dönemde 
“Profesyonellik, satış ve müşteri ilişkileri incelikleri” 
konulu bir eğitim programı gerçekleştirdi. Strate-
jik Eğitim ve Danışmanlık (SED) tarafından verilen 
eğitime iç satış ve ihracat bölümü çalışanları katıldı. 
Eğitim ve İnsan Kaynakları yetkilileri, ihtiyaca göre 
eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de 
süreceği bilgisini verdi. 

Education is an essential for 
leadership
In spite of the financial crisis Elvan Food never gives 
up its domestic and foreign investment and always 
tries to potentiate marketing and sales departments 
with workshops. The workshop, “Professionalism, 
Sales and Details of Customer Relations”, was orga-
nized by SED. These workshops and training activi-
ties will be continued in forthcoming period too.

Akşamları İngilizce Kursu 
Satış ve müşteri ilişkileri gibi mesleki alanlarda 
eğitimler düzenleyen Elvan Gıda, 120 ülkeye 
yaptığı ihracatın daha sağlıklı olması için dil ko-
nusunu da ihmal etmiyor. İhracat performansını 
sürekli artıran Elvan, bu başarıyı sürdürülebilir 
kılmak için çalışanların dil yeteneklerini geliştirmek 
veya ilk defa İngilizce öğrenmelerini sağlamak 
amacıyla şirket içinde akşamları İngilizce kursu 
düzenliyor. 2010 yılında başlatılan kursların 
2011’de de devamı planlanıyor.

English lessons in the evenings
Elvan Food arranges english lessons in order to 
improve employee’s language aptitude at the end 
of the shift. English lessons, started in 2010, will 
be also continued in 2011.
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İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD), istihdama katkı 
yapan üyelerini plaketle tebrik etti. 08.01.2011 Cumar-
tesi günü Cevahir Hotel’de gerçekleştirilen bir programla 
en fazla istihdam yapan firma ödülü Elvan Gıda’ya veril-
di. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER, 
söz konusu plaketi Elvan Gıda Genel Müdürü Hidayet 
Kadiroğlu’na takdim ederken “Daha nice yeni istihdamlar” 
temennisinde bulundu. Hidayet Kadiroğlu da, şu anda  2 
bin civarında olan toplam istihdam sayısını yurtiçinde ve 
dışında gerçekleştirilecek yeni yatırımlarla daha yukarılara 
taşıyacaklarını söyledi.

Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen Uluslararası Çi-
kolata ve Şekerleme Fuarı’na (ISM) bu yıl da katılan Elvan 
Gıda OLAY yarattı.
Türkiye’nin partner ülke olduğu fuarın açılışında Devlet 
Bakan Zafer Çağlayan da hazır bulundu. İstanbul İhracat-
çı Birlikleri Başkanı Zekeriya Mete’nin de katılımıyla ger-
çekleşen açılıştan sonra heyet Elvan Gıda standını ziyaret 
etti. Ziyaret sırasında heyetin OLAY markalı ürün teşhir 
standı önüne geldiğinde ilginç bir görüntü oluştu ve bu 
durum  ‘Elvan OLAY yarattı’ şeklinde yorumlandı.

ISM 2011
This year, ISM — the International Sweets and Bis-
cuits Fair — has been hosted Turkey as its first of-
ficial partner country. The fair was officially opened 
by Germany’s Federal Minister of Economics, Rainer 
Brüderle, and the Turkish Minister of Industry and 
Trade, M. Zafer Çağlayan. 

After opening ceremony Caglayan visited Elvan Food’s 
stand and had a photo taken behind of our new pro-
duct presentation panel. Elvan Food hit the headlines 
in the world largest confectionery trade fair with the 
new product “OLAY”. 

This year’s employment award 
winner is Elvan
The most employed company award was given to Elvan 
Food by Omer DINCER, the minister of labor and social 
security, Hidayet Kadiroglu said that there are around 
two thousand employers currently and this number will 
be increased by the new investments both at home in 
Turkey and abroad. 

Nice yeni istihdamlara...

ISM Fuarı’nda OLAY yarattık!
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Elvan’da dördüncü kuşağı temsil eden Endüstri Mühendisi Ahmet Küçükali, 2012’de 

60. yılını kutlamaya hazırlanan şirketin nice 60. yıllara ulaşabilmesi için bir joker gibi 

çalışıyor. ‘Şirket gibi aile değil, aile gibi şirketiz” diyen Ahmet Küçükali’nin esin kaynağı 

ise Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e yaptığı: ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ nasihatı

‘Şirket gibi aile’ değil
‘AİLE GİBİ ŞİRKETİZ’
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Sadece Türkiye’de değil, dünyada da aile şir-
ketlerinin yüzde 70’i ikinci kuşağa geçemez-
ken, geçenlerin de yüzde 50’si üçüncü kuşa-
ğa ulaşamazken, Elvan dördüncü kuşakla yeni 

hedeflere yelken açıyor. Zeytinburnu’nunda küçük bir 
şekerci dükkanında temeli atılan Elvan, 2012’de 60. 
yılını kutlamaya hazırlanıyor. Fakat Osmanlı gibi 600 
yıl yaşamanın da hayalini kuruyor. Şirkette dördüncü 
kuşağı temsil eden Endüstri Mühendisi Ahmet Küçüka-
li, bu hayal için bir joker gibi çalışıyor. ‘Şirket gibi aile 
değil, aile gibi şirketiz” diyen Ahmet Küçükali’nin esin 
kaynağı Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e yaptığı: ‘İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın’ nasihatı. Ahmet Küçükali ile ka-
riyerini ve hayallerini konuştuk:

Sizi tanıyabilir miyiz?
1982 doğumluyum. Elvan Gıda’da dördüncü kuşak 

temsilcisiyim. Dayımlar 5 kardeş; 2 erkek, 3 kız. Ben 
Mustafa Bey’in en büyük kızı Öznur Hanım’ın oğlu-
yum. İlkokulu Etiler’de Hasan Ali Yücel’de okudum. 
Ortaokulun birinci sınıfını Balmumcu’da 100. Yıl Mus-
tafa Kemal, devamını Florya’da Zeynep Bedia Kılıçlıoğ-
lu İlköğretim okulunda tamamladım. 

Liseyi, aynı yıl Süper Lise’ye dönüşen Arnavutköy 
Korkmaz Yiğit Lisesi’nde okudum. Hazırlıkla birlikte 4 
senede bitirdim. Lise ikiden sonra sosyal, fen gibi bö-
lümler vardı. Ben üniversitede mühendislik istediğim 

için fen bölümünü seçmiştim. 2000 yılında altıncı ter-
cihim olan Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühen-
disliği Bölümü’nü kazandım. 2004’te de zamanında 
bitirmiş oldum.

Neden mühendisliği istiyordunuz?
Lise ikinci sınıfta iken dedem Mustafa Bey’e geldim 

‘Mühendisliğe niyetlendim, hangisini okuyayım’ diye 
danıştım, birlikte konuştuk. O görüşmemizden en-
düstri mühendisliği kararı çıkmıştı. Dedemin tavsiyesi 
buydu, ben de bunu benimsedim. Çünkü ilkokuldan 
beri matematiği çok seviyordum ve mühendisliği hayal 
ediyordum. 

Çalışarak okudu
İşe nasıl dahil oldunuz?
Ortaokul döneminden beri Hidayet Bey hep okumamı 

teşvik etti. Ortaokulun 1. sınıfının yarısında Florya’ya 
taşınmıştım ama okulum halen Beşiktaş’taydı. Dönem 
içinde okul kaydını değiştirememiştik. O dönemde her 
sabah beni Florya’dan Beşiktaş’a,  okuluma götürürdü. 
Öğleden sonraları da gelip okuldan beni alıyordu. O 
dönem şirketimiz için de hızlı geçen bir dönemdi ancak 
kendisi tüm yoğunluğuna rağmen hiç aksatmadan 3 ay 
boyunca beni okula götürüp getirdi. Bu dönemde bana 
göstermiş olduğu bu yakın ilgi ve alakaya hep saygı 
duydum.

Lise döneminde Hidayet Bey beni fabrikaya sokmuyor-
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du. Çünkü kendileri, fabrikanın hızlı büyüme dönemine 
denk düşen 1990’lı yıllarda formel eğitimlerini devam 
ettirememişlerdi. Bu nedenle bana ‘Sen okuyacaksın’ 
diyorlardı. Ben de sadece yazları 3 ay gelebiliyordum. 
Üniversiteye başladığım 2000 yılı yazında da gelmiş-
tim. O dönem, planlamanın yeni yeni başladığı ve sa-
tışların hızlandığı yıllardı. O yaz, ingilizcemden dolayı 
satış departmanında yer aldım. Sonra planlamaya bakan 
Osman Bey’in yanında yavaş yavaş planlamayla tanıştım. 
2001’de ders programında bazı ayarlamalar yaparak haf-
tanın iki gününü boşalttım. Böylelikle hafta içi iki gün ve 
hafta sonları olmak üzere dört gün fabrikada oluyordum. 
Sonra Fatih Bey’le planlamayı Osman Bey’den devraldık. 
Üniversitenin son 3 yılı, bu şekilde planlamayla geçti. 
Üniversite bitince de tam zamanlı ve tam kadro olarak 
planlamayı devraldım. Böylece asistanlıkla başlayan ve 
memurlukla devam eden süreç, Planlama Şefliği olarak 
sonuçlanmış oldu. 

Şu anda ne yapıyorsunuz?
İşletmelerden sorumlu Grup Müdürü görevini icra 

ediyorum. Tüm işletmelerimizin üretim ve teknik bö-
lümlerini birbirine bağlayan bu görevde, işletmelerimi-
zin üretim ve teknik bölümlerinin organizasyonundan 
sorumluyum. 

Dördüncü kuşak olarak Elvan’la ilgili 

hedefiniz nedir?
60. kuruluş yıldönümümüz olan 2012’de dünya sıra-

lamalarında yerini almış bir Elvan olmak istiyoruz. Ben 
de bu hedef doğrultusunda koşuyorum, ekiplerimize 
destek olmaya çalışıyorum. Çünkü 300’ün üzerinde 
ürün çeşidimiz var. 

Kurumsallaşmayla ilgili neler söylersiniz?
Kurumsallaşma da hedeflerimiz arasında. Çünkü şu 

anda beşinci fabrikayı kurduk. Aileden birisinin sürekli 
birinin başında olması mümkün değil. Bir kitapta oku-
muştum, İTO eski başkanı Atalay Şahinoğlu diyor ki: 
“Kurumsallaşma, elin oğluna iş yaptırabilme becerisidir.” 
İşletme ölçeği büyüdükçe aileden olmayan profesyonel-
lerle işi götürüyoruz. Ancak profesyonel yönetim, illa 
da aileden olmayanlarla yapılan yönetim de değildir. Şu 
anda bizim genel müdürümüz Hidayet Bey aileden biri-
si, fakat profesyonel bir genel müdürün yapması gereken 
ne varsa onlarla mükellef. İlerleyen zamanlarda ortaya 
çıkacak ihtiyaçlara göre yönetim şekillenebilir. 

Aile anayasası yetmez
Elvan’ı yöneten Kadiroğlu ailesinin gele-

ceğini nasıl görüyorsunuz?
Sadece ülkemizde değil, dünyada da işletmelerin 

yüzde 80’i aile şirketi. Aynı zamanda sadece küçük 
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şirketler değil, dünyanın en büyük 500 şirketinin yüzde 
40’ı da aile şirketi. Ancak, aile şirketlerinin yüzde 70’i 
ikinci kuşağa geçememekte, geçenlerin de yüzde 50’si 
üçüncü kuşağa aktarılamamaktadır. Tipik bir aile şirke-
tinin ömrü ise 24 seneyle sınırlı. Türkiye’de bu konuyla 
ilgili henüz somut bir veri yoktur. Çünkü işletmelerimiz 
henüz yeni yeni üçüncü kuşağa geçiyor. Bizim gibi dör-
düncü kuşağa ulaşanlar maalesef çok nadir. Çünkü kuşak 
geçişlerinde krizler yaşanıyor. İşte bu krizlerin üstesin-
den gelebilmek için aile şirketleri kurumsallaşmaya bir 
sihirli değnek gibi sarılıyor. Aile anayasaları hazırlanıyor. 
Fakat bu işler sadece anayasa ile de olmuyor. 

Aile anayasaları gereksiz mi?
Anayasalar gerekli, ancak yeterli değil. Çünkü aile 

üyeleri arasındaki ilişkiler sadece kurallarla yürütüle-
mez. Saygı ve sevginin olmadığı ortamlarda anayasalar 
ilişkileri sıradanlaştırıyor. Bir süre sonra da ‘Şirket gibi 
aile’ olunuyor. Oysa bize uyan, ‘Aile gibi şirket’ olmak. 
Kısmet olursa 2012’de 60. kuruluş yıldönümümüzü 
kutlayacağız. Nice 60. yıllara ulaşmak için biz de aile ve 
toplum yapımıza uyan prensiplerimizi şirket kültürümü-
zün bir parçası haline getirmeye çalışıyoruz. 

Osmanlı model olabilir
Tarihe meraklı olduğunuzu biliyoruz. Aile 
şirketinin uzun ömürlülüğü konusunda tarih 
size ne söylüyor?

Küçük bir sınır beyliğinden bir dünya imparatorluğuna 
yürüyen Osmanlı Devleti’ni kuran da bir aileydi. İnsanın 
olduğu her yerdeki gibi bu ailede de zaman zaman kav-
galar, çatışmalar oldu. Fakat birçok din ve milletten insa-
nı 600 yıl birarada ve barış içinde yönetmenin temelinde 
Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e yaptığı meşhur nasihat 
vardır. Ey oğul! diye başlayan bu nasihat, ‘İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın’ diye biter. İşin özü de budur. Çünkü her 
şey insan için. Dolayısıyla Osmanlı Ailesi’ni bu açıdan da 
okumaya çalışıyorum. Osmanlı’dan modellemelerin yapı-
labileceğini düşünüyorum. Günümüzde yeni bir şey icad 
edilmiş gibi sunuluyor. Fakat şu andaki bazı uygulamalar 
geçmişte zaten yapılıyordu. Mesela aile şirketlerinde va-
risleri geleceğe hazırlayan modern iş kültüründeki koçluk 
ve mentorluk kavramlarının Osmanlı’daki yansıması lala-
lıktı. Fatih’i Fatih yapan, küçük yaşta tahta geçiren uygu-
lamalı eğitim sürecini bu açıdan da okumak lazım.

“Not a family like a company. We are a company 
like a family”

We talked about the career and dreams of Ahmet 
Küçükali:

Could you please introduce yourself?
I was born in 1982 and represent the fourth genera-

tion of Elvan. I’m the son of Mrs Oznur who is the eldest 
daughter of Mustafa Kadiroglu. 

I wanted to study engineering at university. For this 
reason I chose science in my options at high school. In 
2000, having passed the university entrance exam, I was 
educated at Yıldız Technical University in the Department 
of Industrial Engineering. I finished my studies in 1994.

When did you start to work at Elvan?
I used to work at Elvan during the summer holidays 

in my high school years. In the summer of 2000, the year 
that I started university, I worked in the Sales Department 
thanks to my knowledge of the English language. After 
this, I gained knowledge of working in the Planning De-
partment through shadowing my uncle Mr. Osman. Having 
graduated from university I started to work full time. So, 
my working life in Elvan that had begun as an assistant, 
finalized in being a Planning Supervisor.

What is your current duty at Elvan?
I’m a Group Manager in charge of the business. An in-

dustrial engineer doesn’t focus on something specific but 
can understand everything because he is concerned with all 
aspects of the company. My university education is useful in 
executing such a role, as it is very wide and varied. I apply all 
the knowledge on our factories that I got from university.

Could you tell us your goals for Elvan as a fourth ge-
neration representative?

We would like to see Elvan’s name being a world ran-
king company in our 60th year. I work towards achieving 
this aim. We produce 300 ranges of products, which should 
ensure our position in the world.

We know that you are interested in history. What does 
history say about your long lived family corporation? 

The Ottoman Empire was also established by a family 
and became a world empire. From time to time, there were 
some conflicts and disputes in this strong family but so many 
people from different languages and religions lived together 
for 600 years in peace. We regard humanity as everything a 
human being needs. In this case the Ottoman Empire could 
be a good example of our continuousness.
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Yaklaşık 5 bin yıllık yerleşim 
yeri olarak kullanılan Mardin; 
Artuklu, Akkoyunlu ve 
Osmanlı dönemine ilişkin 
bir çok yapının yanında 
Süryani manastır ve 
kiliselerini de bünyesinde 
barındıran bir açık hava 
müzesi görünümündedir. 
Bu bakımdan Mardin 
için ‘Zamanın durduğu 
kent’ tanımlaması da 
yapılmaktadır. Gerçekten 
de Mardin’de kendinizi bir 
film platosundaymış gibi 
hissedersiniz. 

Müze kent
MARDİN

Verimli Mezopotamya Ovası’nın ortasında yükselen, kalker ve 
lavlarla örtülü bir dağın yamacındaki Mardin, neredeyse bütün 
kültürlerin uğrak yeri olmuş. Kentin doğum tarihi M.Ö 3000 
yılına dayanıyor. İlk konuklar ise şöyle sıralanıyor: Subarular, 

Sümerler, Akadlar, Hititler, İran’dan gelen Midiler. Daha sonra Asurlar, 
Urartular, Mitannîler, Aramîler, Persler...2 bin yıl sonra Büyük İskender. 
İlk Hıristiyanlar, II. yüzyılda Romalılar, Sasanîler, hemen ardından Bizans-
lılar. Araplar, IX. yüzyılda Hamdanîler, X. yüzyılın sonunda Mervanîler, 
XI. yüzyılda Türkmenler, XII. yüzyılda Artuklular. Haçlıların kılıç sesleri, 
ardından Eyyubîler, sonra İlhanlılar. Karakoyunlu ve Akkoyunlu beylikle-
ri. XVI. yüzyılda Safevîler, Osmanlılar ve nihayetinde Türkiye Cumhuri-
yeti. Bir zamanlar birçok kültüre ve dine ev sahipliği yapmış olan bu yaşlı 
kentin tarihî dokusu, böylesine renkli, zengin ve karmaşıktır...

Zaman durmuş gibi…
Fırat ve Dicle nehirleri arasında bulunan Mezopotamya Bölgesine, 

tarih boyunca pek çok medeniyet yerleşmiş. Bir dağın tepesinde kurul-
muş olan Mardin ise, Yukarı Mezopotamya’nın en eski şehirlerinden 
biri. Roma kaynaklarında Maride olarak anılan kente Persler Marde, 
Bizanslılar Mardia, Süryaniler Merdo ya da Merdi, Araplarda Mardin 
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derler. Uzaktan bakıldığında, altın rengi taşlardan yapılmış 
Mardin evlerini, kentin üzerinde kurulduğu tepelerin kayalı-
ğı ile iç içe görürsünüz. Dikkatli bir incelemeyle, oyma taş-
lar, evlerin ve kamu binalarının dekorasyonu kentin, mimari 
bakımdan bir hazine kutusu olduğunu ortaya koyar. 

Bir kalenin üzerine oturtulmuş olan şehir eski ve yeni 
olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Mardin’in 1960’lı 
yılların sonunda SİT alanı ilan edilmesiyle şehir içine yeni 
inşaat yapımı yasaklandı. O tarihten sonra bir yandan kamu 
birimleri şehir dışına taşınırken bir yandan da şehrin geliş-
mesine paralel ihtiyaç duyulan yeni yerleşim ve iş alanları da 
şehrin girişindeki düzlük alana indirilmeye başlandı.

Nereleri görmeli?
Mardin yalnız şehir merkezi ile değil, çevresi ile de kül-

türel bir gezi için ideal bir yer.
Önce Mardin kent merkezi içindeki önemli noktaları, 

evleri, medreseleri, kiliseleri, ardından da Deyrulzaferan 
Manastırı başta olmak üzere Dara, Midyat ve Hasankeyf’i 
içine alan geniş bir alanı gezmeli. Kısacası Mardin ve çevre-
sini hakkıyla gezebilmek için en az iki gün ayırmalı. Dünya 
Süryaniliğinin merkezi olan Deyrülzafaran, su sarnıçları ile 
Dara ve yine dünyadaki yaşayan arkeolojik birkaç şehirden 
biri olan Hasankeyf’i de kattığınızda Mardin gezmeye do-
yulmaz bir şehir. Şehir içinde yapacağınız gezide görmeye 
değer yapılar şöyle sıralanabilir:

Ulu cami: 12. yy’da Artukoğulları tarafından yapılmış-
tır. Caminin minaresi, uzunluğu ve taş işçiliği bezemeleri 
ile dikkat çekiyor. Maneri kapısının üzerinde 1888 tarihi 
yazılıdır.

Zinciriye Medresesi: Artuklu Sultanı İsa adıyla anılan 
medrese, 1385 tarihinde yapılmıştır. Külliye cami, türbe 
ve çeşitli ek mekanlardan oluşuyor. Medresenin güneydeki 
basamaklarla çıkılan taç kapısı taş işçiliğinin adeta bir şahe-
seridir. 

Latifiye ve Şehidiye Camileri:1371’de Artuklular 
zamanında yaptırılmış, minaresi ise Musul Valisi Gürcü Re-
şit Paşa tarafından 1845’te yaptırılmıştır. Şeyh Çabuk adıyla 
da bilinen Şehidiye Camisi ise15. yy’a tarihlenmektedir. 

Deyrülzafaran Şeyh Zırrar Camisi: 13. yy’da Ar-
tuklu Sultanı Emineddin tarafından yapımına başlanan ve 
1108-1122 tarihleri arasında yaşayan kardeşi Necmeddin 
İlgazi tarafından minaresiz olarak yaptırılan cami, Emined-
din Camisi olarak da biliniyor. 

Kasımiye Medresesi: Yapımına Artuklular zamanında 
başlanıp Akkoyunlu Sultan Kasım zamanında bitirilmiştir.

Deyrülzafaran Manastırı: Hristiyan dininin katolik-
leri için Vatikan ne ise, Süryaniler için de aynı olan, kısa 
bir süre öncesine kadar dünya Süryanilerinin merkezi olan 
Deyrülzafaran’ı da mutlaka görmelisiniz. Burada yalnız 
Süryanilik ile ilgili değil, güneşe tapanların tapınağını da 
görebilirsiniz. Deyrülzafaran Mardin’den 5 kilometre uzak-

lıkta. Buraya şehirden tutacağınız bir taksi ile ulaşabilirsiniz. 
Taksici ile anlaşarak sizi geri götürmesi için beklemesini de 
isteyebilirsiniz. 493’te Süryani mimar kardeşler Teheodori 
ve Tehodari tarafından yaptırılmıştırdı. Adını yörede yetişen 
zafaran çiçeğinin yapının harcında kullanılmasından alıyor. 
Deyrülzafaran Manastırı, 1937’de Süryani Patrikliğinin 
Suriye’ye taşınmasına rağmen Süryanilerin Hac merkezi 
olarak kabul ediliyor Bu nedenle de dünyanın her yanındaki 
Süryanilerce Deyrülzafaran çok sık ziyaret ediliyor. Manas-
tırın içinde güneşe tapanların da tapınağı bulunuyor.

Kral kenti: Dara

Tarihte ‘Dara Kalesi” olarak geçen, Dara su sarnıç-
ları, ise Mardin’den Suriye sınırına giden Nusaybin 
yolu üzerindedir. Mardin’den Nusaybin’e giderken 
30. kilometredeki Oğuz Köyü’ne giden yoldan ula-
şılan Dara’yı görmek isterseniz, buraya da özel bir 
taksi ile gidebilirsiniz. Roma, Bizans, Sasani ve Arap 
egemenliğinde kalan, adını Pers İmparatorluğu’nun 
büyük imparatoru Dara’dan alan kral kenti Dara, 
Mezopotomya’nın önemli bir transit ticaret merkeziy-
di. Kent, Büyük İskender’den sonra Doğu Roma ile 
Persler arasında sık sık el değiştirdi. 7. yy’da Abbasi-
lerin, 15. yy’dan sonra da Türklerin bölgeye egemen 
olması ile Türk egemenliğine kaydı. Dara’da kalenin 
su gereksinimini karşılayan büyük hacimli sarnıçlar ve 
saray olarak bilinen yapının altında büyük bir mahzen 
ve anıtsal yapılar bulunuyor.
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Nefes almadan 
yaşamamız mümkün 
değil. Peki onu 
yeterince önemsiyor 
muyuz? Ona çok 
dikkat edin. Çünkü 
enerjimizin yüzde 
70’ini onu doğru 
kullanarak elde 
ediyoruz. 

Doğru nefes alarak enerjinizi 
yüzde 70 artırabilirsiniz

Doğru nefes almak, vücudumuzun sağlıklı kalması, ihtiyaç 
duyduğu oksijeni alması,  atık ve toksinlerin vücuttan atıl-
ması açısından çok büyük bir önem taşır. Yeterli oksijen; 
iç organların, hormon salgılayan bezlerin, sinir sisteminin 

ve beynin çalışması için şarttır. Beynimizin diğer organlardan daha fazla 
oksijene ihtiyacı vardır. Yeterince oksijen alınmadığında, zihinde bula-
nıklık, negatif düşünce, depresyon, işitme ve görme bozuklukları başla-
maktadır. Yaşlanmanın en belirgin sebebi ise hücrelerin yetersiz oksijen 
almasıdır.. 

Uyuşukluğun temel nedeni
Akut dolaşım bozukluğunun kalbe giden oksijeni durdurması kalp 

krizine; beyne giden oksijeni durdurması halinde ise beyin kanaması ve 
harabiyetine yol açıyor. Düzgün ve yeterli nefes alamayanlar kendile-
rini sürekli yorgun ve depresif hissediyorlar. Uyku düzenlerinde sorun 
yaşıyorlar. Aynı döngüde kalmaları bağışıklık sistemlerini zayıflatıyor. 
Canlı olmanın ve genç kalmanın en önemli şartı temiz kan dolaşımıdır. 
Bunu sağlamanın en önemli yolu da nefesimizde saklıdır. Doğru nefes 
alındığında organların beslenmelerinin sağlanması ve, hücrelerimizin 
verimliliğinin artıyor olması kaçınılmaz bir gerçektir. Doğru nefes al-
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mak yaşam süremizi uzatacağı gibi, bize son derece sağ-
lıklı bir ciltte kazandırıyor. Doğru nefes almayanlar kar-
bondioksitli ortamlarda ya da heyecan ve stres sırasında 
dengesiz tepkiler veriyorlar. Çünkü kırmızı kan hücreleri, 
oksijeni organlarımıza daha yüksek oranda taşıyor.

Ağız yolunu değil, diyaframı kullanın
Birçoğumuz hep ağzımızdan nefes alıp veriyoruz. 

Bu bize anatomik rahatsızlık sağlayan son derece yan-
lış bir davranıştır. Oysa doğrusu bunun tam tersidir. 
Yapılan araştırmalar rahat ve kendini kasmadan durup, 
karnı dışarı doğru genişletip, göğsümüzü de full nefes-
le doldurmanın tam nefes tekniği uygulaması olduğunu 
gösteriyor. Yani nefes alma işleminde diyaframımızı da 
kullanmamız gerekiyor. Yetişkin bir insan dakikada orta-
lama 14 kere nefes alıp veriyor. Bu 24 saatte 20 bin160 
kez nefes alıp verdiğimiz anlamına geliyor. Yani günde 
20 bin kere yaptığımız hatanın bizde ne gibi sonuçlara 
yol açtığını anlamamak mümkün değildir.

Atletler gibi koşmak için…
Aklınıza ve vücudunuza ayrılan enerjiyi arttırmanın 

en önemli yolu, kan dolaşımınızdaki oksijen düzeyleri-
ni arttırmaktır. Enerjimizin yüzde yetmişini (%70) nefes 
alarak elde ederiz.

Dünyanın en iyi atletleri, tam diyafram nefes alma tek-
niğini bilmeselerdi en iyi atlet olamazlardı. Bu tekniğin 
önemi bir kere anlaşılmasıyla odaklanmamız artar, vücu-
dumuz enerji kazanır ve özellikle de kaslarımız güçlenir. 
Ayrıca performans ve dayanım düzeyleri yükselir.

Adım adım uygulama…
1) Şimdi, her hangi bir tabure veya sandalyeye, oturaca-

ğınız şeyin ucuna kadar gelerek yarım oturun. Bacaklarınızı 
mümkün olduğunca birbirinden ayırarak açın.

2) Vücudunuzla bacaklarınızın arasına doğru müm-
kün olduğunca eğilin.

3) Bu pozisyonda kalarak nefes almaya çalışın. Nefes 
aldığınızda, göğüs kafesinizin genişlemediğini, sadece karın 
ve böbrek üstü bölgelerin genişlediğini gözlemleyin.

4) Doğrulun ve nefes alın. Bu defa alt bölgenin ge-
nişlemediğini sadece göğüs kafesinin genişlediğinin far-
kına varın.

5) Bir defa daha eğilin ve nefes alın. Bu kez aldığı-
nız nefesi, doğrulduğunuzda da almanız gereken doğru 
nefes olduğunu biliniz. Nefes alış verişlerinizi bir süre 
izleyin ve doğrulduğunuzda hatırlamak üzere kendinizi 
programlayın.

6) Tekrar doğrulun. Biraz evvel eğik olmanızın size 
kazandırdığı orijinal nefes alışı tekrarlayınız. Eğik du-
rumda aldığınız gibi göğüs kafesinizin genişlemediği ve 
yukarı hareketlenmediği, buna karşın göbek deliğinizin 
altından, böbreklerinizin ve kalçalarınızın biraz üstün-

den geçen hayali çemberi genişleterek nefes alın.
7) Tekrar eğilin ve nefes alın. Bu pozisyonda hisset-

tiklerinizin ne kadarını doğrulunca yapabildiğinizi hatır-
layın.

8) Doğrulun. Eğik olduğunuzda aldığınız nefesin ay-
nısını alıncaya kadar bu tekrarları sürdürün.

Altın kurallar…

1- Nefes alırken derin, sık, çabuk, düzenli, gerilme-
den, gürültüsüz alıp vermeyi öğrenmelisiniz.
2- Nefesinizi kesinlikle burnunuzdan alıp, ağzınız-
dan vermelisiniz. 
3- Nefesinizi alış, tutuş ve veriş zamanlamanız 1- 4 
-2 formülüne uygun olmalı.
4- Yani nefesinizi 2 saniyede almışsanız 8 saniye 
içinde tutmalı 4 saniyede vermelisiniz. 
5- Nefes alırken akciğerlerinizi zorlayınız. Nefesi 
uzun süre alıp tutmayı öğreniniz.
6- Bir anda fazla alınan oksijen baş dönmesine yol 
açabilir.
7- Amaç ciğerleri büyütmektir. Ama ciğerler bir 
anda büyümez. İdeal bir diyafram nefesi kısa sürede 
oluşturulamaz. .Çalıştıkça diyaframınızın geliştiğine 
tanıklık edeceksiniz.
8- Eğer gırtlağı fazla sıkarak havayı tutmaya kalkar-
sanız gırtlak yorulur. Ses bozulmaya başlar.
9- Konuşmaya başladığınızda aldığınız hava bir çır-
pıda boşalıp bitmemelidir. Aynı havayı en uzun süre 
kullanmayı öğrenin. Ama bu sırada kasılmayın ve 
gırtlağınızın kapanmasına neden olmayın. Yoksa hı-
rıltıdan başka bir şey çıkaramazsınız.
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Elvan Gıda’nın İstanbul 

distrübütörlüğünü üstlenen 

Sistem Gıda, 14 aracı ile Avrupa 

yakasında 4 bin noktaya dağıtım 

yapıyor. Şirketin yöneticilerinden 

Ümit Sorut, yeni ürün gruplarıyla 

2011’de yeni bir ivme 

yakalayacaklarının müjdesini verdi.

4 bin noktaya Elvan
dağıtımı için yollarda…

Türkiye’nin en büyük grubu Koç Holding gibi Sistem 

Gıda’nın temelinde de bir bakkal işletmesi var. 2008’de 

profesyonel dağıtıma başlayan Sistem Gıda, şu anda 14 

aracı ile İstanbul’un Avrupa yakasında 4 bin noktaya 

ulaşıyor. Elvan Gıda’nın distrübütörlüğünü üstlenen Sistem Gıda, 

2011’de yeni ürün gruplarıyla yeni bir ivme yakalamaya hazırlanıyor. 

Şirketin yöneticilerinden Ümit Sorut’a merak ettiklerimizi sorduk: 
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Temeli sağlam
Sizi tanıyabilir miyiz?
1979 yılında Tokat ilinin Pazar ilçesinde doğdum. 

İlkokulu Tokat’ ta tamamladıktan sonra ailemin İstan-
bul’ a göç etmesi ile birlikte orta öğretimimi İstanbul’ 
da tamamladım. Ailemin ticaret ile uğraşması nede-
ni ile ben de aile mesleği olan ticarete daha o yaş-
larda başladım. Babamın Sefaköy’de bulunan bakkal 
dükkânında fiili olarak ticari yaşantım başladı.  O dö-
nemlerde marketler yavaş yavaş ağırlığını hissettirmeye 
başlamıştı. Ben de aile işletmesi olan bakkal dükkanın-
dan ayrılıp  sektörün öncü firmalarında tüccar plasiyer 
olarak çalışmaya başladım.

Bugünkü anlamda dağıtım işine ne za-
man başladınız?

2008 yılında kendi dağıtım işimi kurmak için ça-
lışmalara başladım. İlk olarak iki araç ile başlamış ol-
duğum dağıtım faaliyetine şu anda 14 araç ile devam 
etmekteyim. 14 araç ile Avrupa yakasında 4.000 nok-
taya hizmet vermekteyim.

Ağırlıklı olarak satmış olduğumuz ürünler çikolata, 
gofret, oyuncaklı gruplar ve şeker üzerinde yoğunlaş-
makta yani Elvan portföyünde olan tüm ürünlerin satı-
şını yapmaktayız. Aynı zamanda Elvan ürünlerini sipa-

riş kanalı ile fabrikanın araçları ile temin etmekteyiz.

Sabırsızlıkla beklenenler
Elvan ürünlerine ilgi ne durumda?
Mevcut ürünlere büyük bir ilgi var. Bunun yanında 

Elvan distribütörü olarak jel şeker grubunu, kek çe-
şitleri ile bisküvi grubunu sabırsızlıkla beklemekteyiz. 
Bu ürünlerin bizlere sektörde ivme kazandıracağını ve 
sıçrama yaptıracağını tahmin etmekteyiz.

Sektörü geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Türkiye pazarı genç bir nesle sahip olması nedeni 

ile devamlı yenilik ve ürün gamında çeşitlilik isteyen 
bir pazardır. Biz de sektördeki gücümüz ve vizyonu-
muz ile pazarda gelecek adına iyi şeyler yapmak zo-
rundayız.

Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyor-
sunuz?

Bu yoğun tempo içerisinde çalışan biri olarak ken-
dime zaman ayırmanın en iyi yolunu kısa süreli seya-
hatlere ve kültürel turlara çıkmak olarak görüyorum 
Bununla birlikte fırsat buldukça satış ekibimizle halı 
saha maçları yapmaya çalışıyoruz. Bu hem ekip ara-
sında kaynaşmayı sağlamakta hem de günlük stresi 
atmamıza  yardımcı olmaktadır.
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Hussam Heder El Ashi, 
ailesiyle birlikte 1992’den bu 
yana Bulgaristan’da ticaret 
yapıyor. Balkan coğrafyasına 
da hizmet veren ve 
1993’ten beri Elvan ürünleri 
de satan Hussam Heder, 
“Ben ve ailem size Elvan’ın 
Bulgaristan’da daha büyük bir 
pazar payı elde edeceğinin 
garantisini verebiliriz” diyecek 
kadar Elvan konusunda 
iddialı.

Kuveyt doğumlu Hussam’dan
Bulgaristan’da büyüme garantisi

E lvan Gıda’nın büyük bir kurum olduğunun göstergele-
rinden birisi de çok farklı kişilikleri bünyesinde toplaması 
veya onlarla iş yapması. Elvan Şekerim için yaptığımız 
röportajlarda karşılaştığımız farklılıklar, bizleri gerçekten 

şaşırtıyor. İşte hayret ettiren kişiliklerden birisi daha: Hussam He-
der El Ashi… Aslen Filistinli olan, ancak Kuveyt’te doğan Hussam 
Heder El Ashi, ailesiyle birlikte 1992’den bu yana Bulgaristan’da 
ticaret yapıyor. Balkan coğrafyasına da hizmet veren ve 1993’ten 
beri Elvan ürünleri de satan Hussam Heder’i ve ailesini biraz daha 
yakından tanıyalım istedik: 

İki üniversite mezunu
Sizi tanıyabilir miyiz?
15/03/1968 Kuveyt doğumluyum. Beş erkek kardeşim ve bir de 

kız kardeşim var. İki üniversitede eğitim gördüm. Ürdün’deki Yar-
mouk Üniversitesi’ni A başarı puanıyla tamamladıktan sonra yüksek 
lisans için Kuveyt Üniversitesi’ne geçiş yaptım. Burada da kimya mü-
hendisliği üzerine olan mastırımı yine en yüksek derece olan A ile bi-
tirdim. Bu arada üniversitede okurken aynı zamanda babama yiyecek 
malzemelerinin alım ve satımı konusunda da yardım ettim.



23

Körfezden Bulgaristan’a…
İş hayatına nasıl ve nerede başladınız?
Annem ve babam aslen Filistin’li, 1967 yılında evlen-

dikten sonra ticaretle uğraşmak için Kuveyt’e yerleşmişler. 
Büyük annem ve büyük babam da dahil olmak üzere ailem-
de herkes ticaretle uğraşıyor. 1992 yılına kadar Kuveyt’ te 
başarılı bir iş hayatımız oldu fakat Irak’ın Kuveyt’i işgal et-
mesi sonucu biz de El Ashi ailesi olarak Bulgaristan’a yer-
leşme kararı aldık. Bu kararı almamızda dünyada meydana 
gelen değişiklikler sonucu Bulgaristan’da açık bir pazarın 
oluşması etkili oldu. Bulgaristan’a gittikten sonra Sofya’daki 
en büyük pazarın Jenski Bazar- Kirkov Bazar olduğunu 
öğrendik. 1992 yılında buradan bir dükkan kiralayarak şe-
kerleme satışına başlamış olduk. Sofya’daki bu ilk dükkanı-
mıza Bulgaristan’ın diğer bir çok şehirlerinden müşterile-
rimiz gelir ve bizden alışveriş ederlerdi. Bununla beraber 
Sırbistan, Makedonya, Arnavutluk, Romanya ve Rusya’dan 
da çok sayıda müşterimiz vardı. Yeniliklere açık bir pazar 
olan Bulgaristan’da yüksek miktarda şekerlemeler, sabun, 
çakmak, balon, plastik çanta, bardak ve diğer şeyleri satarak 
büyük bir işletme elde ettik.

Elvan’a odaklandı
Ne zamandan beri Elvan’la çalışıyorsu-

nuz? Hangi kriterler sizi Elvan’la çalışma 
konusunda cezbetti?

Bizim asıl işimiz şekerlemeydi ve bu alanda da boş 
olan piyasada bazı markalar ile çalışarak daha da bü-
yümüştük. 1993 ve 1994 yıllarında Elvan’ın MAC çi-
kolatasını satıyorduk daha sonra Elvan’ın ürün çeşidini 
arttırmasıyla beraber Iceberg, Prestige gibi diğer ürün-
lerini de satmaya başladık.  Elvan ürünlerinin kaliteli ve 
ekonomik olması bizim de işletmemizde Elvan ürünleri-
ne yoğunlaşmamızı sağladı.

Büyük pazar garantisi
Elvan’ın Bulgaristan pazarındaki konumu 

hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Doğu Avrupa ülkeleri Elvan için iyi bir pazar. İyi bir 
kalite ve insanların alım güçlerine uygun fiyat seçenekleri 
sunan Elvan için Bulgaristan büyük fırsatlar ifade ediyor.  
Elvan Bulgaristan’da çok iyi bilinen bir marka ve bizimde 
amacımız Elvan’ı  pazara yön veren şirketler arasına sok-
mak. Elvan’ın Bulgaristan’da en iyi bilinen ve tad olarak 
da beğenilen bir marka olduğunu söyleyebilirim. Ben ve 
ailem size Elvan’ın Bulgaristan pazarında daha büyük bir 
pazar payı elde edeceğinin garantisini verebiliriz. 

Could you please introduce yourself?
My name is HUSSAM HEDER EL ASHI. I was born in Kuwait, in 

15.03.68. I have five brothers and a sister. I studied in 2 universities. 
Having graduated from Yarmouk University in Jordan with grades A 
in all scientific subjects, then I started to  Kuwait University in order to 
get a master degree in Chemical Engineering and finished by grades A. 
Please note that while I was studying in my university, so also I helped 
my father to buy and sell food stuff.

Where and how have you started to working life?
My father and mother are originally from Palestine, got married in 

1967 and then moved in Kuwait to do business. My grand father and 
my grand mother are businessmen and most of my relatives in Kuwait, 
Palestine, Jordan, USA, Canada, Saudia Arabia, Dubai, Lebanon from El 
Ashi family are businessman too.

In Kuwait we have been doing succeesfull big business of food 
stuff until the year 1992 when Iraq occupied Kuwait and then EL ASHI 
family decided to move into Bulgaria to open business at time there is 
open market in Bulgaria after new changes in the world.

Having settled in Bulgaria we seeked where the biggest market is in 
Sofia. The answer was JENSKI BAZAR-KIRKOV BAZAR. In that place we 
rented our first shop and started to sell confectionery business in 1992.

Our shop in Sofia was the first shop in Bulgaria, where a lot of 
customers come to buy from most cities and villages in Bulgaria. Be-
side that we had a lot of customers from Serbia, Macedonia, Albania, 
Romania, Russia. We had a big business and Bulgaria was a new open 
market and where we sold big quantities of confectionery, soap, light-
ers, ballons, plastic bags, glasses and others things.

How long have you worked with Elvan? And which criterias at-
tracted you to work with us?

In 1993 and 1994, we were selling Elvan chocolate MAC then Elvan 
increased its product range with Iceberg,prestige, and others...In our 
business we were concetrating on Elvan products as beside being good 
quality Elvan has reasonable price options that customers can afford it.

Could you please let us know the positon of Elvan in Bulgarian 
market?

In the East Europe countries especially incuding Bulgaria there is 
a huge market for ELVAN  who offers good quality products with good 
prices considering economic situation of people in Bulgaria.

ELVAN is a very well known brand in Bulgarian market and our main 
goal is to keep ELVAN’s name on the top.

Finally I would like to confirm you that ELVAN is a very well known 
name and tasty brand in Bulgarian market. My advice to you is to pro-
duce biscuits, gummy candies, lollipops, chewing gum and all kinds of 
confectionery products which will be moving in Bulgaria at the time they 
are produced in good quality and offered in competitive prices.

I and my family promise you that ELVAN will always hold it own 
place in Bulgarian market. We take care about ELVAN like growing up 
our children.

How do you spend your spare time? What are your hobbies?
During university years, I won the championship awards in table 

tennis in many tournaments between universities. I am really keen on 
and assertive about this sport. On the other hand, I enjoy travelling 
abroad it’s not just about tourist travel at the same time I follow closely 
the confectionery fairs in the places that I visit.  

My brother is in charge of deputy general manager in our company. 
He has black belt in judo. He also won a national championship award 
in Kuwait, in 1990.

Thanks and regards from Bulgaria,
El ashi
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Yemek yeme konusunda 
çocuk ile büyükler 
arasında meydana gelen 
anlaşmazlık, annelerin belli 
saatlerde ve fazla miktarda 
yiyecek vermedeki ısrarları 
yüzündendir. Anneler, 
kendi çocuklarını başkaları 
ile kıyaslayarak az yediğini 
söylerler. Her çocuğun 
metabolizma hızı vücut yapısı 
aynı olmadığına göre aynı 
miktar yiyecek alması da 
düşünülmemelidir.

Gelecek Nesillerimiz İçin Uygun 
Yeme Alışkanlığının Önemi

Toplumların sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmeleri için temel 
öğe, sağlıklı yetişmiş çocuklardır. Çocukların sağlığı ve sağ-
lıklı yetişkinler olabilmeleri, anne karnından başlayarak sağlıklı 
bir ortamda büyümelerine bağlıdır. Okul öncesi, yaşamın en 

duyarlı dönemlerinden biridir. Bu dönemde içinde bulunulan çevre ve, 
alınan uyarılar, çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden büyü-
me ve gelişiminde çok etkin bir rol oynar. Yeterli ve dengeli beslenme 
doğumdan ölüme kadar insan yaşamı boyunca yalnız fizyolojik gereksi-
nimin giderilmesi için değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyolojik gerek-
sinimlerin giderilmesinde de önemli bir yer tutar. Araştırmalar yetersiz 
ve dengesiz beslenmiş çocukların hem fiziksel hem de mental yönden 
geri olduklarını, sevgisiz ve ilgisiz yetiştirilen çocukların yeterli beslense-
ler dahi yine mental yönden geri olduklarını ortaya koymuştur. 

Okul öncesinin önemi
Okul öncesi, yetişkinlik için temel oluşturan pek çok alışkanlığın ge-

liştirildiği bir dönemdir. Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme kadar, 
iyi geliştirilmiş sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek de önemlidir. Kü-
çüklüklerinde doğru alışkanlıklar edinememiş bireylerin yetişkinlik dö-
nemlerinde bu alışkanlıklarından kurtulmaları çok zor olmaktadır.
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Çocuk ilk duygusal bağlarını kendisini besleyenle kur-
maktadır. Çocuğun şiddetli olarak istemediği yiyeceği ısrarla 
vermek doğru değildir. Çocuklar seçmekte serbest bırakı-
lırsa daha iyi bir yemek yeme alışkanlığı kazanabilmektedir. 
Yemek yeme hususunda çocuk ile büyükler arasında mey-
dana gelen en büyük anlaşmazlık, annelerin belli saatlerde 
ve fazla miktarda yiyecek vermedeki ısrarları yüzündendir. 
Anneler, kendi çocuklarını başka çocuklar ile kıyaslayarak 
az yediğini söylerler. Üstelik her çocuğun metabolizma hızı 
ve vücut yapısı aynı olmadığından aynı miktar yiyecek alması 
da düşünülmemelidir. 

Kız anneyi, erkek babayı izler 
Okul öncesi dönem çocuğu taklitçidir. Erkek çocuk ba-

bayı, kız çocuk anneyi taklit eder. Çocuğun aile ile masada 
oturması uygun beslenme alışkanlığı kazanması için büyük 
önem taşır. Çocuklar üç-dört yaşlarında genel kuralları 
öğrenirlerse daha uyumlu bir döneme girerler. İki-üç yaş-
lar çocuğun disipline edilmesi gereken yaşlardır. Disiplin, 
yaşamı kolaylaştıran kurallar bütünü olduğundan, kendisi 
ile ilgilenilen, sorularına cevap alan çocuklar ebeveynleri 
tarafından konulan kurallara daha kolay uyum gösterirler. 
Ancak, bu uyumun sağlanabilmesinde anne-baba tutarlılığı 
çok önemlidir. Kurallar konulduktan sonra, annenin koy-
duğu kurala baba, babanın koyduğu kurala anne uymalıdır. 
Elbette ki kurallar, anne ve babanın ortak  kararı olarak be-
lirlenmelidir. Böylece çocuğa uygun yeme alışkanlığı kazan-
dırılmış olur.

Yeme alışkanlığı için 12 öneri!
Çocuklara dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmada 

sık yapılan ve yapılmaması gereken davranışlar şunlardır:
1. Zorlama, tehdit, korkutma: Zamanında ve ye-

terli miktarda yemediğinden, etrafı kirlettiğinden, çok ye-
diğinden ya da başka nedenlerden ötürü çocuğa maddi ve 
manevi baskı yapmak, bağırmak, korkutmak, zorla yedirme-
ye çalışmak, cezalandırmak gibi davranışlar çocuk üzerinde 
sonradan düzeltilemeyecek zararlı izler bırakır ve bu yolla 
iyi sonuçlar alınamaz.

2. Çocuğun her istediğini yapmak ve yedirmek: 
Çocuğa aşırı ilgi göstermek, sonsuz hoşgörü, onun istek-
lerine boyun eğmek, ne istiyorsa yapmak, vermek gibi dav-
ranışlar çocuğa iyilik değil kötülüktür. Sınırsız hoşgörü ile 
ölçülü dengeli bir kişilik yapısı gelişmez.

3. Eğlendirerek yedirmek: Şarkı söyleyerek, dans 
ederek, televizyon seyrettirerek, peşinde dolaşarak ya da 
benzeri hareketlerle ilgisini başka yönlere kaydırma yoluyla 
çocuğa yemek yedirmeye çalışmak doğru değildir.

4. Acele ettirmek ya da oyalamak: Çocuk yemek 
yerken çok acele ettirmek ya da, gereksiz yere oyalanması-
na göz yummak uygun bir tutum değildir.

5. Yarıştırma, kıskandırma: Yeterli yemediği için baş-

ka çocuklardan cılız ve çelimsiz olduğunu, başka çocukların 
iyi yediğini söylemek, kıskançlık duyurarak yedirmeye çalış-
mak gibi davranışlar yanlıştır.

6. Pazarlık, yalvarma, ödüllendirme: Yemeğini 
ya da belirli bir yiyeceği yediği takdirde çocuğa oyuncak, 
şekerleme, ciklet almaya, istediği bir yere götürmeye söz 
vermek beslenmeyle pazarlık konusu yapmak ve yemesi için 
yalvarmak gibi davranışlar doğru değildir. Bir an için sevinç 
kaynağı olan ‘kolay elde etmeler ve, kolay ödüller’ yaşam 
boyu mutsuzlukların, uyumsuzlukların, başarısızlıkların, tu-
tarsızlıkların başlangıcı olur.

Bütün bunlar göz önüne alınarak çocuğa iyi bir yemek 
yeme alışkanlığının verilebilmesi için ailelerin şu hususlara 
dikkat etmeleri önerilir:

1. Çocuk rahat ve dinlenmiş olarak sofraya oturtulmalı
2. Çocuğun kullanacağı kaşık, çatal onun eline ve ağ-

zına uygun büyüklükte olmalı ve oturuş yüksekliği masaya 
göre ayarlanmalı

3. Yemeğini kendisinin yemesi beklenmeli, yemek yer-
ken yetişkinler kadar becerikli olması beklenmemeli, üstüne 
ve etrafına dökmesini önlemek için önlük takılmalı

4. Yemek zamanında neşeli bir ortam yaratarak bu sa-
atin çocuğu mutlu yapan saatler olması sağlanmalı

5. Yemeklerdeki porsiyon miktarı çocuğa göre olmalı
6. Çocuğun yemek seçmesini önlemek için çocuk 0–2 

yaş arasındayken değişik tattaki ek besinlere alıştırılmalı 
7. Genelde alması gereken ek besinler 3 öğünde ve-

rilmeli, ikindi de meyve suyu, yatarken süt içilmeli (yemek 
aralarında şekerleme, kola, pasta, kurabiye, bisküvi gibi gı-
daların verilmesi yanlıştır)

8. Eğer ailenin yeterli ve dengeli bir beslenme düzeni 
varsa çocuk için özel yemek hazırlamak gerekmemektedir.

9. Oyun dönemi çocuklarına sağlıklı beslenme alışkan-
lıkları kazandırırken  kişisel temizlik alışkanlıkları da kazan-
dırılmalıdır. Yemekten önce ve sonra elleri yıkama, dişleri 
fırçalama, çiğ yiyecekleri yıkamadan yememe gibi alışkanlık-
lar verilirken, yetişkinler de bu konularda çocuklara örnek 
olmalıdırlar.

10. Bazı çocuklar yemek yerken tuvalet ihtiyacı nede-
niyle sofradan kalkmak ister, bunu alışkanlık haline getirme-
den çocukların yemekten önce tuvalete gitmeleri ve ellerini 
iyice temizledikten sonra yemeğe oturmaları istenmelidir.

11. Bazı çocuklar gelen misafir çocuklarının yanında 
daha çok yemek yer ya da hiç yemezler. Bazen de diğer 
çocukların yediklerini isterler. Bu davranışların gelişmemesi 
için onların paylaşmayı öğrenmeleri sağlanmalıdır. Böylece 
çocuğun geleceğine yatırım yapılmış olunur. En iyi yatırım 
sağlığa yapılan yatırımdır.
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Elvan Gıda, önümüzdeki yıl 60. kuruluş yıldönümünü kutla-
maya hazırlanıyor. Yaklaşık 40 yıldır Elvan’da çalışan Mus-
tafa Özcan, Elvan tarihinin yaşayan tanığı olarak dikkat çeki-
yor. Önümüzdeki yıl iş yaşantısına veda etmeye hazırlanan 

Mustafa Özcan’la kurumsal tarihimize ışık tutacak bir sohbet yaptık:

Sizi tanıyabilir miyiz?
1954 Kastamonu Taşköprü doğumluyum. İlkokulu memlekette oku-

dum. 1967’de İstanbul’a geldim. Ortaokula İstanbul’da başladım, fakat 
üçüncü sınıftan ayrıldım. 1970’de 16 yaşında iken Elvan Çikolata’da işe 
başladım.

Butik tarzında imalat
Elvan’daki o yılları anlatır mısınız?
Ben Hacıbaba ile, kurucumuz Ahmet Hamdi Kadiroğlu ile başla-

dım. Elvan o zaman Zeytinburnu’nda 58. Bulvar Caddesi’ndeydi. Bir 
apartman binasındaydık. En alt katta imalat, girişte ise pastane ve satış 
dükkanı vardı. Bir süre satışta çalıştıktan sonra imalata geçtim. Benim 
ustam Hacıbaba’dır… Kendisi çikolata işçiliğinden geldiği için ima-
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lat işini çok iyi biliyordu. Bu nedenle hem patronumuz 
hem de ustamızdı. Bize çok yardımcı oluyordu. Çiko-
latanın niteliklerini ve ambalajlama tekniklerini kendisin-
den öğrendim. 1994’te vefat etti, Allah rahmet etsin. 
O zaman şimdiki gibi fabrikasyon değildi. Çikolatalar 
butik tarzında kalıplara elle doldurulup ambalajlanıyor-
du. O zamanlar yaklaşık 150 kişiydik. Herkes birbirini 
tanıyordu, daha samimi bir ortam vardı.

Makine bakımcısı oldum
Fabrika ortamı hakkında neler söyleyeceksiniz?
1989’da Zeytinburnu’ndan Yenibosna’daki fab-

rikaya geldik. Yenibosna’ya geldikten sonra hemen 
hemen her bölümde çalıştım. İlk yıllarda Marmara 
ve Trakya bölgesindeki toptancılara dağıtım yaptım. 
1990’dan sonra tekrar asıl işim imalata döndüm. Son 
yıllarda ise makine bölümüne geçtim. Şu anda makine 
bakımcısıyım. Tamirat da yapıyoruz.

20’ye yakın makine revizyonu yaptık, çalışmayan 
makineleri yeniden çalışır duruma getirdik. Eskiyen 
parçalarını değiştirdik. Makineleri söke-taka bu işi öğ-
rendim. Ustalarımız da yardımcı oldu.

Dile kolay 40 yıl…
Elvan’da geçen yılları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1996’da emekli olduğum zaman emekli paramla bir 

ev aldım. 3 çocuğum var, biri erkek ikisi kız. 4 tane 
de torunum var. Hatta oğlum da Elvan’da çalıştı. 7 yıl 
Elvan hayatından sonra kariyerini şimdi başka bir şirket-
te sürdürüyor. 1996’da emekli oldum, ancak çalışmaya 
devam ediyorum. Dolayısıyla askerlikle birlikte yaklaşık 
40 yıldır Elvan’dayım. Kurucu Hacıbaba ile başladım, şu 
anda dördüncü kuşakla (Ahmet Küçükali) çalışıyorum. 
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Kayak, insanların kar üzerinde batmadan kayarak iler-
lemesine yarayan araç ve bu araç kullanılarak yapılan 
bir spor dalı olarak tanımlanıyor. Türkiye Kayak Fede-
rasyonu kayıtlarına göre kayak bir Türk icadı olabilir. 

Federasyonun resmi web sitesinde konuyla ilgili şu bilgiler veri-
liyor: “Kayıtlara göre eski Türklerde ‘Çana’ olarak bilinen kayak, 
M.Ö.4000 yıllarında Baykal Gölü çevresinde, karda yürüme aracı 
olarak kullanılmıştır. Göçlerle İskandinav Ülkelerine ulaşan kayak, 
Avrupa’da XVIII. Yüzyıldan sonra yaygınlaşmaya başlamıştır.” 

Federasyonun beyanını esas alıyoruz, ancak başka kayıtları 
hatırlatmakda da fayda görüyoruz. Çünkü diğer kaynaklar biraz 
farklı… Buna göre kayağın ilk çıkış şekli, insanların karda batma-
mak için çeşitli ağaçlardan çeşitli şekilde parçalar yapması olarak 
düşünülür. Tarihçesi 5000 yıl öncesine ait ilk kayaklar, dişbudak, 
betula ve çam ağaçlarından yapılmış olup, bunların kayganlığını ar-
tırmak için çam ağacından yapılanların tabanları katranla, betuladan 
yapılan kayaklar da deriyle kaplanmıştır. Kayağın ilk ortaya çıktığı 
ve kullanıldığı bölgeler; Sibirya, Moğolistan ve Altaylar’dır. Daha 
sonra kullanım bölgeleri, Kuzey Amerika, Balkanlar, Anadolu ve 
Kuzeybatı yönünde İskandinavya ile İzlanda’ya doğru yayılmıştır. 
1921 yılında İsveç’te bulunan çam ağacından yapılmış ilkel kayağın 
(Hoting Ski) 4500 yaşında olduğu saptanmıştır. 

Kayak Türk icadı mı?
Türkiye Kayak Federasyonu 

kayıtlarına göre eski Türklerde 

‘Çana’ olarak bilinen kayak, 

M.Ö.4000 yıllarında Baykal 

Gölü çevresinde, karda 

yürüme aracı olarak kullanıldı. 

Göçlerle İskandinav Ülkelerine 

ulaşan kayak, Avrupa’da XVIII. 

yüzyıldan sonra yaygınlaşmaya 

başladı. Son yıllarda Türkiye’de 

de alternatif bir spor olarak ilgi 

gören kayağı keşfetmek için 

bu kış bir fırsat olabilir...
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Ulaşım aracı olarak kullanım
İlk defa bir ulaşım aracı olarak Norveç, İsveç, Finlan-

diya ve bazı Doğu Avrupa Ülkelerinde kullanılan kayak, 
15. yy.dan itibaren İsveç, Norveç, Polonya, ve Rusya 
tarafından askeri amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır. 
Zaman içinde gelişerek bir spor aracı olarak benim-
senmesi sonucunda, 1866’da Cristina’da ilk kez kayak 
yarışmaları düzenlenmiş, bu karşılaşmaya gösterilen bü-
yük ilgi üzerine, 1879’da Oslo’da daha büyük bir or-
ganizasyon gerçekleştirilerek kayakla atlama yarışmaları 
yapılmıştır. 1880’li yıllarda Norveç’li Fridtjof Nansen’in 
6 kişilik ekibiyle Grönland’ın kuzey ucunu kayakla ge-
çip, daha sonra “Grönland’da Kayakla Gezi” kitabını 
yayımlaması, kayağa gösterilen ilginin daha da artma-
sına neden olmuştur. 1896 da Mathias Zdarsky, Alp 
disiplininin temellerini oluşturan yeni teknikler bularak 
kayakta büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Dünyadaki 
ilk kayak kulübü 1877’de, Fridtjof Nansen’in girişimle-
riyle Norveç’te “Ski Club de Cristina” adıyla kurulmuş. 
Bunu 1890’da Almanya, 1894’te Avusturya, 1901’de 
Fransa ve 1903’te İngiltere’de kurulan kayak kulüpleri 
izlemiştir. 1924’te merkezi Bern’de olan Uluslararası 
Kayak Federasyonu (Federation International de Ski) 
FIS’in kurulmasıyla birlikte kayak, aynı yıl kış olimpiyat-
ları programına dahil edilmiştir. FIS’in ilk kez 1925’te 
düzenlediği “Kuzey Disiplini” ile 1931’de düzenlediği 
“Alp Disiplini” yarışları günümüzde her iki yılda bir, ayrı 
yerlerde ve birbirinden bağımsız olarak yapılmaktadır.

Kayakçı er yetiştirilmesi
Türkiye’de ilk kez 1914 yılında, Haliç’te bir maran-

goz atölyesinde yapılan çok sayıda kayak hayvan sırtında 
Erzurum’a taşınmış ve Kafkas Cephesinde kayakçı er yetiş-
tirmek üzere Erzurum’da açılan kurslarda 30 kayakçı ye-
tiştirilmiştir. 1 Ocak 1933 yılında Galatasaray Lisesi’nden 
bir grup öğretmen ilk kez Uludağ’da kayak yaparak bu 
sporun Türkiye’de öncülüğünü yapmışlardır. 1933-1934 
yılları arasında Bursa, Ankara ve Erzurum Halkevleri ile 
Muhafız Alayı kayak sporu ile özellikle ilgilenmişlerdir. 
1934 yılından sonra karlı bölgelerdeki Halkevleri aracılı-
ğıyla kayak sporu yurt düzeyinde yayılmaya başlamıştır. 

1939 yılında Dağcılık ve Kış Sporları Federasyonu 
kurulmuştur. Türkiye Kayak Federasyonu ise aslında 

1935 yılında kayak federasyonu olarak değil de, “Dağ-
cılık ve Binicilik Federasyonu” olarak konumlanmıştır.

Kayak kursları kaçmasın!
Türkiye’de kayağın gelişebilmesi için Kayak Federas-

yonu tarafından her yıl kayak antrenörlüğü ve öğretmen-
liği kursları, minikler için kayak kampları açılmaktadır. 
Ülkemizde kayak sporunun geliştirilebilmesi için kayak 
yapılan illerde her yıl sömestr tatillerinde Gençlik ve Spor 
İl Müdürlükleri tarafından 7-15 yaş gruplarını kapsayan 
kayak kursları düzenlenmektedir. Ayrıca Türkiye’nin 
gösteri amaçlı en büyük kış sporları organizasyonu “Ka-
radam Kayak Yarışları” 1983 yılından beri Uludağ’da 
yapılmaktadır.

Başlamadan yapılması gerekenler:

Adrenalini yüksek sporlardan biri olan kayak, günü-
müz gençliğinin büyük ölçüde ilgisini çekiyor. Ancak 
pek çok spor dalında olduğu gibi kayak sporuna da 
başlamadan önce birtakım bilgilerin alınması gere-
kiyor. Kayak yaparken dikkat edilecek konular şöyle 
sıralanıyor:
*  Kayakta bacak kaslarınızın yeterli güce sahip olması 
ve denge yeteneğinizin bulunması lazım. Şayet kayağa 
yeni başlıyorsanız, kayak eğitimcisiyle beraber esaslı 
bir eğitimden geçmeniz kaçınılmaz. Böylece kendinizi 
hem daha güvende hissedecek hem de bilinçli ve seri 
bir şekilde kayabileceksiniz. 
* Diğer dikkat etmeniz gereken noktaysa, seviyenize 
ideal bir pist seçimi yapmak. Bütün sporlarda olduğu 
gibi kayakta da ısınma önemli. Kayak merkezine git-
meden 10 gün önce günde 10 dakika ip atlamanız, 
bacak kaslarınızı güçlendirmek için yeterli olacaktır.
* Kayak süresince, düzgün ve oval dönüşler yapmaya 
ve vücudunuzun hareketlerinde de çok dikkatli dav-
ranmaya çalışmalısınız. Uzmanlar, yeni başlayanların 
dengelerini kaybettirecek ani hareketlerden ve zorla-
malardan kaçınmaları gerektiğini belirtiyor.
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Elvan Gıda Lojistik Operasyon 

Müdürü Murat Özel, eskilerin 

deyimiyle, ‘ismiyle müsemma’ 

bir insan. Elvan Gıda’da Tedarik 

Zinciri Yönetim Sisteminin 

temellerini atan Murat Özel, 

aynı zamanda bir kanaryasever. 

Fakat O’nun kanarya severliği 

özel bir durum. İngiliz Yorkshire 

ırkı kanarya kümesi kuran 

Murat Özel, bu konuda Türkiye 

şampiyonluğuna sahip. 

Türkiye Şampiyonu
Çok Özel Bir İnsan...

Bazı psikologlara göre isimlerin insan psikolojisine bir 
etkisi var. Eskilerin ‘ismiyle müsemma’ yani ismiyle ör-
tüşen karakter yapısına sahip bir insan deyimi de bunu 
destekliyor. İşte Elvan Gıda Lojistik Operasyon Müdürü 

Murat Özel, bu tanıma uyan özel bir insan. Elvan’da Tedarik Zin-
ciri Yönetim Sisteminin temellerini atan Murat Özel, bir kanarya-
sever. Fakat onun kanaryaseverliği sadece Fenerbahçeli olmasıyla 
açıklanacak bir durum değil. Profesyonel bir kanaryasever olan 
Murat Özel’in özel dünyasına sizler için misafir olduk:

Sizi tanıyabilir miyiz?
1964 Ağrı doğumluyum. Sekiz kardeşiz, yedisi erkek, birisi 

kız. Doğanlar hep erkek olunca babamız kızı bulmak için bir 
hayli ısrar etmiş. Dolayısıyla en küçüğümüz kız. Ben de erkek-
lerin en küçüğü.

İlkokul 4’e kadar Ağrı’da okudum. 1974’te Antalya’ya göç ettik.

Babası da özel biri
Neden göç ettiniz? 
Daha öncesinde bazı akrabalarımız oraya taşınmış, babam da 
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bir iş vesilesiyle gitmiş ve Antalya’yı beğenmiş. Fakat bi-
zim Antalya’ya göçümüz biraz zorunluluktan olmuştu. 
Çünkü babam o dönem Ağrı’nın önde gelen tüccarların-
dan olup inşaat ve gıda malzemeleri ticareti yapıyordu. 
Eli açık bir insandı ve borç vermeyi seviyordu. Borcunu 
ödemek istemeyen bazı borçluların tatsız bir şeyler ya-
pacağını duyunca ‘belaya bulaşmaktansa en iyi biz bu-
rayı terkedelim’ demişti. Babam o dönemde gerçekten 
çok sağduyulu bir karar vermiş. Eğer Ağrı’da kalsaydık 
büyük bir kan davası hadisenin ortasında kalacaktık. 
Ağrı’da her şeyimizi satıp Antalya’ya gittik, babam orada 
müteahhitlik yapmaya başladı. Uzunca bir süre sıkıntılı 
günler yaşadık.

Siz ne yapıyordunuz?
Ben de boş durmuyordum. Yaz tatillerinde otellerde, 

sanayi çarşısında, çay ocağında çalışıyordum, simit satı-
yordum. Antalya’nın sıcağını bilirsiniz. O sıcağın altında 
kafamda simit tepsisi ile Konyaaltı Plajı’nda bir uçtan diğe-
rine defalarca gider gelirdim. O zamanlar bu işler zor geli-
yordu, fakat şimdi bana bir şeyler kattığını görüyorum. 

Ortaokulu Antalya ve Silifke/ Taşucu’nda okudum. 
Liseyi ise İzmir’de bitirdim.

İzmir’e nasıl gittiniz?
Benim büyüğüm Selahattin Ege Üniversitesi, Ziraat 

Fakültesi’nde okuyordu. Arkadaşlarıyla bir evde kalı-
yordu. Ben de ailemin de desteği ile İzmir’e gitmeye 
karar verdim. Çünkü o dönemde İzmir Atatürk Lisesi, 
Türkiye’nin en popüler okullarından birisiydi. Tabi ki 
oraya gitmek kolay olmadı. En iyi okullardan birisi ol-
duğu için iyi okullardan gelmiş, o bölgede ikamet ediyor 
ve yüksek başarı notuna sahip olmak gerekiyordu Benim 
başarı notum yüksekti, fakat Taşucu Ortaokulu gibi adı 
sanı duyulmamış bir yerden geliyordum. Bir vesileyle bu 
işi de çözdük ve liseyi İzmir’de okudum. 

Yanlıştan erken döndü
Üniversite tercihinizi neye göre nasıl yaptınız?
O dönemde ağabeylerimizin öğretmenlik konusun-

da telkinleri olmuştu. Ben de farklı öğretmenlik tercih-
lerimden Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya 
Bölümü’ne girdim. Fakat daha sonra bunun büyük bir 
hata olduğunu anladım. Eğitimcilik gerçekten çok öz-
veri isteyen, belki de yetenek gerektiren apayrı bir dal... 
Birinci sınıfta iken hem öğretmenliğin hem de kimyanın 
bana göre olmadığını anladım. Bu nedenle sadece ha-
zırlık sınıfını okumakla kaldım. Ancak bu hazırlığın bile 
bana çok faydası oldu: İyi bir İngilizce öğrendim. 

Eğitime nasıl devam ettiniz?
İngilizce’yi öğrenince dil konusuna merak sardım. Bu 

nedenle yeniden üniversite sınavına girdim ve bu sefer 
İngiliz Dili ve Edebiyatı’nı okumak istedim. İlk sıraya da 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü yazdım. Sınav so-
nuçları geldiğinde fakültenin doğru olduğunu, fakat Dil 
Bilimi diye bir bölümü kazandığımı gördüm. Sonradan 
anladığımıza göre bir kodlama hatası yapmışım. Niyetim 
bir yıl sonra yeniden İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne 
girmekti, fakat Dil Bilimi bölümünde kararım değiş-
ti. Türkiye’nin en büyük dil bilimcilerinden birisi olan 
Doğan Aksan ile tanışmam bunda etkili olmuştu. Yeni 
bölümümde dil dünya ilişkisi, dil kültür ilişkisi ve dil din 
ilişkisi gibi zengin bir dünyaya düşünce hem sevdim hem 
bir yıl daha kaybetmek istemediğimden bu bölümü oku-
dum ve 1989’da bitirdim. 

Neye niyet neye kısmet!
Profesyonel iş hayatına nasıl başladınız?
Büyük saygı duyduğum ve ülkemizin en büyük bilim 

adamlarından biri olduğunu düşündüğüm Doğan Ak-
san ile dünya görüşlerimiz taban tabana zıt olmasına 
rağmen, gerçek bilim adamlığının bir sonucu olsa ge-
rek, bizim mezun olduğumuz dönemde sanırım sadece 
bana asistanlık teklif etti. Aslında bu dönemde sektö-
rün öncü firmalarından biriyle görüşmeye gitmiştim. 
Doğan Hoca’dan bu teklif gelince büyük onur duydum 
ve Ankara’ya geri döndüm. Beni asistanlık sınavı açı-
lıncaya kadar yabancılara Türkçe dersi vermem için 
TÖMER’e gönderdi. Aynı bölümden gelen birkaç ar-
kadaşla birlikte orada çok başarılı olduk, ben de ön 
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plana çıktım. İşi de sevmiştim. Çünkü sınıfa girdiğim 
zaman her milletten insanı görüyordum. Asistanlık sı-
navı açılmıştı, fakat ben TÖMER’deki işi sevdiğim için 
Doğan hocaya gidip ‘Hocam beni affedin’ dedim. O 
da üzüldü, fakat kararımda beni serbest bıraktı. Bunun 
üzerine TÖMER’de 2 yıla yakın çalıştım.  Matematik 
öğretmeni olan eşimin İstanbul’a tayini çıkınca ailece 
İstanbul’a taşındık. 

Eş durumundan İstanbul’a…
İstanbul iş hayatına nasıl girdiniz?
1990 sonlarında İstanbul’a geldik. Eşim işe başla-

dı, ben 5-6 ay serbest çalıştım. Yine yabancılara özel 
Türkçe dersleri veriyordum. Ancak, işsizlik baya canımı 
sıkmaya başlamıştı. Bir gün Mustafa Özel’in karşına di-
kildim ve biraz söylendim. Ertesi gün Albaraka Türk’te,  
Dış İşleri Bölümü’nde işe başladım. Çok büyük saygı 
duyduğum ve sevdiğim ağabeyimin son sözleri hala ku-
lağımdadır; “işin geldiğin gün hazırdı ama biraz daha 
törpülenmen gerekir.” Anlaşılan çaycılık, simitçilik, otel 
temizlikçiliği dönemlerinde yetirence törpülenmemi-
şiz. 3-5 yıllık Albaraka kariyerimde dışişlerinin bütün 
bölümlerini dolaştım ve ithalat, ihracat, kambiyo gibi 
bütün işlemleri öğrendim. 1994 yılında sektörün öncü 
firmalarından birinden teklif geldi. Albaraka ile iş yap-

tıkları için beni tanıyorlardı. Davet ettiler, gidip görüş-
tüm. Böylece 2006’ya kadar süren 12 yıllık bir kariyerim 
oldu. İşe ithalat memuru olarak girmiştim, ayrıldığımda 
6 yıllık, bütün grubun ihracatı ile ilgili İhracat Uygulama 
Müdürü’ydüm.  

Entegre Tedarik Zinciri Yönetimi
Elvan’da neler yaptınız?
Elvan çok hızlı büyüyen bir firma. Fakat bu büyüme-

nin sağlıklı olabilmesi için hammadde tedariğinden tu-
tun ürettiğiniz ürünlere, tüm dünyadaki müşterilerinizin 
midesine ininceye kadar ki süreçte büyük bir sorumlu-
luk taşıdığınızın bilincinde olmanız ve bu süreci en iyi 
şekilde yönetmeniz gerekir. Bir çok dünya ülkesinden 
girdi alıyorsanız ve 100’den fazla ülkeye de ihracat yapı-
yorsanız bu sürecin iyi yönetilmesi daha da büyük önem 
kazanıyor.  Doğru, kaliteli - güvenilir girdileri en hızlı 
şekilde, ihtiyaca göre temin etmeniz, yüzlerce çeşit ürü-
nü insan sağlığına saygı duyarak üretmeniz ve 100’den 
fazla ülkedeki müşterilerinize zamanında ulaştırmanız 
gerekiyor. Yani,  çok geniş bir coğrafya, yüksek işlem 
hacmi ve karmaşık ilişkilerin yönetilmesi sözkonusu. 
Bunu yaparken de zamanla yarışıyorsunuz. Çünkü bir 
konteynırı yarım saat geç çıkardığınızda gemiyi kaçıra-
biliyorsunuz. Bazı ülkelere 3 haftada bir gemi olduğunu 
dikkate aldığınız zaman bunun önemi daha iyi anlaşılmış 
olur. Tabi bu sürecin diğer bir boyutu ise Dış Ticaret, 
Kambiyo, Gümrük mevzuatları gibi konular ve bürokrasi 
ile ilişkiler. Bu mevzuat bilgisine sahip olunması ve ilişki-
lerin de iyi yönetilmesi bu sürecin bir parçası.

Ben Elvan Gıda’ya geldiğimde lojistik ve uygulama, 
Satış Müdürlüğü’nün içinde bir birimdi. Bunun çeşitli 
sakıncaları vardı. Çünkü satış, asıl fonksiyonunun yeri-
ne başka işlerle uğraşmak durumunda kalıyordu. Ge-
lişen işlem hacmine bağlı olarak ayrı bir bölüm haline 
getirdik. Bunun bir sonucu olarak gerek iç ve gerek dış 
müşterilerimiz açısından büyük bir memnuniyet oluştu, 
ciddi tasarruflar elde ettik. Şu anda da daha entegre 
bir yapı olan Tedarik Zinciri Yönetimini tam anlamıyla 
uygulamaya çalışıyoruz.  

Profesyonel kanaryasever
Özel bir hobiniz var mı?
Benim Yorkshire Kanarya hobim var.

Fenerbahçeli misiniz?
Evet, ancak bunun Fenerbahçe ile direkt bir ilgisi 

yok. Sıkıldığım bir dönemde Kadıköy’deki pet shopların 
bulunduğu yerde gözüme güzel bir kanarya ilişti. Biraz 
oyalanmak için onu almıştım. Kısa sürede kuşların sayı-

Genel müdürümüz çok pozitif bir insan 
Elvan’la nasıl tanıştınız?

Eski çalıştığım yerden istifa ederek ayrıldım. Fakat 
centilmenlik gereği aynı sektörde çalışmayı düşünme-
dim. Kafamda özellikle tekstil sektörü vardı. 7-8 ay 
tekstilcilerle görüşmeler yaptım. Ancak oluşturmak is-
tediğim modele, görüştüğüm tekstilcilerin o zamanki 
yapısı uymadığı için anlaşma olmadı. İşte o süreçte 
Elvan Gıda’nın Genel Müdürü Hidayet Kadiroğlu Bey 
beni aradı. Bir firmayı temsilen 4 yıl İstanbul İhracat-
çılar Birliği’nde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığım dö-
nemde kendisi ile tanışıyorduk. Sürekli güler yüzlü, in-
sana güven veren, pozitif enerji yayan bir insandı.  Bu 
teklif beni mutlu etmişti ancak ortada bir centilmenlik 
anlaşması olması sebebiyle çalıştığım yere de bilgi ve-
rerek Hidayet Bey’le görüşmeye gittim. Hidayet Bey 
bana Elvan’ın nereden nereye geldiğini ve gitmek is-
tedikleri hedefleri anlattı. Büyük heyecan duymuştum. 
Ben de özellikle lojistik ve uygulama anlamında neler 
yapılabileceğini gündeme getirdim. Bu görüşmeyi ta-
kip eden 3-5 gün sonra da işe başladım.
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sını 3-4’e çıkardım. Bu işte aşağı yukarı 7 yıllık bir geç-
mişim oldu. Şu anda yaklaşık 40 kuştan oluşan bir kü-
mesim var. Ancak, üretim dönemlerinde bu sayı 100’e 
kadar çıkıyor.

Bu kanarya başka kanarya
Meşhur Kanarya Sevenler Derneği’ne üye misiniz?
Değilim. Benim üye olduğum dernekler, bir de ken-

di kurduğumuz İstanbul Yorkshire Kanarya Kulübü var. 
Bu bir dernek, ben de yönetim kurulu üyesiyim. Der-
nek olarak 2010 sonunda ilk yarışmamızı yapacağız. 
Şu anda 50 üyemiz var, fakat yarışmayla birlikte bu sayı 
150’ye çıkabilir.

Dernek ismindeki Yorkshire, İngiltere’de bir bölgenin 
adı ve bu bölgenin kuşları ile köpekleri meşhur. Ben de 
işin içine girince anladım ki ilk önceleri aldığım kuşlar, 
kırık denilen melezlermiş. Dolayısıyla bir değeri olmayan 
sıradan kuşlarmış. Bir çok kanarya ırkının içinden asil du-
ruşuyla beğendiğim Yorkshire ırkı benim hoşuma gittiği 
için sadece bu tür üzerine eğilmeye karar verdim. Bu 
işin de yarışmaları oluyor. Yarışmalar aslında güzellik ya-
rışması şeklinde. Irkının en iyi özelliklerini taşıyan kuşlar 
seçiliyor. Beni duruşu ve güzelliğiyle en çok etkileyen ırk 
olan Yorkshire üretmeye karar verdim. 

Evde mi üretiyorsunuz?
Evet… Bu iş için ya bir dükkan tutuluyor ya da evin 

bir bölümü kullanılıyor. Benim evim dubleks. Üst kattaki 
odanın birisi kuş odasıdır. O odadan içeri girdiğimde 
dünyadaki her şeyden kopuyorum. Düşünsenize, birkaç 
saat için kafanızı meşgul edecek dünya işlerinden uzak-
laşıyorsunuz… Müthiş dinlendirici.  

Satıyor musunuz?
Bizim amacımız satmak değil, Türkiye ve dünyadaki ya-

rışmalarda derece yapabilmek. Ben 2008’de iki kategoride 

Türkiye Şampiyonu oldum. Bir kategoride Türkiye ikincisi, 
diğerinde de Türkiye üçüncüsü oldum. O yıl yerel yarışma-
larda da aşağı yukarı 20’nin üzerinde derecem var. Dere-
ce yaptıkça kümesin ve kuşların değeri artıyor. Dolayısıyla 
üreticiler gelip sizin kümesinizden kuş almak istiyorlar. Yani 
sizin götürüp bir yerde satmanıza gerek olmuyor. Gelip 
şampiyon kuşu, kardeşini, amcasını veya diğer akrabalarını 
istiyorlar. 100 liraya da kuş var, bin liraya da… Şampiyon 
kuşlarımdan birisine 2 bin lira teklif eden oldu vermedim. 

Bakımını nasıl yapıyorsunuz?
Bakım için sabah erken kalkıyorum, saat 06:00’da, 

bir saat kadar onlarla ilgileniyorum. Bir de akşamları ya-
rım saat bakıyorum. Üretim dönemi, bakım süresi biraz 
daha uzuyor. Fakat müthiş bir keyif.… 

Yeni hedef uluslararası derece
Kuşlar pahalı bir uğraş mı?

Derece yapabilmeniz için iyi damızlıklar almanız ge-
rekiyor. Bu iş için 3 defa yurtdışına gittim. İyi bir da-
mızlığın ortalama fiyatı yaklaşık 1000 TL. 10, 20 çift 
yapacağınız zaman maliyet artıyor. Öbür türlü sıra-
dan kuşlarla bunu yapmanın bir anlamı yok. Bundan 
sonraki hedefim, dünya yarışmalarında şampiyonluk-
lar elde etmek. 2011’de, dernek olarak uluslararası 
bir yarışma yapacağız. Türkiye’deki diğer yarışmalar-
dan farklı olarak bunun için para ödülleri de koyduk. 
Çünkü insanlar ülkenin farklı yerlerinden geliyorlar ve 
masraf yapıyorlar. Ayrıca hedeflerimizden biri de Orta 
Doğu’da bir pazar oluşturmak. 
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Bilgisayar ilk üretiminden bu 
yana bir çok farklı formda 
karşımıza çıkmıştır. 20. 
yüzyılın ortalarında üretilen ilk 
bilgisayarlar kocaman bir oda 
büyüklüğünde olup, günümüz 
bilgisayarlarından yüzlerce kat 
daha fazla güç tüketiyorlardı. 
21. yüzyılın başına varıldığında 
ise bilgisayarlar bir kol saatine 
sığacak ve küçük bir pil ile 
çalışacak duruma geldiler. 
Toplumumuz kişisel bilgisayarı 
ve onun taşınabilir eşdeğeri, 
dizüstü bilgisayarını, bilgi 
çağının simgeleri olarak tanıdı 
ve bilgisayar kavramıyla 
özdeşleştirdi. 

Bilgisayarın Tarihçesi 
Bilgisayarın tarihsel gelişimi

İlk bilgisayarın; bundan yaklaşık olarak 5000 yıl önce Asya’da orta-
ya çıkan bugün de hala ilkokul sıralarında kullanılan abaküs olduğu 
düşünülebilir. Fakat daha sonra kağıt ve kalemin yaygınlaşması ile 
abaküs önemini kaybetmeye başladı.

1642 yıllarında, Fransız bir vergi tahsildarının oğlu olan 18 yaşındaki 
Blaise Pascal (1623-1662), babasına işine yarayacak Pascalin adında bir 
tip hesap makinesi geliştirdi. Bu araç 10 tabanına göre işlemlerde başarı 
ile kullanıldı. Pascalin’ in dezavantajı toplama işlemi ile sınırlı olmasıydı.

1694 yılında Alman matematikçisi ve filozofu olan Gottfried Wil-
hem Von Leibniz (1646-1716), çarpma işlemlerinde de kullanılabilecek 
Pascalin’i yapmayı başardı. Daha sonra bir Fransız olan Charles Xavier 
Thomas de Colmar dört temel matematiksel işlemi (toplama, çıkartma, 
çarpma ve bölme) yapan cihazı yapmayı başardı.

Bilgisayar tarihinin gerçek başlangıcı ise bugün İngiliz bir matematik 
profösörü olan, Charles Babbage (1791-1871) ile başlar. 1812 de 
Babbage, makinalar ile matematik arasındaki doğal uyuma dikkat çekti. 
Makineler hata yapmaksızın görevlerini tekrarlayan cihazlardır. Matema-
tikte ise; matematiksel tabloların üretilmesi basit adımların tekrarlanması 
ile gerçekleşir. Problem, matematiğin ihtiyacına göre makinelere olayın 
uygulanabilmesiydi. 1822 de bu problemin çözülmesi için Babbage 
Farklar Makinesi (Difference Engine) denilen bir makine önerdi.

Lokomotif gibi büyük ve buhar gücüyle çalışan makine bir pro-
grama sahip olacak hesaplamaları yaptıktan sonra sonuçları otomatik 
olarak yazabilecekti. 10 yıl bu makine için çalışan Babbage aniden 
ilk düşüncesinden hareketle Analitik Makine (Analytical Machine) is-
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mini kullandı. Bugünün standartlarına göre çok ilkel 
olan Babbage’nin buhar güçlü bilgisayarı sonuçta asla 
yapılmadı.

Modern Bilgisayarlar
Birinci Nesil Bilgisayarlar (1945-1956)
İkinci dünya savaşının başlaması ile İngilizler Almanların 

mesajlarını çözebilmek için Colossus adlı gizli kodları 
kırmayı başaran bilgisayarı dizayn ettiler. IBM ile çalışan 
Howard H. Aiken (1900-1973), 1944 de tamamen 
elektronik hesap makinesini üretti. Kısaca Mark I olarak 
adlandırılan makine elektronik rolelerden oluşmuş bir 
cihazdı. Mekanik parçaları hareket ettirmek için elektro-
magnetik sinyaller kullanılmıştı. Makine yavaştı çünkü tek 
hesaplama 3-5 saniye alıyordu ve ardarda gelen hesapla-
malar sırasında herhangi bir şey değiştirilemiyordu. Fakat 
daha kompleks eşitliklerin üstesinden gelebiliyordu.

Savaş nedeniyle gelişmiş diğer bir bilgisayar, Amerikan 
hükümeti ve Pennsylvania Universitesi ortaklığı ile ortaya 
çıkmış olan ENIAC adlı bilgisayardı (Electronic Numeri-
cal Integrator And Computer). Bilgisayar 18000 vakum 
tüpü, 70000 direnç ve 5000000 lehim noktasına sahipti. 
160 kilowatt elektrik gücü tüketen makine Philadelphia’da 
ki ışıkların sönükleşmesine neden oluyordu. ENIAC, Mark 
I’ e göre 1000 kez daha hızlı bir bilgisayardı.

1945’de EDVAC (Electronic Discrete Variable Auto-
matic Computer) dizayn edildi. Bu bilgisayarda verilerde 
program gibi hafızada tutuldu. Bu ise hafızaya depolama 
olayının doğmasını sağladı. Birinci nesil bilgisayarların 
dezavantajları vakum tüpleri ile çalışmaları ve verilerin da-
vul şeklideki magnetik şeylerde toplanmasıydı.

İkinci Nesil Bilgisayarlar (1956-1963)
1948’de transistörlerin keşfi ile birlikte bilgisayarların 

gelişimindeki artış iyice arttı. 
1960’ların başlarında işyerlerinde, üniversitelerde, 

ikinci nesil bilgisayarlar kullanılmaya başlandı. İkinci nesil 
bilgisayarlara yazıcılar, tape birimleri, disk birimleri, hafıza, 
işletim sistemi ve programlar ilave edildi. IBM 1401 ikinci 
nesil bilgisayarlar için önemli bir örnektir. 

Üçüncü Nesil Bilgisayarlar (1964-1971)
Üçüncü nesil bilgisayarlarda işletim sistemi etrafında pek 

çok programın çalışması mümkün oldu ve bilgisayar hafızası 
bu programlar tarafından ortak olarak kullanılmaya başlandı.

Dördüncü Nesil Bilgisayarlar (1971- Hala 
gelişiyorlar)

Tümleşik devrelerden sonra, boyutlar azalmaya de-
vam etti. Bir yonga üzerine yüzlerce bileşen monte edildi 
(Large scale Integration (LSI)). 1980’ de bir yonga üzerine 
binlerce bileşenin yüzlercesi sıkıştırıldı (Very Large scale 

Integration (VLSI)). Sayı milyonlar mertebesine çıktığında 
(Ultra-Large scale Integration (ULSI)) söz konusu oldu. 
Bilgisayarların boyut ve fiyatları azaldı ve azalmaya devam 
ediyor. Bunun yanında güçleri verimlilikleri güvenilirlikleri 
artmaya devam ediyor. 1971 yılında Intel 4004 yongasını 
ürettiğinde çok küçük bir yonga üzerinde bilgisayarın tüm 
bileşenleri (merkezi işlem birimi (Central Processing Unit 
(CPU)), hafıza, girdi ve çıktı yönetimi) toplanmıştı.

1981’ de evde, işyerinde ve okullarda kullanım için 
kişisel bilgisayarı (Personal Computer (PC)) ortaya çıkarttı. 
1981’de 2 milyon olan PC sayısı 1982’ de 5.5 milyona 
ulaştı. On yıl sonra 65 milyon PC kullanılmaya başlandı. 
Giderek bilgisayarların boyutları küçülmeye devam ederek 
laptop bilgisayarlar (bir çantaya sığacak büyüklükte), palmtop 
(gömlek cebine girebilecek büyüklükte) bilgisayarlar halinde 
dizayn edildiler. 1984 yılına gelindiğinde ilk kez IBM PC ve 
Apple Machintosh yarışı başladı. Machintoshlar user-friendly 
dizayn ile ortaya çıktı. Machintosh’un sunduğu işletim sistemi; 
kullanıcılara, yazılı komutlar yerine bilgisayar ekranında si-
müle edilen bir simge ile diğer simgeleri (icon) taşıma kolaylığı 
sağladı. Yakın bilgisayarların daha etkili kullanılabilmesi için bir-
birlerine bağlanmaya başladılar ve bilgisayar ağları kurulmaya 
başlandı. Ağ üzerindeki her bir bilgisayar diğer bilgisayarların 
hafızalarını, programlarını bilgilerini paylaşmaya başladı. Bu tür 
birbirlerine bağlı bilgisayarların oluşturduğu ağlar (Local Area 
Network (LAN)) diğer bilgisayar ağlarına bağlandılar. Böylece 
tüm dünyadaki bilgisayarlar birbirlerine bağlanarak ağların ağı 
olan İnterneti oluşturdular.



36



37

Filmin Konusu
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) çok yetenekli bir 

hırsızdır. Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu 
rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli 
sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb’un bu 
ender mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni 
dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Ancak, aynı 
zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış 
ve sevdiği herşeye malolmuştur. Cobb’a içinde bulun-
duğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunu-
lur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş; tabi eğer 
imkansız “başlangıç”ı tamamlayabilirse. Mükemmel soy-
gun yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer 
tam tersini yapmak zorundadır; görevleri bir fikri çalmak 
değil onu yerleştirmektir. Eğer başarırlarsa, mükemmel 
suç bu olacaktır. Ama ne dikkatle yapılan planlamalar, 
ne de uzmanlıkları, onları, her hareketlerini önceden 
tahmin ettiği anlaşılan tehlikeli düşmanlarına karşı ha-
zırlıklı kılabilir. Bu, gelişini sadece Cobb’un görebildiği 
bir düşmandır.

• Yönetmen:  Christopher Nolan 
• Senaryo:  Christopher Nolan
• Yapım: 2010 ABD, Fransa, İngiltere, Japonya
• IMDB Puanı: 9,1 / 10
• Süre:  2 saat 22 dakika

Inception yeni Matrix mi oluyor?
• ‘Matrix’ teknik anlamda getirdiği yeniliklerle de, 

sinema tarihinin en özel filmlerinden biri oldu. ‘Bullet 
Time’ (Mermi zamanı: Bir nesnenin normal kamera ile 
yakalanamayacak şekilde yavaş ve çok açılı görüntüleri-
nin bir araya getirilmesi) gibi tekniklerle çıtayı çok yuka-
rılara çektiği – ve hala aşılamadığı gibi, bir ‘Matrixvari 
filmler’ furyası da başlatmış oldu. ‘Başlangıç’ ise, seyir-
ciye Matrix kadar etkileyici yeni bir teknik sunmasa da, 
Nolan, Stanley Kubrick’in ‘2001: Bir Uzay Macerası’ 
için yarattığı tasarımdan ilham alarak ve onu geliştirerek, 
film için özel olarak geliştirdiği setlerle - özellikle Paris 
sahnesi- usta işi bir görsellik sağladı.

• Matrix gibi ‘Başlangıç’ da ‘dolu içeriği’ aksiyonla 
süsleyerek göstermeye çalışıyor ve bunda Matrix kadar 
başarılı oluyor.

• İki filmde de aşk önemli bir yer kaplıyor; Matrix’te 
Neo’nun Trinity’e duyduğu aşk, seçilmiş kişi olması ka-
dar önemli bir itici güç ve aynı zamanda dramatik yapı-
nın da anahtarlarından biri. ‘Başlangıç’ta da filmin mer-
kezinde Cobb’un Mal için duyduğu tutku ve geçmişe bu 
yüzden saplanması, rüyalarına sığınması yer alıyor.

• Matrix, Budizmden varoluşçuluğa, film noir’dan 
uzak doğu sporlarına, kutsal kitaplardan hi-tech’e, ani-
melerden yapay zekaya kadar onlarca şeyi aynı potada 
eriterek seyirciye hem üzerinde düşünülmesi gereken 
bir oyuncak verdi hem de sinema tarihinde hakkında 
en fazla makale yazılan filmlerden biri oldu. ‘Başlangıç’ 
ise, benzer konulara değinmekle birlikte, rüyaları ve bi-
linçaltını temel alarak Sigmund Freud, Jacques Lacan 
gibi referans noktaları oluşturuyor.

• İki filmin merkezinde de ‘gerçeklik’ olduğunu 
söyleyebiliriz. Matrix, bunu simulasyon ve sanal dünya-
lar üzerinden yaparken, ‘Başlangıç’ rüyaları kullanıyor. 
Matrix’in bir metafor olarak kullandığı rüya, Başlangıç’ta 
sınırların zorlandığı ve gerçeğin anlaşılır kılındığı zaman 
& mekan oluyor.

• İki filmin bir diğer ortak noktası da, insanoğlunu 
bulunduğu gerçeklikten kopararak, sistemi sorgulayan 
ve sorgulatan bir yapı kurmaları...

• İki film de, gerçeklikten kopuşu ya da gerçekliğe 
bağlanışı vücuda entegre edilen nesnelerle yapıyor; bi-
rinde kafatasının arkasından, diğerinde damardan geçiş 
sağlanıyor. 

• İki film de sorular sorarak, seyircisine yeni pence-
reler açıyor ve tekrar tekrar izlenilmeyi de farz kılıyor. 
Matrix gibi Başlangıç da son sahnede açık kapı bırakıyor 
ve olası devam filmlerini müjdeliyor.

• Matrix, ABD’de 171, tüm dünyada ise 450 milyon 
gişe hâsılatı elde ederken (Matrix Reloaded: 750 milyon 
dolar, Matrix Revolutions 454 milyon dolar), ‘Başlangıç’ 
Amerika’da 3 haftada 200 milyon dolara ulaştı.

INCEPTION filmi 2010 yılında zirvede!
Inception filmi 2010 yılında IMDB sitesinde en yüksek reytingi aldı. En iyi referans 
ve reyting sitesi IMDB Top 250 listesinden hazırlanan listenin başında 2010 yılının 
en iyi filmi Inception bulunuyor. Leonardo Di Caprio’nun adeta olay yaratan filmi 
kurgusu ve senaryosu ile gişe rekortmeni olmaya aday.



E
lif Şafak’ın 2009 yılında çıkardığı 
romanı Aşk  biri günümüze ait, 
diğeri 1200’lü yıllarda geçen iki 
öyküyü anlatıyor. Ella Rubinntain 
(40) Amerikalı bir ev kadınıdır. Tipik 

burjuva değerlerinin hâkim olduğu, oldukça varlıklı 
bir ailesi, düzenli ve görünüşte ‘sorunsuz’ bir 
evliliği vardır. Üç çocuğunu da büyüttükten sonra 
bir yayınevinde editör-asistanı olarak iş bulur; 
görevi A. Z. Zahara adlı tanınmamış bir yazarın 
tasavvuf felsefesini konu alan tarihi romanını 
değerlendirmektir. Ancak hayatının kritik bir 
döneminde eline aldığı bu kitap, hiç beklemediği 
bir şekilde Ella’yı derinden sarsacak, dünyevi aşkı 
keşfetmek adına zorlu ve tehlikeli bir yolculuğa 
çıkmasına neden olacaktır. 
“Aşk hem bu dünyaya ait, hem de bu dünyayı 
aşan bir duygudur.” diyen Şafak, roman boyunca 
Mevlana’nın söylediği, “Aşk şeriatı, bütün 
dinlerden ayrıdır. Şeriatı da Allah’tır, mezhebi 
de...” sözüyle okuyucusunu da düşünmeye 
yöneltiyor. Aşk, Elif Şafak’tan arayışa, gerçeğe ve 
keşfetmeye dair bir roman.
Kitabın pembe ve gri olmak üzere iki ayrı kapak 
seçeneği okuyucuya sunulmuştur.

Aşk
ELİF ŞAFAK                                                                                                                                   

DOĞAN KİTAP 
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A
hmet Ümit’in bu romanı da yine 
peş peşe işlenen cinayetlerin 
çevresinde kurgulanmış. Ancak bu 
kitabı sıradan bir polisiye romandan 
ayıran birçok özellik var. Her 

şeyden önce zengin kadrosu ile İstanbul Hatırası, 
çeşitli kesimlerden İstanbulluyu bir araya getirerek 
içinde barındırdığı alt öykülerle zengin bir yapı 
sunuyor. Birbirine bağlanan bu alt öyküler bir 
yandan gerilimin etkisini artırırken bir yandan da 
romanı şenlikli ve çok yönlü bir yapıya ulaştırıyor. 
Kitabın bir başka önemli özelliği de İstanbul 
hakkında son derece detaylı bilgi içermesi. 
Kurgunun içine yerleştirilen bu bilgiler hem 
okumayı daha meraklı hale getiriyor hem de tarih 
aracılığıyla günümüzün dışındaki öykülerin de 
kurguya yerleşmesine imkan tanıyor. Böylece 
Ahmet Ümit’in İstanbul Hatırası adlı romanı, başka 
başka dönemlerin öykülerinin eşliğinde, günümüz 
İstanbul’unun geniş bir panoramasını oluşturuyor. 
Tutucusundan modernine, eski İstanbullusundan 
yeni göç etmişine, milliyetçisinden gayrı Müslim’ine 
varana dek İstanbullu diye adlandırılabilecek 
herkes bu kitabın içinde kendi öyküleriyle birlikte 
İstanbul’un devasa çarklarının dişlilerini dile 
getiriyor. Binlerce yıllık tarihiyle İstanbul başrolü 
oluştururken romana girip çıkan her karakter 
İstanbul’un nasıl İstanbul olduğunu aktarıyor.                             

İSTANBUL HATIRASI

AHMET ÜMİT                                                                                                                                  
EVEREST YAYINLARI
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