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2012 yılı, Elvan Gıda Sanayi için önemli bir tarihi ifade ediyor. Çünkü 
2012, Elvan Gıda Sanayii’nin 60. kuruluş yıldönüm yılı. Belki devletle-
rin, milletlerin tarihi dikkate alındığında 60 yıl çok büyük bir kesit de-

ğil, ancak kurumların hele hele insanların ömrü baz alındığında durum de-
ğişiyor. Çünkü  Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) geçen yıl açıkladığı verile-
re göre, Türkiye’de 2000 yılında 70 olan ortalama ömür süresi 2009 yılına ka-
dar 5 yıl artarak 75’e çıktı. Örgüte göre, 2000’de Türkiye’de 67 olan ortalama 
erkek ömrü 72’ye, kadınlarda ise 2000’de 73 olan ortalama ömür 77’ye çıktı. 
DSÖ, dünya genelindeki ortalama ömrünün ise 2000’den 2009’a kadar 2 yıl 
artarak 66’dan 68’e çıktığını rapor etti. Böylelikle ortalamanın 80 yılı aştığı ül-
keler olan ABD, Japonya, Fransa, Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerle aramı-
zın kapanmakta olduğu gözleniyor. 

Bu artışta yükselen hayat standartlarının ve iyileşen sağlık hizmetlerinin 
etkili olduğu belirtiliyor. Nitekim hayat standardı ve sağlık hizmetlerinin kö-
tüleştiği ülkelerde ortalamanın düştüğü dikkat çekiyor. Mesela işgal yaşayan 
ve her şeyin alt-üst olduğu Irak’taki erkeklerin ömrü 9 yıl içinde 3 yıl azalarak 
65’ten 62’ye düşerken, ortalama ömür de 68’den 66’ya inmiş. Aynı verilerine 
göre Afrika’daki birçok ülkede ortalama ömür 50 yılın altında. Dolayısıyla El-
van, şu anda bile birçok ülkedeki ortalama insan ömründen daha uzun bir 
zaman dilimini geride bıraktı.

Konuşmadık, yaptık 
Geçen süre zarfında Elvan, çokça konuşmak ve anlatmak yerine sade-

ce çalıştı ve yaptı. Gelinen noktada yurtiçi ve yurtdışında 6 ve de yurt dışın-
da yapımı devam eden tesiste 2 bine yakın insana istihdam sağladı. Şu anda 
bile yeni açılım ve atılımların planları üzerinde çalışıyoruz. ‘Nedir onlar?’ di-
yenleri duyar gibiyim. Ancak şimdiye kadar olduğu gibi yapmadan yine ko-
nuşmayacağız. Önce yapacağız, ondan sonra paylaşacağız. Bu sayımızda rö-
portajı bulunan Adana’daki iş ortağımız Uğurluay kardeşlerin de dile getirdi-
ği gibi her iş ortağımız Elvan’a geldiğinde yine yeni bir sürprizle karşılaşacak. 
Fakat bu öyle olumsuz bir sürpriz değil, yeni bir açılım ve atılımla ilgili olacak. 
Duydukça Elvan’la birlikte olmanın gururunu yaşayacak. 

Atak oynamaya devam
Bütün bunlardan bu yıl da atak oynayacağımız anlaşılmıştır sanıyorum. Ger-

çi 2012 yılı için Türkiye ve dünyaya yönelik bir çok karamsar tablo çizenler, büyü-
me hedeflerini düşürenler var, fakat biz kendi iş planımızı uygulamayı sürdürece-
ğiz. Yine bu sayıda İK Müdürümüz Yusuf Bulca’nın da açıkladığı gibi sadece Ye-
nibosna tesislerinde 200 kişilik yeni istihdam sağlayacağız. Bunu da yeni hat açılı-
şı ve mevcutlarda kapasite artırımıyla yapacağız. 

2012’de kapasite artışı yanında yaptıklarımızı paydaşlarımıza daha detay-
lı anlatmak için de farklı projeler üzerinde çalışıyoruz. Ancak onları da tek tek 
burada sıralamak yerine sırası geldikçe sizlerle paylaşmayı diliyoruz. Kısacası bu 
yıl yine atak oynayacağız ve sizleri sürprizlerimizle şaşırtmaya devam edeceğiz.

Yeni gündemlerde buluşmak dileğiyle…
Hidayet Kadiroğlu

Elvan Gıda - Genel Müdürü

Happy 60th Anniversary
The year of 2012 is a milestone for Elvan Confectionary because it is our 60th 

anniversary. When we compare this to countries or empires’life, sixty years is a 

short time period. However, in terms of human life, sixty years is a long time.

According to 2011 figures of World Health Organization (WHO), lifespan of 

Turkish citizens’ increased by 5 from 70 to 75 in between 2000-2009. It rose from 67 

to 72 in males, and from 73 to 77 in females. As a result of this change, it is clear 

that Turkey’s reputation has been rising by closing the gap in between with the 

countries such as United States of America, Japan, France, Germany and Finland 

in where lifespan is higher than 80 years.

In reverse, we can see that in some countries where lifespan is low, have in-

adequate health services and lower life standarts. For instance, Iraq has been oc-

cupied and much of everything was devastated. Therefore lifespan of men dropped 

by 3 from 65 to 62, and total lifespan of Iraqi people from 68 to 66. 

According to same resource, many African countries have an average lifespan 

below 50 years.

In the end, it is obvious that Elvan has been operating in a life period longer 

than many human life.

We did not just promise, We took action
During this period, Elvan chose to take action and realized our goals instead 

of just talking and doing nothing. Today, Elvan has recruited approximately 2000 

people in 7 factories total, which one of them is currently under construction. But 

this is not enough for us, we have been working on hard in order to create and 

exploit for new opportunities. I hear you asking, what are they?. However, we will 

not proclaim them before making them so.

In this article we made an interview with our Adana partner, Uğurluay broth-

ers. As they underlined, each of our distribitors will see improvements and new 

surprises when they came to Elvan. But these will not be negative, in reverse these 

will be about new opportunities and investments. Hence, every partner of us will 

share the honour of working with Elvan.

Keep playing aggressively
In this point it must be clear that we will keep playing aggressively. However, 

there are many views that 2012 will be a downhill for both Turkey and in global. Peo-

ple are revising their growth rates but we will continue to operate our own agenda. 

In following pages, you will see an article of Yusuf Bulca, who is our HR Manager. 

As he expressed, we will be recruiting 200 new people just in our Yenibosna factory. And 

we will do this by purchasing new lines and increasing current’s capacity. 

In short, we will keep playing aggressively and we will keep surprising you.

Happy 60th anniversary.

Nice 60 Yıllara

KIŞ 2012
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Elvan Gıda Genel Müdürü Başbakan’la Güney Afrika’da
Elvan Gıda Genel Müdürü Hidayet Kadiroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Ekim 2011 Pazartesi günü Güney Af-

rika Cumhuriyeti’ne (GAC) gerçekleştirdiği resmi ziyaret heyetine katıldı. GAC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kgalema 

Motlanthe’nin davetine icabetle 3-5 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleşen ziyarete Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan 

da iştirak etti. Parlamenterlerin ve bürokratların da katıldığı ziyaret sırasında, üst düzey temasların yanı sıra, ikili ilişkilerimi-

zin güçlendirilmesine yönelik bazı anlaşmalar imzalandı ve iki ülke iş adamlarını bir araya getiren bir iş forumu düzenlendi. 

General Manager of Elvan Food is at South Africa with Prime Minister
Hidayet Kadiroğlu, General Manager of Elvan Food, has attended Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan’s official country 

visit to Republic of South Africa at 3rd of October, 2011. In addition, Zafer Çağlayan, Minister of Economy also attended 

the visit along with many bureaucrat and businesmen. A work forum has benn hold in order to negotiate and improve 

the current relations of two countries during 3-5 October 2011.

Dünya işadamları Elvan’da

Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) tarafından düzenlenen Türkiye-Dünya Ticaret Köp-
rüsü programının konukları Elvan’ı ziyarete geldiler. Zirve için farklı ülkelerden İstanbul’a gelen işadamları, Elvan zi-
yaretinde ülkelerinden sorumlu müşteri temsilcileriyle birebir tanışma imkanı buldular ve yeni iş planları yaptılar. 

Ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çekildi. 

World businessmen at Elvan!
Confederation of Businessmen and Industrialists of Turkey (TUSKON) organized an event about Turkey-World Trade 
Bridge programme, and their attendats visited Elvan. These international attendats have been introduced face to face 
with our country and regional representatives and found the opportunity to build new business plans. In the end of the 
visit, whole Elvan family and attendants have been taken photos as memory.
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Elvan Gıda Fuar Günlüğü

Daha fazla insanı Elvan tadı ve kalitesiyle tanıştırmayı amaçlayan Elvan Gıda dünyanın en seçkin şekerleme fuarlarında 
yerini aldı.  
•  19. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, 22-25 Eylül 2011, CNR Fuar- İstanbul 

	 • ISM 2012 Uluslararası Bisküvi ve Şekerleme Fuarı, 29 Ocak – 01 Şubat 2012, Köln-Almanya

Elvan Confectionary Fair Cronicles

Elvan Confectionary has attanded some of world’s most elite candy and food faires:
• 19th International Food Products and Technologies Faire, 22-25 September 2011, CNR Faire, İstanbul
• ISM 2012 International Biscuit and Confectionary Faire, 29 January – 01 February 2012, Cologne, Germany.

Aramıza Katılanlar / New Employees

Gürcan GÜLER: Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Güler, Üretim ve 
Teknikten Sorumlu Fabrika Müdürü olarak göreve başladı.

Gurcan GULER: Guler, who graduated from Yıldız Technical University- Mechanical Engineering, 
started to work as Factory Manager.

Mutlu ULUSOY:  İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği’nden mezun olan 
Ulusoy, Lojistik Müdürü olarak göreve başladı.

Mutlu ULUSOY: Ulusoy, who graduated from Istanbul University, started to work as a Logistic Manager.

Serkan GEDİK:  Gazi Üniversitesi İdari İktisadi Bilimler Fakültesi mezunu olan Gedik, İç piyasa Satış 
Müdürü olarak göreve başladı.

Serkan GEDIK:  Gedik, who graduated from Gazi University-Faculty of Economic and Administrative 
Sciences, started to work as a Sales Manager for domestic market.

Ömer BAŞOĞLU: Lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliğinde, yüksek 
lisansını ise Moskova Teknik Üniversitesi’nde Endüstriyel Yönetim üzerine yapan Başoğlu, İhracat 
temsilcisi olarak göreve başladı.
Omer BASOGLU: Basoglu, who has a bachelor degree from Istanbul Technical University in Industrial 
Engineering and master degree from Moscow University in Industrial Management, started to work as  Export 
Representative.

Elvan Gıda ailesine yeni katılmış olan Gürcan GÜLER, Serkan GEDİK, Mutlu ULUSOY ve Ömer BAŞOĞLU’na hoş 
geldiniz dileklerimizi sunar yeni görevlerinde başarılar dileriz.

We express our welcome wishes to Gurcan GULER, Serkan GEDIK, Mutlu ULUSOY and Omer BASOGLU wish them success in their 
new job.
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Elvan Gıda Sanayi, 2012 itibariyle 60 yılı geride bı-

rakmış oldu. Bir çırpıda ‘60 yıl’ demek kolay, ancak 

ortalama insan ömrünün 60 yıl olduğu dikkate 

alındığı zaman söz konusu zaman dilimi durumu 

daha iyi anlaşılır kılıyor. Elvan, 60. yıla girerken esasında Türk gi-

rişimcilik tarihine de geçmiş oldu. Çünkü ülkemizde kuruluşu-

nun üzerinden 100 yıl geçen şirket sayısı bir elin parmakları ka-

dar. Cumhuriyetimiz bile 100. yılına 2023’te girecek. Türkiye’de 

kuruluşunun üzerinden 50 yıl geçen, yani yarım asırlık şirket 

sayısıyla ilgili henüz bir araştırma ve veri yoktur, ancak onun 

da çok olduğunu düşünmüyoruz. Daha doğrusu kurulan çok 

şirket vardır, fakat günümüze ulaşan hem de her geçen gün 

büyüyerek gelen firmanın da sınırlı sayıda olduğu bir gerçek. 

Şirketler tarihine geçiyor
Bir şekerci dükkanında temeli atılan Elvan ise, ekono-

mik ve siyasi açıdan inişli-çıkışlı 60 yılı geride bırakarak glo-

60 YILLIK ARKADAŞ
Elvan Gıda Sanayii’nde çalışanların 
veya bir şekilde Elvan’a yolu düşenlerin 
aşina olduğu bir kelimedir arkadaş… 
Elvan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Kadiroğlu’nun, ister amir olsun 
ister memur, ister tedarikçi olsun isterse 
müşteri hemen herkese karşı kurduğu 
cümlelerin son kelimesidir arkadaş… Bir 
şekerci dükkanında temeli atılan, ancak 
2012 itibariyle 60. yılı geride bırakan ve 
global ölçekte bir aktöre dönüşen Elvan’ın 
sırrı da belki burada: Arkadaşlık…
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bal ölçekte bir aktöre dönüşmeyi başardı. Dola-

yısıyla ülkemiz şirketler tarihi açısından da dikka-

te değer bir vaka çalışması olarak dikkat çekiyor. 

2009’dan beri yayın hayatını sürdüren Elvan Şeke-

rim Dergisi olarak biz de bu tarihin küçücük bir 

dilimine bizzat şahitlik yaptık ve kayıt altına aldık. 

Tuttuğumuz kayıtlardan da hareketle Elvan’ın ba-

şarı kriterlerini ve Türkiye girişimcilik tarihi açısın-

dan önemini şöyle özetleyebiliriz:

1- Devletten destek almadan:
İktisatçılara göre Türkiye’de ve dünyada olu-

şan zenginliğin temelinde devlet vardır. Ülkemiz-

de de birçok örneği bulunan uygulamaya göre 

devlet bir işletmeye sermaye koyarak veya ürün 

alım garantisi vererek büyümesini, gelişmesi-

ni sağlamıştır. Türkiye’nin en büyük şirketlerinin 

bir çoğunun gelişmesi böyle olmuştur. Fakat El-

van Gıda Sanayi, yurtiçinde ve yurtdışındaki te-

sislerinin hiçbirini yukarıda özetlediğimiz model-

le kurmamıştır. Tamamen kendi öz kaynaklarıyla 

hayata geçirdiği modelle bugün 2 bine yakın in-

sana iş imkanı sağlamaktadır. Bunun en iyi örne-

ğini yine bu sayıda yer alan Yusuf Bulca röporta-

jında görebilirsiniz. Elvan İK Müdürü olan Yusuf 

Bulca, 9 Eylül 2009’da İstanbul’u esir alan ve El-

van Şeker tesislerini de etkileyen büyük sel afe-

tinden sonra yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Bili-

yorsunuz o dönemde devlet, ‘İşyerleri kapanma-

sın ve istihdam daralmasın’ diye selden zarar gö-

ren firmalara yönelik Kısa Çalışma Ödeneği adı 

altında bir teşvik sistemi hayata geçirmişti. An-

cak Yönetim Kurulu Başkanımızın bizzat isteğiy-

le Elvan devlete yük olmadan kendi gücüyle is-

tihdamı daraltmadı ve ödemeleri aksatmadı. Bil-

gisayar sistemimiz çöktüğü halde 160 kişinin 5 ay 

ödemeleri gününde yapıldı.”

2- Öz sermaye gücüyle büyüme:
Elvan sadece devletten değil, banka gibi baş-

ka kaynaklardan da kaynak kullanmamıştır. 60 yıl-

lık büyüme hikayesinin temellerinden birisi de bu 

olsa gerek… Çünkü destekle büyüyenler, özellikle 

kriz dönemlerinde desteğin çekilmesiyle yok ol-

muşlardır. Oysa Elvan, bir destek almadan kendi 

öz sermayesiyle hareket ettiği için özellikle kriz dö-

nemlerinde büyüme kaydetmiştir. Mesela 1990’da 

SSCB’nin dağılmasıyla Elvan için yeni bir dönem 

daha başladı. Çünkü çikolataya Ruslardan inanıl-

maz bir talep vardı. Sandıklarla karşılanan sipariş-

ler kısa sürede konteynırlara dönüştü. Bu süreçte 

yıllık yüzde 60’lara varan oranda büyüme kayde-

dildi. Çünkü yaklaşık 330 milyonluk SSCB ülkeleri, 

çikolatayı Türk üreticileriyle tanıyordu. Artan tale-

bi karşılamak üzere kapasite artırımı yapıldı, yeni 

fabrikalar kuruldu. 2001 Türkiye krizinden ve 2008 

global krizinden sonra da benzer süreçler yaşandı. 

Şu anda 5 kıtada toplam 100’ün üzerinde ülkeye 

ihracat yapılıyor.

3 - Odağını kaybetmedi:

Birçok kuruluş, bildiği alanda kazandığını ma-

alesef bilmediği alanlara girerek kaybetti. Giri-

şimcilik tarihimiz bunun örnekleriyle dolu. Oysa 

Elvan, geçen 60 yıla ve sayısız krize rağmen asla 

odağını kaybetmedi. Şekerle temeli atılan Elvan, 

sonra çikolata ile büyüdü, son yıllarda kek kate-

gorisi ile yelpazeyi genişletti, fakat kesinlikle faa-

liyet odağını değiştirmedi. 

“Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Kadirığlu’nu ‘Yatı-

rım yapmak için yaratılmış bir insan’ diye tanımlayabili-

riz. Küçük bir şekerci dükkanından bu aşamalara gelmiş 

bir insan. Müthiş zeki ve hafızası çok güçlü biri. Hacmin bu 

kadar büyümesine rağmen ‘İşin sırrı detaydadır’ dercesine 

küçük detayları bile izler. Hem de hiçbir kayıt tutmadan… 

Hiç not almaz, bunun için bir sekreteri de yok ancak her 

şeyi güçlü hafızasıyla takip eder. Size bir iş verdiyse aradan 

zaman da geçmiş olsa telefon açar, ‘Arkadaş o iş ne oldu?’ 

der. Siz ‘Hangi iş?’ demeden onun cevabını almak ister. ‘Gü-

ven iyidir, ancak kontrol-takip daha iyidir’ diye bir pren-

sip vardır. Bana göre de bu yapılmalıdır. Çünkü karşınızda-

ki insanın bir zafiyeti ve unutkanlığı olabilir. Takip ederek 

onun da eksikliğini gidermiş olursunuz.”

İşin sırrı detayda 
Teknik Müdür Mustafa Alyaprak
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4 – Kuşak geçişleri sağlandı:

Sadece ülkemizde değil, dünyada da işletmelerin yüz-

de 80’i aile şirketi. Sadece küçük şirketler değil, dünya-

nın en büyük 500 şirketinin yüzde 40’ı da aile şirketi. An-

cak, aile şirketlerinin yüzde 70’i ikinci kuşağa geçemiyor, 

geçenlerin de yüzde 50’si üçüncü kuşağa aktarılamıyor. 

Tipik bir aile şirketinin ömrü ise 24 seneyle sınırlı. Dola-

yısıyla asıl başarı,  büyük güçlüklerle kurulan ve gelişti-

rilen aile şirketlerinin sürekliliğini sağlamaktır. İşte Elvan 

bunu başarmıştır. Çünkü 1952’yi milad aldığımızda Elvan 

şu anda dördüncü kuşağa ulaşmış durumda. Dördüncü 

kuşağı temsilen yönetim kuruluna giren Ahmet Küçüka-

li, 1982 doğumlu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri 

Mühendisliği bölümü mezunu. 2000 yılında sürece dahil 

olan Ahmet Küçükali, 2004’ten sonra tam zamanlı ola-

rak çalışıyor. Muhasebe ve satış gibi değişik bölümlerde 

oryantasyondan geçen Küçükali, şu anda planlama ve 

üretimi yönetiyor. Elvan’ın tarihini Kastamonu-Taşköprü 

ile de başlatmak mümkün. Çünkü Ahmet Küçükali’nin 

dedesinin dedesi de Taşköprü’de ticaret yapıyormuş. 

Elvan’ın ilk olarak şekerci dükkanı ile işe başlamasının 

da Kastamonu-Safranbolu’deki lokum ve şekerlemeci-

lik kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Bu açıdan bakıldığın-

dan Ahmet Küçükali’nin beşinci kuşak olduğu da söy-

lenebilir.

3- Dostça yaklaşım:
Yönetim grusu Peter F. Drucker, “Bir işletmede in-

san ve onun yönetimi olmadan finans ve hammadde 

gibi hiçbir şey katmadeğedere dönüşemez” diyordu. 

Açıkcası Elvan tarihinde de bunu görüyoruz. Yukarı-

da saydığımız bütün maddeler, elbette bu başarının 

gerekleriydi, ancak sadece onlar da yeterli değil. Çün-

kü Drucker’in de dikkat çektiği gibi başarının asıl fak-

törü insan ve onun yönetimi… Bu noktada Elvan Yö-

netim Kurulu Başkanı Mustafa Kadiroğlu’nun anahtar 

kelimesine dikkat çekmek istiyoruz: Arkadaş… Evet, 

Elvan Gıda Sanayii’nde çalışanların veya bir şekilde 

Elvan’a yolu düşenlerin aşina olduğu bir kelimedir ar-

kadaş… Elvan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Musta-

fa Kadiroğlu’nun, ister amir olsun ister memur, ister 

tedarikçi olsun isterse müşteri hemen herkese kar-

şı kurduğu cümlelerin son kelimesidir arkadaş… Bir 

şekerci dükkanında temeli atılan, ancak 2012 itiba-

riyle 60. yılı geride bırakan ve global ölçekte bir ak-

töre dönüşen Elvan’ın sırrı da belki burada: Arkadaş-

lık… Hakikaten her geçen gün Elvan’ın ölçeği ve ci-

rosu katlanıyor, ancak değişmeyen tek şey, yöneti-

min yaşam tarzı ve insana dostça bakışı… 1936 do-

ğumlu Mustafa Kadiroğlu 20 yıl önceki gibi yine açık 

kapı çalışıyor. İK Müdürü Yusuf Bulca, Kadiroğlu’nun 

insana yaklaşımını şöyle özetliyor: “Kendisinde kibir 

diye bir şey görmedik. Kapısı sürekli açıktır. Hastası 

olan da, evlenen de, ev alan da gider, problemini çö-

zer. Çalışanını kaybetmek istemez ilgili bölüm olarak 

bizden bu yönde gayret göstermemizi ister. Eğitim 

eksikliğini tamamlamak isteyene gereken her türlü 

desteğin verilmesini söyler.”

“Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Kadiroğlu 

iradeli ve geleceği görebilen bir patron. Kadrosunu 

da o yapıya hazırlayabilen ve medeni cesareti ve-

ren bir insan olarak tanımlayabiliriz.  Mustafa Bey, 

gücünü personeline kullandırabilen birisi. Ben ken-

dim onun gücünü kullanarak iş yapıyorum. Bizim 

bir ‘Cep kasamız’ var. Harcamaları oradan yapıyo-

ruz, daha sonra Mustafa Bey’e dökümünü sunuyo-

ruz. Günün birinde yaptığımız 10 liralık bir harca-

manın nedenini sordu ve gereksizliğini 10-15 daki-

ka anlatınca ben ‘Mustafa bey, altı-üstü 10 lira… Bu 

kadar konuşmaya değmez’ deyince hiç unutama-

dığım ve kulağıma küpe olan bir cevap verdi: ‘Para-

nın büyüğü, küçüğü olmaz arkadaş.’ Hakikaten bu 

söz bizde bir iz bıraktı. Ondan sonra benim için 1 

lira ile 1 milyon arasında fark olmadı. ‘İşletmeleri gö-

rünmez giderler batırır’ prensibini dikkate aldığımız 

zaman ‘Paranın büyüğü, küçüğü hiç olmaz’ da böy-

le bir şey…” 

Paranın büyüğü, küçüğü olmaz!
Finansman ve Mali İşler Müdürü Mustafa Tapan



FRIEND OF 60 YEARS

Elvan Confectionery left behind 60th 
years by 2012. It’s easy to say “60 
years”, but when the average of  human 
life expectancy is taken into account, 
this period of time made the situation 
better. Elvan has entered to the history 
of Turkish entrepreneurship by entering 
60th years. 

“Friend” is a familiar word who works 
in Elvan Confectionery. “Friend” is 
the last word of the phrases is used by 
the Board Chairman of Elvan, Mustafa 
Kadiroglu, to whether employees, 
suppliers or customers. Perhaps the 
secret of Elvan, who became a global 
actor from a small candy shop, is here: 
Friendship…

Elvan is taking place in the history of 
companies
Elvan, started with a small candy shop, 

managed to become a global actor by 

leaving behind 60 economically and 

politically bumpy years. As Elvan Şekerim 

Magazine, continues broadcast life from 

2009, registered a small part of this histo-

ry. From the keeping records, the success 

criterias and the importance of entrepre-

neurship of Elvan in the history of Turkey 

can be summerized as follows:

1 – Without subsidies:
Elvan Confectionery provides job 

opportunities approximetely two thousand 

people in the facilities at home and abroad by 

it own equity capital.

2 – Growing with its own equity capital:
Elvan hasn’t get any subsidies or bank support 

by growing its volume. This could be one of 

the key issues of ith growth history. Currently 

over 100 countries in 5 continents, Elvan 

exports its products. 

3 – Never lost its focus:
Despite the economic crisis in last 60 years, 

Elvan never lost its focus. It started with candy 

production and develop its product range 

by adding chocolate, wafer, cake and gummy 

candy products.

4 – The experience from generation to 
generation:
Elvan has reached to the fourth generation. 

Ahmet Küçükali represents 4th generation.

5 – Friendly Approach:
At this point, we would like to draw attention 

to the key word of Elvan’s board chairman 

Mustafa Kadiroglu : Friend…Day by day, the 

scale and turnover of Elvan grow but the only 

constant thing is the approaching and friendly 

view of the administration to the employees.
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B ir doğu Afrika ülkesi olan Kenya’ya gitmek için 
Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalinde seya-
hat acentesinin kontuarında buluşuyoruz. Acen-
te yetkilisi, gezi boyunca kullanacağımız evrakla-

rı veriyor ve böylece süreç başlamış oluyor. Birçok ülkeye on-
larca seyahat yaptım, ancak bu seferki farklı… Sanki bir coğ-
rafyayı insanlık adına ilk defa keşfe gidiyorum gibi heyecan-
lıyım. Uçuş kartı alımı ve pasaport kontrolden sonra çıkış 
yapacağımız kapıya yöneliyorum. Fakat daha bir saati aşkın 
bir süre var ve zaman geçmek bilmiyor. Derken zaman gelip 
çatıyor ve Kenya uçuşumuz için çıkış kapısına yönlendirme 
anonsu yapılıyor. Son kontrolden de geçtikten sonra nihayet 
uçağın kapısındayız… Her zamanki gibi yine uçağa yerleş-
me sırasında kuyruk oluşuyor. Öndekiler baş üstü bagajlarını 
yerleştirip yerlerine oturdukça kuyruk ilerliyor. Bu arada ba-
gaj yerleri doluyor. Neyse ki ben de bagajıma bir yer buluyor 
ve yerime geçiyorum. Uçaktakilerin çoğunluğunun Türk ol-
masını, Kenya meraklılarının bir hayli arttığı şeklinde yorum-
luyorum. Sol tarafımda ve onun solunda oturanlar da Türk… 
Yaklaşık 5-6 saat sürecek yolculukta sohbet için koltuk kom-

 ‘Beş Büyükler’in  Peşine Takılmak…

12

Üstü açılmış olan minibüsümüzle 
Masai Mara’ya dalıyoruz… Rehberimiz 
Simba gezi güzergahında önceliğimizin 
‘Big five – Beş büyükler’ olması 
gerektiğini hatırlatıyor. ‘Beş büyükler’ 
görülmeden bir safarinin gerçekleştiği 
söylenmezmiş. Beş büyükler de şöyle 
sıralanıyor: Aslan, leopar, fil, gergedan 
ve ‘Bufalo’ dedikleri Afrika mandası… 
‘Ağaçlardan da uzun olan zürafa 
niçin listede yok?’ diye tepkimi dile 
getirdiğimde bu listenin avcılıktan 
kalan bir miras olduğunu öğreniyorum. 
Çünkü ‘Big five – Beş büyükler’ demek, 
Afrika’da avlanması en zor olan 
hayvanlar demekmiş. Zaten safarinin 
kökeni de avcılığa dayanıyor.

ŞÜKRULLAH DOLU
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“Safari” sözcüğünün Fransızca olduğunu 
iddia edenler olsa da biz Arapça 
konusundaki son kararımızı veriyoruz. 
Çünkü Türkçe’ye ‘Sefer-seferi’ diye 
geçen kelime aynı kökenden… Türk Dil 
Kurumu’nun Türkçe sözlüğüne göre 
“Afrika’nın doğusunda toplu olarak yapılan 
vahşi hayvan avı, toplu olarak ava çıkma” 
şeklinde açıklanıyor. Bazı sözlüklerde 
ise bunlara “Katılımcıların vahşi hayatı 
yerinde görmelerini sağlayan turistik gezi” 
de ekleniyor. İşte ben de böyle bir amaç 
için Kenya yollarına düşüyorum. Ancak 
benim maksadım sadece turistik gezi değil, 
daha ötesi… 

şumla tanışıyorum: Solumdaki Osman bey bir işadamı… 
Osman bey boş zamanlarında hobi olarak avcılık yapı-
yormuş. Bu yüzden kendisinin adını ‘Avcı Osman’ koy-
dum. Avcı Osman, vahşi krallığı merak etmiş. Anlaşılan 
verimli bir gezi olacak, çünkü işin içinden birisiyle birlik-
teyim. Hakikaten de öyle oluyor… Sohbet öylesine ko-
yulaşmış ki, uçağımızın ne zaman nasıl kalktığını ve ne 
kadar uçtuğumuzu hiç fark etmemişiz bile… Yemek ik-
ramı gelince uçak yolculuğunda olduğumuzu anlıyoruz. 

Kenya’da her şey Safari
Akşam 21:00 sularında havalanan uçağımız, gece 

saat 03:00 gibi Nairobi Jomo Kenyatta Uluslararası 
Havaalanı’na iniyor. 40 milyonluk Kenya nüfusunun 4 
milyonu başkent Nairobi’de yaşıyor. Gökdelenleri ve te-
neke evleri ile meşhur şehirde zenginlik ve fakirliğin iki 
uç noktasını bir arada görmek mümkün.  Kenya’da nü-
fusun yüzde 40’a yakınını Müslümanlar oluşturuyor. So-
malili ve Hint kökenli Müslümanlar ağırlıklı olarak ülke-
nin kuzey, orta ve doğudaki sahil kesiminde yaşıyorlar. 

İsmini kurucusu Jomo Kenyatta’dan alan Kenya, 
Türkiye’ye vize uygulamıyor. Yani Avrupa ülkeleri gibi 
nüfus idaresinden nüfus kayıt örneği gibi belgeler iste-
miyor. Ancak inişte doldurduğumuz bir form ve 50 do-
lar karşılığında ülkeye giriş yapabiliyoruz. Giriş sırasında 
memur özellikle nerede kalacağımızı ve ne amaçla gel-
diğimizi soruyor. Safari için gelinmesi onlar için tercih 
nedeni, çünkü turizm ülkenin önemli bir gelir kaynağı 
ve dünyaca meşhur Masai Mara da bu ülkenin güne-
yinde… Bu yüzden safari kültürü her şeylerine yansımış. 
Pasaportumuza yapıştırdıkları vize belgesinde de safari 
hayvanlarının silüeti var. Havaalanının giriş koridorların-
da altında ‘Safaricom’ yazan vahşi hayvan tabloları bu-
lunuyor.  İlerleyen süreçte Safaricom’un Kenya’daki en 
büyük GSM operatörü olduğunu öğreniyoruz. Havaa-
lanı çıkışında da reklam panolarını safari hayvanlarının 
başrolde olduğu reklamların süslediğini görüyoruz. Ge-
cenin kalan kısmını tamamlamak için otelimize gidiyo-
ruz ve dinlenme moduna geçiyoruz. Çünkü  3-4 saatlik 
bir uykudan sonra erkenden Masai Mara için yola çıka-
cağız. Nitekim sabah erkenden üstü açılabilir bir mini-
büsle Masari Mara yoluna çıkıyoruz. Nairobililer de kalk-
mış işe gidiyorlar… Kaldırımı olmayan yollarda birbiri ar-
dına dizilmişler ve hızlı adımlarla yürüyorlar. Rehberimiz, 
bu yürüyüşün ulaşım ücretinden tasarruf için yapıldığı 
bilgisini veriyor. Yaklaşık 45 dakikalık yolculuktan sonra 
meşhur Rift Vadisi’ne giriş yapıyoruz. Bir tepelikten aşa-
ğısına bakıldığında uçsuz, bucaksız vadi ayaklarımızın al-
tında uzanıyor. Masai Mara da bu vadide, ancak 3-4 sa-

atlik bir yolculukla oraya ulaşabileceğiz. En son ve büyük 
yerleşim birimi olan Narok’tan sonra doğal ortama iyice 
yaklaşıyoruz. Ancak bu sefer yollar bozuluyor… 

İşin olmazsa olmazı!
Doğal manzaraların içinden geçerek 4-5 saatlik yol-

culuk sonunda Masai Mara Milli Parkı’na giriş yapıyo-
ruz ve doğruca konaklayacağımız kamp alanına gidiyo-
ruz. Etrafı çitlerle çevrilmiş ve bir tatil köyü görünümün-
deki kampın nizamiyesinden giriyoruz. Fazla vakit kay-
betmeden de ön tarafı çadır gibi tasarlanan, ancak 5 yıl-
dızlı otel konforundan sadece TV ve telefonun eksik ol-
duğu müstakil ev görünümlü konaklama mekanlarımı-
za çekiliyoruz.

Bu arada rehberimizi tanıştırayım: İsmi Simba... 42 
farklı kabilenin yaşadığı Kenya’da her bir topluluğun 
kendine özgü dili olduğunu ancak ülkenin ortak dilinin 
Swahilice olduğunu öğreniyoruz. Swahili’nin Arapça ile 
yerel lehçelerin karışımı bir dil olduğu söyleniyor. Çünkü 
Kenya’nın özellikle sahil bölgeleri yüzyıllardır Müslüman 
tüccarların etkisinde kalmış. Tekrar başa dönersek Safa-
ri kelimesinin de böyle bir kökenden geldiğini tekrar ha-
tırlatmış olalım. 

2 saatlik bir dinlenme molasından sonra üstü açılmış 
olan minibüsümüzle Masai Mara’ya dalıyoruz… Rehbe-
rimiz Simba gezi güzergahında önceliğimizin ‘Big five – 
Beş büyükler’ olması gerektiğini hatırlatıyor. ‘Beş büyük-



ler’ görülmeden bir safarinin gerçekleştiği söylenmez-
miş. Beş büyükler de şöyle sıralanıyor: Aslan, leopar, fil, 
gergedan ve ‘Bufalo’ dedikleri Afrika mandası… ‘Ağaç-
lardan da uzun olan zürafa niçin listede yok?’ diye tepki-
mi dile getirdiğimde bu listenin avcılıktan kalan bir mi-
ras olduğunu öğreniyorum. Çünkü ‘Big five – Beş bü-
yükler’ demek, Afrika’da avlanması en zor olan hayvan-
lar demekmiş. Zaten safarinin kökeni de avcılığa daya-
nıyor. Avcılarla başlayan serüven bugün profesyonel bir 
turizm dalına dönüşmüş. Kampımızda da “Big five wall 
– Beş büyükler duvarı” oluşturulmuş, adı geçen hayvan 
resimleri sıralanmış. Yine beş büyükleri gösteren hediye-
likler de bu anlayışı iyice yerleştirmiş. 

Temelinde avcılık var
Bugünkü anlamda avcılık da batılılarla başlıyor. Öncü-

sü ise Alman coğrafyacı ve kaşif  Dr. Oscar Baumann… 
Daha önceden yerliler tarafından ilkel silahlarla gıda ihti-
yacı için yapılan avcılık, 1892 yılında bölgeye gelen ilk Av-
rupalı Dr. Oscar Baumann’ın ateşli silahları ile profesyonel 
bir ölüm tuzağına dönüşmüş. Nitekim Oscar Baumann, 
ilk geldiğinde 3 gergedanı birden vurmasıyla tüm Avrupa-
lı kaşiflerin dikkatini bölgeye çekiyor. Bir süre sonra da Af-
rika ve avcılıkla ilgili yayınlar başlı başına bir sektör haline 
geldi. Doğal olarak avcı rehberliği ve yazarlığı da meslek 
oldu. Onlardan birisi de Alexander Lake (1893 - 1961) idi. 

Chicago, Illinois doğumlu olan Alexander Lake, 1908 
yılında ailesiyle birlikte Güney Afrika’ya taşındı. Atıcılık-
ta becerisi nedeniyle, tüccar Nikobar Jones tarafından 
bir avcı olarak işe alındı. Artık profesyonel bir atıcı ola-
rak çalışacaktı. Bu amaçla Doğu Afrika, Tanzanya, Kenya 
ve Uganda gibi ülkelerde maharetini sergiledi, birkaç yıl 
içinde ise tam teşekküllü ve lisanslı avcı oldu. Avlanmakla 
kalmayıp avcılara profesyonel rehberlik yapan ve gözlem-
lerini kayda alan bir gezi yazarı oluverdi. Alexander Lake, 
“Afrika avcıları” adıyla kitaplaştırdığı anılarında başta beş 

büyükler olmak üzere hangi hayvanın nasıl avlandığını ve 
neler yaptıklarını detayları ile anlatıyor. Kitabın ikinci bö-
lümünü aslanlara ayıran Alexander Lake, ekipteki Avru-
palı zenginlerin evlerine döndüklerinde aslan avı anlat-
mak için nasıl yırtındıklarını anlatıyor ve acıklı bir avlan-
ma sahnesini şöyle anlatıyor: “Biraz sonra kayalıklarda bir 
aslan gözüktü. ‘İki yüz metre kuzeyde aslan’ dedim. Diğer 
aslanlar da göründü. Bir erkek aslan burnunu yere sürdü, 
boğuk bir kükreme ile ilerledi. Diğer erkek aslan sabırsız-
lıkla kuyruğunu sallıyordu. Dişilerden biri yiyeceklerin bu-
lunduğu istikamette yürümeye başladı. Diğerleri de onu 
takip ettiler… Süratle ve rahatça nişan aldılar. Holtz, 120 
metreden ateş etti, bir aslanı başından vurdu. Diğer iki sü-
ratli atış ile de iki isabet oldu, ancak Hein’in vurduğu as-
lan hafif yaralıydı ve kaçıyordu. Hein tekrar ateş etti ve ya-
ralı aslan da yıkıldı. İki aslan kalmıştı… Onlar da yaklaşı-
yorlardı. 60 metreye kadar geldiler. Müdahale ediyordum, 
aynı anda onlar ateş etti, iki aslan da yuvarlandı. Ağır ya-
ralıydılar. Holtz ilerledi. Birer kurşun ile ikisini de öldürdü. 
Tüfeğini doldurduktan sonra yanıma gelerek kolunu om-
zuma geçirdi ve memnuniyetini, ‘Bu gün iyi bir günümüz’ 
diyerek dile getirdi. Yerliler derileri yüzerken bir göz atma-
ya gittim, gördüğüm manzara içimi sızlattı: Yavru aslan-
lar annelerinin cesetleri yanında büzülmüş inliyorlardı. Bu 
yavruları yanıma aldım.” 

Şu anda silahla avlanmak yasak. Bu yüzden gelen-
ler, kamera ve fotoğraf makineleriyle beş büyüklerin izi-
ne takılıyor. Eskiden özellikle aslanı bulmak zormuş, an-
cak teknolojiyle şimdi o da kolay… Aslana kolay ulaşma-
nın birinci yolu, bazılarına takılan elektronik tasmalar… 
Özellikle yetişkin dişilere takılan bu tasmalardan gelen 
sinyallerle ne zaman nerede oldukları anlık olarak takip 
edilebiliyor. Aslan davranışlarını izleme, araştırma ve ko-
ruma politikaları çerçevesinde takılan bu tasmalardan 
yansıyan sinyaller, kamp görevlileri tarafından telsizler-
le lisanslı rehberler ulaştırılabiliyor. Kendi aralarında da 
bir ağ kuran rehberler, bilgi paylaşımını daha da geniş bir 
alana yayıyorlar. Bir aslan ve ailesini gören rehber, bu bil-
giyi telsizle paylaşarak diğer arkadaşlarına da verebiliyor. 
Paylaşılan bilgiyle Masari Mara düzlüğündeki tüm araç-
lar bir anda o tarafa yönleniyor. Dolayısıyla rehberin ki-
şisel bilgisi ve sezgisi yanında kendi meslektaşlarıyla ve 
park görevlileri ile entegre çalışanı makbul. Avcı Osman 
beyin referanslarla bulduğu bizim rehber Simba, şimdi-
ye kadar beklentilerimizi karşıladı. Sayesinde ‘Beş büyük-
leri”, hatta daha fazlasını görmüş ve bilgilenmiş olmanın 
mutluluğu ile eve dönüyoruz. 
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B u sayıda da Elvan’ın yine renkli kişiliklerinden birisiyle, Elvan 

Gıda İnsan Kaynakları Müdürü Yusuf Bulca’yla konuştuk. İl-

ginç kariyeriyle dikkat çeken Yusuf Bulca, “7 gün 24 saat hiz-

mete açığız” mesajı veriyor. Yusuf Bulca, tüm Elvan’lıların hayatını doğ-

rudan ilgilendiren konuları büyük bir içtenlikle anlattı:

Sizi tanıyabilir miyiz?
Aslen Kırklareli’liyim, ancak çimento fabrikası fırınında çalışan bir 

babanın 3 çoğundan en büyüğü olarak 1972 İstanbul’da dünyaya gel-

mişim. İlkokulu Küçükçekmece’de, ortaokul ve lise eğitimimi ise Fatih 

İmam Hatip Lisesi’nde tamamladım. Başlangıçta Kırklareli İmam Hatip’i 

düşünmüştük, ancak daha sonraki iş hayatımı da yönlendiren Hasan Er-

taş ağabeyimizin tavsiyesiyle Fatih’e kaydoldum. O zaman yoğun talep 

olduğu için sınavla alıyorlardı.

Dayak yiyerek başladı
İş hayatına nasıl başladınız?

Biraz hiperaktivite olduğu için ailem beni ilkokula 6 yaşında başlat-

mış. O günkü şartlarda ailemden harçlığımı alıyordum, ancak ben çalış-

Elvan Gıda İnsan Kaynakları 
Müdürü Yusuf Bulca, bölüm 
olarak 7 gün 24 saat hizmete 
açık durumda olduklarını 
belirterek bunun gerekçesini 
şöyle açıkladı: “Çünkü fabrika 
24 saat çalışıyor ve bizim 
ekibimiz de onlara her türlü 
desteği verebilmek için 7 gün 
24 saat hizmete açık durumda. 
Hiçbirimiz telefonlarımızı 24 
saat kapatmayız. İşle ilgili 
olmasa bile çalışanlarımızın 
en ufak kişisel sıkıntılarında 
telefonlarımız ve kapılarımız 
açık.” 

7 Gün 24 Saat Hizmete Açığız
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maya karar vermiştim. Sezgin diye bir arkadaşımın si-

mit satması beni etkilemiş olmalı ki, ben de simit sat-

maya yöneldim ve Sezgin’e simitleri nereden aldığını sor-

duğumda ‘Sen benim müşterilerime satarsın, bu yüzden 

aldığım yeri sana öğretmem’ demişti. Ertesi sabah saat 

06:00’da çıktım ve Sezgin’i izlemeye koyuldum. Ailemin 

haberi yoktu, fakat harçlıklarımdan biriktirdiğim parayla 

ben de Sezgin’in arkasından simit fırınına girdim. Sezgin’e 

‘Sen söylemedin, ancak ben buldum’ der demez kafama 

tepsiyi yedim. Arkadaşlarıyla birlikte beni bir güzel döv-

düler. Hiç unutmuyorum, o gün 16 simitin tanesini 6 li-

radan almış ve 10 liraya satmıştım. Ailemin haberi olun-

ca rıza göstermediler, fakat baktılar ki ben duramıyorum, 

izin verdiler. Sonra bu şekilde devam etti. Okul açıkken 

de simit satmaya devam ettim. Çünkü babam evin tek 

çalışanıydı ve o dönem de ev yapıyorduk. Bununla birlik-

te para kazanmak hoşuma gidiyordu. Böylelikle iş hayatı-

na başlamış oldum. 

Tam zamanlı çalışma ne zaman, nasıl başladı?
Lise 1’deyken sınıfta kaldım. Çünkü o yıllarda güreş 

yapıyordum. Okullararası müsabakalarda ikinci olmuş-

tum. Sınıfta kalınca bir pastanede çalışmaya başladım. 

Pastanede bakım iyi olduğu için kısa sürede ben 63 kilo-

ya çıktım. ‘Ben okumayacağım, çalışacağım’ deyince ba-

bam ‘Oğlum o zaman seni sigortalı bir işe koyalım’ dedi 

ve bir tekstil firmasında ütücü olarak işe girdim. Ütü ya-

parken birkaç ay içinde 63 kilodan 48 kiloya indim. Bak-

tım pabuç pahalı, eğitim hayatımı da sürdürdüm ve li-

seyi bitirdim. İlk yıl üniversiteye giremeyince bir gıda bir 

firmasında çalışmaya başladım.

İlk girişte firmanın yöneticisi Zafer Burucuoğlu bana 

‘Sen iş öğrenmeye mi, yoksa para kazanmaya mı geldin?’ 

diye sorunca içimden, ‘Bu adam beni imtihan ediyor ga-

liba’ diye geçirdim ve ‘İş öğrenmeye’ dedim. Bu sefer de 

‘Fakat ben zor adamımdır, işi döve döve öğretirim’ dedi. 

Buna rağmen kabul ettim. Gündüzleri yükleme-boşaltma 

yapıyorum, akşamları da Zafer beyin verdiği muhasebe 

evraklarını işliyordum. Fakat mesaiden sayılmıyordu. As-

kere gidene kadar yaklaşık 3 yıl böyle çalıştım ve muhase-

beyi de öğrendim. O dönemde devletin ve diğer kurum-

ların hafta sonu açtığı ücretsiz kurslara giderek eğitim ek-

siğimi tamamlamaya çalışıyordum. Hatta Zafer bey, ‘Yahu 

gitmediğin kurs kalmadı, itfaiye kursu açılsa seni oraya da 

göndereceğim’ diye bana takılmaya başlamıştı. Bu arada 

Açık Öğretim eğitimim de sürdü.

Askerlik sonrası ne yaptınız?
15 ay diye gittiğim askerlik süresi uzatıldığı için 19 ay 

yaparak döndüm. Askerlik sonrasında Hasan Ertaş bü-

yüğümün yönlendirmesiyle bir nakliyat firmasında işe 

başladım, 1 yıl sonra da ayrıldım. 1995’te de yine Hasan 

Ertaş’ın desteğiyle Eren Holding’in Eren Kağıt şirketinde 

işe girdim. Kendisi de Eren Holding’te çalışıyordu. Asıl 

muhasebe ve insan kaynakları alanında kendimi geliştir-

mem, kendisini halen çevremdekilere abim diye tanıttı-

ğım Ceyhun Bey’in yanında olmuştur. Yaklaşık 10 yıl ça-

lıştığım bu şirkette kağıt üzerine de uzmanlaştım. 

Gel başla arkadaş!
Elvan’la nasıl tanıştınız?
İşten ayrıldıktan sonra yine Hasan Ertaş’ın yanınday-

dım. Birlikte vergi dairesine giderken Hasan bey, Elvan’ın 

önünden geçerken, ‘Şu Elvan’da bir arkadaşım var, onun 

bir çayını içelim’ dedi. Hasan Bey’in arkadaşı da Musta-

fa Tapan Bey’miş. Biz çayımızı içip tam çıkıyorken ka-

pıda Elvan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kadiroğ-

lu Bey’le karşılaştık. Mustafa Tapan Bey’e ‘Kim bu arka-

daşlar?’ diye sordu. Kısa bir arkadaş takdiminden sonra 

Mustafa Kadiroğlu Bey her ikimize de tek tek ‘Sen ne iş 

yapıyorsun arkadaş?’ diye detay sordu. Sıra bana geldi-

ğinde Eren Holding’ten ayrıldığımı ve yeni bir iş görüş-

mesi yaptığımı  söyledim. Bunun üzerine Mustafa Ta-

pan Bey’e dönerek, ‘Personelci arıyordunuz, işte size per-

sonelci’ dedi. Aslında ben başka bir işi neticelendirmek 

üzereydim, ancak hiç hesapta olmadığı halde kısmet bu-

rasıymış ve 2004 ağustos ayında Elvan’a başladım.
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Hayatı renklendirme projeleri
Neler yaptınız Elvan’da?
Ben başladığım zaman personel konusunda ayrı 

bir bölüm yoktu, çalışan işleri muhasebe bölümün-

de yürütülüyordu. Elvan tarihinde ilk defa muhase-

be biriminden ayrı olarak çalışan aynı zamanda insan 

kaynakları departmanının görevlerini de yapacak olan 

‘Personelci’ olarak işe başladım. Çalışan özlük bilgileri-

ni daha sağlıklı tutma ve işleme konusunda bir altyapı 

ve sistem kurduk. Şu anda biri bayan olmak üzere İn-

san Kaynakları bölümümüzde 5 kişi olarak çalıyoruz. 

Bölüm ve ekip olarak buradaki hayatı çalışma ve maaş 

almanın ötesine taşımaya, renklendirmeye gayret edi-

yoruz. Bunun için 10 yılını aşanlara plaket ve hediye 

uygulaması başlattık. Yüzlerce çalışanımız bu kapsa-

ma girdi ve onlarcası da buradan emekli oldu. Yani ça-

lışma hayatının tamamını burada geçirenler var ki, biz-

ce bu dikkate değer bir konu. Birlikte geçen hayatımıza 

başka boyutlar katmak için yılda bir defa futbol turnu-

vası ve piknik yapıyoruz. Bunlara aileler de katılıyor. 

60. yıla özel neler yapacaksınız?
Piknik ve turnuvaya yeni boyutlar kazandırarak orga-

nizasyonu geliştireceğiz. Bununla birlikte beyaz ve mavi 

yakalılara yönelik şirket dışı da dahil olmak üzere bir dizi 

eğitim planlıyoruz.

İstihdam ne kadar?
Çikolata ve şeker grubunda 800 kişi var. Ben geldi-

ğimde bu sayı 435 kişiydi. Geçen süre zarfında istih-

damda yüzde 100 artış oldu. Çünkü yeni fabrikalar açıl-

dı, mevcutlarda kapasiteler arttı. Bu yüzden İŞHAD bize 

‘2011’de en fazla istihdam artışı yapan firma ödülü’ ver-

di. Yine İŞKUR benzer bir ödüle layık gördü.   

Elvan tarihinde ilk kez
2012’de istihdam ne kadar artacak?
Bu yıl 200 kişilik artışla bin kişiye çıkacağız ki,  grup şir-

ketler içerisinde Elvan tarihinde ilk defa bin kişilik sayı-

ya ulaşmış olacağız. Şu anda personel alımlarımız sürüyor. 

Bizim bölüm ve ekibi ben ‘Bu işin nöbetçi amirliği’ 

gibi görüyorum. Çünkü fabrika 24 saat çalışıyor ve bi-

zim ekibimiz de onlara her türlü desteği verebilmek için 

7 gün 24 saat hizmete açık durumda. Hiçbirimiz tele-

fonlarımızı kapatmayız. İşle ilgili olmasa bile çalışanları-

mızın en ufak kişisel sıkıntılarında telefonlarımız ve ka-

pılarımız açık.

Şu anda da vakit buldukça ava gidiyoruz. 
6 kişilik bir grubumuz var. Hava (ördek, 
kaz), kara (tavşan) ve deniz (balık) avına 
çıkıyoruz. Hepsinin sezonu, mevsimi var. 
Avlandığımız bölgeler, genellikle İstanbul 
çevresi… Çünkü zaman kısıtlı.

Avcı avcıyı avlamaz
Hobileriniz neler?
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M odern bilim, güneşin yeryüzünün kullanılmakta olan 

tüm yenilenebilir enerjilerine kaynaklık yaptığını bil-

diriyor. Güneş ve çevresinde dolanan gezegenlerden 

oluşan güneş sistemi dünya için temel bir enerji sant-

rali görevini yerine getiriyor. Buna göre diğer alternatif enerjiler de güne-

şin etkisi ile oluşuyor. 

Bugün kullanılan çeşitli enerji kaynaklarının büyük kısmı, güneşin se-

bep olduğu olaylar sonucu ortaya çıkıyor. Günlük güneş enerjisi ile dün-

ya aydınlatılabilmekte; yağışlar ile su döngüsü sağlanabilmekte ve en 

önemlisi de fotosentez ile canlı yaşam sürdürülebilmektedir.

Mahmurluğun kaynağı
Güneşin tükenmez enerjisinden yararlanarak ve az bir maliyetle, ev-

lerimizi veya kullanım suyumuzu ısıtıp, elektrik de elde edebiliyoruz. 

Güneş kolektörlerini kullanarak, kullanım suyunu arzu edilen sıcaklık-

ta ısıtabiliyor, güneş pilleri sayesinde yılın her ayı, istediğimiz yerde, iste-

diğimiz kadar elektrik elde edebiliyoruz. Böylelikle güneşin kendini giz-

lediği geceleri ve kışın hayatımızı aydınlatıyoruz. Çünkü ışıksız, dolayı-

Enerji, iş yapabilme yeteneği 
olarak tanımlanıyor. Bilim 
tarafından yeryüzünün 
kullanılmakta olan tüm 
yenilenebilir enerjilerinin 
kaynağı da güneş gösteriliyor. 
Bu nedenle güneşin yüzünü 
gizlediği kış günlerinde 
kendimizi mahmur hissediyoruz 
ve çalışma enerjimiz azalıyor. 
Çalışanlarda öğle yemeği üstüne 
bastıran uyku mahmurluğu 
ve yorgunluğunun nedenini de 
ışık eksikliği olarak belirleyen 
uzmanlar, alınacak tedbirlerle 
bunun önlenebileceğini 
bildiriyorlar. 

Kış yorgunluğuna karşı ışık takviyesi
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Öğle yemeklerinin ardından üstünüze bir yorgunluk çökü-

yor ve 10 dakika şekerleme yapma ihtiyacı mı duyuyorsu-

nuz? Belki de ofis yöneticinizle konuşmanızın zamanı gel-

di. Uyku izni için değil tabii! Çalışanların mahmurluk ya-

şamasına neden olan ışık sistemlerini değiştirmesi için... 

Uzun zamandır, gün içinde uyanıklığa etki eden biyolojik 

ritim üstüne çalışan bilim insanları, uyuşukluğun nedeni-

ni ofiste kullanılan ışık sistemlerine bağladı. Öğle yemeği 

yemeyen insanlarda bile bu halin ortaya çıktığını gözlem-

leyen uzmanlar, şimdiye kadar göz ardı edilen ofis ışıklan-

dırmasının sanılandan çok daha önemli bir faktör oldu-

ğunu söylüyor.

Şekerlemeye de ışık tedavisi

sıyla güneşsiz bir hayat, sadece karanlık değil aynı zaman-

da enerjisiz bir yaşam demek. Nitekim enerji, iş yapabilme 

yeteneği olarak tanımlanıyor. Yani enerjinin kaynağı gü-

neş olmasaydı sadece yenilenebilir enerji kaynakları değil, 

biz insanların da iş yapabilme yeteneği de ortadan kalkar-

dı. Güneşin yüzünü gizlediği özellikle kış günlerinde ken-

dimizi mahmur hissetmemiz de bundandır. 

Uzmanlara göre çalışanlarda öğle yemeği üstüne bas-

tıran uyku mahmurluğu ve yorgunluğun nedeni de ışık ve 

enerji eksikliği.

Bu yüzden bu durumun farkında olmak ve kış ataletiy-

le mücadele etmek enerjik bir hayat ve iyi bir iş performansı 

için zorunludur. Peki bunun için neler yapılabilir?

Depresyon riski de var
Bütün enerjinin kaynağı güneşse ve kışın da güneş gö-

rünmüyorsa o zaman güneşi ikame edecek kaynaklarla 

hayatımızı aydınlatmamız gerekir. 

İlk olarak sabah uyanıldığında odanın oldukça aydın-

lık olması şart. Soğuk havaya rağmen pencereyi açıp bi-

raz temiz hava almak da çok işe yarar. Sonrasını kahve ya 

da müzikle (uyutmayacak, hareketli vs.) destekleyebilir-

sin. Ancak günün ilerleyen saatlerinde de gerek evde, ge-

rekse çalıştığımız mekanlarda aydınlatmanın önemini hiç 

aklımızdan çıkarmamalıyız.  Çünkü ışık sistemleri psiko-

lojimizi doğrudan etkilemektedir. Kış mevsiminin gelmesi 

ve gün ışığının azalması sadece iş performansımızı düşür-

mez, aynı zamanda depresyon riskini de azaltır. 

Özellikle kapalı ortamlarda veya az ışık alan yerlerde 

uzun süre çalışanlar biyoritmlerini aydınlatma kaynakla-

rıyla düzenleyebilirler. Elektrik Yüksek Mühendisi Serhat 

Özenç, insana mutluluk veren serotonin hormonunun 

salgılanmasını kolaylaştıran ışık düzeneklerinin üretilebil-

diğini söylüyor.

Aydınlatmada ışığın miktarı kadar niteliğinin de 

önemli olduğunu anlatan Serhat Özenç, yapılan işe göre 

aydınlatma şeklinin seçilmesi gerektiğini ifade etti. İnsa-

nın gün içerisindeki biyoritmine göre aydınlatma sağlayan 

“dinamik aydınlatma sistemi”nin gün ışığının geliş mikta-

rına göre kendisini ayarladığını belirten Özenç, sistemin 

verimliliğine de dikkati çekiyor. Günün saatine göre ışığın 

ayarlanabildiğini vurgulayan Özenç, şöyle devam ediyor: 

“Sabah saatlerinde insanın biyoritmini yükseltmek için di-

namik aydınlatma takviyesi yapılır. Sabahtan akşama ka-

dar aynı ışık düzeyiyle çalışmak verimli değil. Sizin vücu-

dunuza 5 bin 600 kelvin (sıcaklık ölçü birimi) ışık veriliyor. 

Bu serotonin salgılamasında etkili bir ışık rengi. 5 bin 

600 ışık uykulu, mahmur halinizden uzaklaştırıp dina-

mizm katmak için gerekli.

Öğleye doğru neye ihtiyacınız var? En büyük prob-

lem, yemekten sonra insanın performansı düşer. Bunu 

önlemek için de yine 5 bin 600 kelvin ve bin lüks değe-

rinde bir aydınlatma gerekiyor. Işıkla oynuyoruz. Hor-

mon dengesini doğrudan etkilediği için ışıkla oynaya-

rak insanların performansını artırıyoruz. Akşam mesa-

iye kaldıysanız… Size ev ortamı yaşatmak lazım o za-

man ışığı loşlaştırıp rengini sıcaklaştırıyoruz. Sıcak renk, 

2 bin 700 kelvin ile 3 bin kelvin arasında olan ışıktır. Sı-

cak renk insana rahatlık verir. İş ortamında soğuk be-

yaz ışık kullanılmalı.”

Evde gece lambası şart!
Evde ihtiyaç duyulan düzeyde bir aydınlatma yapıl-

ması gerektiğini ifade eden Çalıyurt “Ev aydınlatmala-

rının doğrudan değil endirekt olması gerekiyor. Özel-

likle uykudan önceki birkaç saat ışık şiddetinin yüksek 

olmamasına dikkat edilmedir. Gece, yüksek şiddette 

ışık, melatonin (vücut ritmini ayarlayan hormon) de-

nen hormonu baskılamakta bu da uykuyu olumsuz et-

kilemektedir. Bu nedenle de zifiri karanlıkta uyunma-

sı ve gece tuvalete kalkma gibi durumlarda yüksek ışık 

yerine gece lambaları kullanılmalıdır. Bu durum özellik-

le uykusuzluk yaşayanlar için önemli olmaktadır” dedi.
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İ hracat ağırlıklı çalışan Elvan Gıda Sanayi, son yıllarda artan ka-

pasitesine ve genişleyen ürün portföyüne paralel olarak iç piya-

sada da varlığını artırıyor. Bunu da güvenilir iş ortaklarıyla ger-

çekleştiriyor. Adana merkezden Mersin, Osmaniye, Hatay ve 

Kahramanmaraş’a uzanan hatta Elvan ürünlerini dağıtan Uğurluay kar-

deşler de bunlardan birisi.

Babalarından devraldıkları bakkaliye dükkanından bir dağıtım filosu 

kurmayı başaran Uğurluay kardeşlerle hikayelerini ve Elvan’la iş ortaklık-

larını konuştuk: 

Sözün eri olmak baba vasiyeti
İş hayatına nasıl ve nerede başladınız?

İş hayatına babamızın Adana Küçük Saatte’ki Hilal Han’daki bakka-

liye dükkanında atıldık. Okurken tatil zamanlarında gelir babamıza yar-

dım ederdik. 1978 yılında babam emekli olduktan sonra abimle bera-

ber babamın işini devraldık. 1986 yılında 100 m²’lik işyerimize taşındık 

Elvan ürünlerini Adana 
merkezden Mersin, Osmaniye, 
Hatay ve Kahramanmaraş’a 
uzanan hatta dağıtan Uğurluay 
kardeşler, 22 araçlık filoyla 
hizmet veriyorlar. Bir bakkaliye 
dükkanından çıkarılan filonun 
rotasını ise “Ticarette söze önem 
vermek ve verilen sözleri yerine 
getirmek” şeklinde özetlenen 
baba vasiyeti belirliyor

Bakkaliye dükkanından
çıkarılan dağıtım filosu
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ve toptan satışlara başladık. 1991’de 600 m²’lik yeni ye-

rimizde işimizi büyüterek devam ettik. 2005 yılında ise 

toplamda 2 bin 900 m² çalışma  ve depolama alanına sa-

hip iş yerimizle 22 araç ve 32 çalışanımızla Adana, Mer-

sin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’a uzanan dağı-

tım ağımızla hizmet götürmekteyiz. 

Ticarette söze önem vermeyi ve verdiğimiz sözleri 

yerine getirmeyi baba vasiyeti olarak aldık ve bu anlayış-

la yolumuza devam ediyoruz.

Elvan samimiyeti etkiledi
Ne zamandan beri Elvanla çalışıyorsunuz? 
İlk 1997 yılında Elvan’la şekerli ürünler ile başladık 

sonrasında çikolatalı ürünleri de portföyümüze kattık. 

Elvan’ın gerek ticaret ahlakına verdiği önem olsun, ge-

rek ürünlerinin kalitesi, gerek çalışanlarının ilgisi olsun 

bir çok yönden saygı duyulacak bir şirket olması bizim 

Elvan Gıda’yla çalışmamızı olumlu yönde etkiliyor. Elvan 

Gıda’nın göstermiş olduğu samimi ilgiden dolayı,  Elvan’ı 

kendi işyerimiz gibi görüyoruz.

Müşteride güven oluştu
Elvan’ın Adana pazarındaki konumu hakkında 

bize bilgi verebilir misiniz?
Elvan markasının Adana pazarında tanınırlığı olduk-

ça yüksek ancak sektörde rakiplerin çoğalmasından do-

layı rekabet ortamı da kızışmaktadır. Bu rekabette Elvan 

kalitesinden kesinlikle taviz vermediğini, rakiplerin de 

kalite değil fiyatla satışa yöneldiği ister istemez rekabe-

ti etkilemektedir. 

Adana ve çevre bölgelerde Elvan’ın ürünleri çok tu-

tulmaktadır. Bunun nedeni de fiyat-kalite ve tadın pa-

zarda dengeye oturmasıdır.

Elvan müşterilerde de bir güven oluşturmuş durum-

da. Müşterilere bir ürünün kaliteli olup olmadığını ta-

darak karar vermelerini istediğimizde, Elvan’ın ürünüy-

se bunu denemeye bile gerek olmadığını, kalitesinden 

emin olduklarını dile getirmekteler.

Boş zamanlarınızı nasıl geçirirsiniz? Hobileriniz 
nelerdir?

Boş vakitlerimde genellikle aileme zaman ayırırım. 

Firma seyahatlerine katılırım. Yürüyüş yaparım.

Temennileriniz…
Elvan’ın geçmişteki başarılarının gelecekte de büyü-

yerek sürmesini temenni ediyorum. Gerek iç pazarda-

ki gerekse ihracattaki başarıları ve yükselen  rakamlarıy-

la Türkiye’ye yarar sağlayan bu firmanın ilerde global bir 

marka olacağına can-ı gönülden inanıyorum.

Ali UĞURLUAY :  1959 Adana doğumluyum. Aslen Da-

rendeliyim. Adana’da ikamet ediyorum. İlköğretim ve lise 

tahsilini Adana’da yaptım. Gazi Üniversitesi Edebiyat   bö-

lümünde üniversiteye başlamış olmama rağmen o za-

man ki sağ-sol olaylarının büyümesinden dolayı iki yıl son-

ra üniversiteyi bıraktım ve Adana’ya dönüp baba mesleği 

ticarete atıldım. 3 çocuğum var. Büyük olan oğlum İstan-

bul Üniversitesi İşletme’den mezun olduktan sonra bizim-

le çalışmaya başladı. Kızım sınıf öğretmeni. Evli ve 1 çocu-

ğu var. Küçük oğlum da Hacettepe Üniversitesi İşletme bö-

lümünde okuyor

Yusuf UĞURLUAY:  Haziran 1948 doğumluyum. Aslen 

Darendeliyim. Adana’da ikamet ediyorum. İlkokulu bitir-

dikten sonra babama yardımcı olmak için yanında çalı-

şıyordum. Böylece ticarete bir meslek olarak başlamış ol-

dum. 4 kızım var. Hepsi evli ve bana 8 torun sevgisi na-

sip oldu.

Üçüncü nesille ticarete devam
Sizi tanıyabilir miyiz?    
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Yaklaşık 20 yıl önce internet ilk kez hayatımıza girdiği zaman 

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, “Düşünce hızında çalışmak” isim-

li bir kitap yazmıştı. Son yıllarda piyasaya giren tablet bilgisayarlarla 

sanki Gates’in öngürdüğü çalışma modeline geçiyoruz… Eskiden sa-

dece masaüstü bilgisayarlarla veya taşıması güç laptoplarla erişebildiğimiz inter-

nete akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarlarla her an her yerden ulaşabiliyo-

ruz. Tablet bilgisayarlarla işyerindeki arşivimizi ve kütüphanemizi yanımızda taşı-

yabiliyor ve her an kullanabiliyoruz. Böylelikle artık işimizi ve hayatı ertelemiyo-

ruz, anında yaşıyoruz…

Kullanıcısı katlanarak artacak
Son bir buçuk yıl içinde tüm dünyada yaklaşık 100 milyon insanın tablet 

kullanmaya başladığı belirtiliyor. Taşıma ve kullanımda sunduğu kolaylıklar ne-

deniyle yakında bu sayının katlanarak artacağından hiç kimsenin şüphesi bu-

lunmuyor. Çünkü hem 3G hem de Wi-Fi bağlantıyla her an, her yerde interne-

te bağlanacak, film izleyecek, müzik dinleyecek, kitap okuyacak, oyun oynaya-

cak, sosyalleşecek, haber alacak, fotoğraf çekecek, video kaydedecek ve televiz-

yon seyredecek her kullanıcı, “Tabletli hayat oh ne de rahat!” demekten kendi-

ni alamayacak. 

Hem 3G hem de Wi-
Fi bağlantıyla her an, 
her yerde internete 
bağlanabiliyor, gelen 
mailleri görüp cevaplarını 
yazabiliyoruz. Her 
geçen gün yaygınlaşan 
tabletlerle, film izleyecek, 
müzik dinleyecek, 
kitap okuyacak, oyun 
oynayacak, sosyalleşecek, 
haber alacak, fotoğraf 
çekecek, video kaydedecek 
ve televizyon seyredecek 
her kullanıcı, “Tabletli 
hayat oh ne de rahat!” 
demekten kendini 
alamayacak. 

Tabletli hayat Oh ne de rahat!
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Yeni ekonominin yapıtaşı
İlk önce tablet PC’leri duyduk; dijital kalem yardı-

mıyla çevrilebilir ekranına yazı yazabileceğimiz bu lap-

top benzeri bilgisayarlar hepimizin ilgisini çekti. Aca-

ba artık laptopların sonu mu geldi diye düşünürken 

Apple’ın piyasaya çıkardığı iPad oyunun kurallarını tü-

müyle değiştirdi.

Tablet bilgisayar 2000’lerin başında bazı firmalar ta-

rafından üretilmişti ancak bu teknolojiyi de iPad’le haya-

tımıza yaygın olarak sokan, tablet bilgisayarla neler yapı-

labileceğini gösteren Apple oldu. iPad ve benzeri tablet 

bilgisayarlar henüz ülkemizde çok yaygınlaşmadı ama 

gidişat yüksek artış eğiliminde.

Akıllı telefon ile laptop bilgisayar arasında bir ürün olan 

iPad yeni nesil iletişim araçlarının en önemli sembolü oldu. 

Bir zamanlar Star Trek dizisinde bir bilimkurgu fantezisi ola-

rak ortaya çıkan PAD’ler gerçek olup hızla günlük yaşamı-

mızdaki yerini aldı. iPad sınırlı sayıda ülkede piyasaya çık-

tıktan tam 80 gün sonra 3 milyon adetlik bir satışa ulaştı. 

2011 sonu satış tahmini ise yaklaşık 15 milyon. 2014 yılın-

da ise dünya üzerindeki tablet bilgisayar sayısının 200 mil-

yon adede ulaşması bekleniyor. Tablet bilgisayarlar yepye-

ni bir ekonominin de başlangıcı anlamına geliyor. Özellik-

le yayıncılık açısından büyük önem taşıyor. Samsung, Dell, 

HP, BlackBerry, Asus gibi sayısız üretici firmalar tablet piya-

sasında yerlerini almak için yepyeni modelleri piyasaya sü-

rüyor. İçerik olarak üreticiler geniş ve parlak ekranlı tablet-

lerin tüm avantajlarını kullanacak özel uygulamalar hazırlı-

yor. Kullanıcılar ise bu özel uygulamalar sayesinde bugüne 

kadar hiç alışık olmadıkları bir mobil internet deneyimini 

yaşıyor. Tablet bilgisayarlar ve sundukları pratik uygulama-

lar hayatımızda giderek daha çok yer alacaktır. Teknolojinin 

bu kadar hızlı ilerlediği bir çağda bilimkurgu senaristlerinin 

işi artık çok daha zor.

Her öğrenciye bir F@tih
F@tih isimli proje, yerli ve yabancı teknoloji devle-

rinin iştahını kabartmış durumda. Çünkü proje kapsa-

mında Türkiye’deki milyonlarca öğrenciye tablet bilgisa-

yar verilmesi öngörülüyor. 

Fatih Projesi’nin tam açılımı ‘Fırsatları Artırma ve 

Teknolojiyi İyileştirme Hareketi anlamına geliyor. Bu 

projenin baş harflerinden oluşan FATİH kısaltması ise 

Fatih Sultan Mehmeti hatırlattığı için projenin ismine la-

yık görüldü. Proje kapsamında Türkiye genelindeki 620 

bin dersliğin eğitim standardı tamamen değişecek. Bi-

linen kitaplı ve defterli eğitim yerine, müfredat bilişim 

teknolojilerinden faydalanan yeni bir şekle bürünecek.
Her sınıfa bir bilgisayar düşecek olan proje kapsamın-

da 3 yıl içerisinde 5 adımlı bir değişim planı uygulanacak.
Fatih Projesi kapsamında sadece öğrencilerin değil 

eğitimcilerinde hayatı değişecek. Bilişim  teknolojisinin 
kullanılacağı bu sisteme uyum sağlamak için öğretmen-
ler BT uzmanlarından eğitim almaya başlayacak. Milli 
Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı’nın ortaklaşa yü-
rüttüğü bu proje öğretmenlerin teknolojiyi hayatlarının 
bir parçasına adapte etmesini istiyor.

Projeyle birlikte ikinci büyük değişim ise bilgisayar sı-
nıflarında yaşanacak. Mevcut bilgisayar sınıfları üç yıllık 
adım adım geçiş süreci sonunda tamamen kapatılacak. 
Öğrenciler, derslerini bakanlığın hazırlayacağı e-devlet 
eğitim sistemi üzerinden çalışacak.

Fatih Projesi kapsamında müfredatın içeriği ve öğ-
retmen kılavuzları ise tekrar hazırlanacak. Okul öncesi 
eğitimden başlayan Fatih Projesi entegrasyonu lise son 
sınıfa kadar devam edecek. Öğrenciler özel programlar 
sayesinde hazırlanan sınavlara ve eğitimlere girecekler.

Bilinçli ve güvenli internet kullanımı da yeni eğitim 
sisteminin bir parçası olacak. Eğitim sırasında, sunum, 
video ve resim gibi interaktif içerikler ise yeni müfreda-

tın bir parçası olacak.

Çünkü, tablet pc, çantamızda rahatça taşıyabileceğimiz 

boyutlarda ve ağırlıklardadır. Bu nedenle, gittiğimiz her or-

tamda yanımızda tablet pc’mizi de taşıma olanağına sa-

hip oluruz.. Ders esnasında, rahatça not alabilir, toplantı-

larda görüntü ya da ses kaydı yapabilme olanağına sahip 

olursunuz. Tablet pc’nizden gerçekleştirebileceğiniz internet 

bağlantısı ile, istediğiniz zaman internette dolaşabilmenin 

rahatlığını yaşarsınız. 

Neden tablet pc alınmalı?
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S on yıllarda yeni tesis yatırımları ve yeni ürün kategorileri ile 

hızla büyüyen, gelişen Elvan Gıda A.Ş., müşterilerini de heye-

canlandırıyor. Elvan’ı bir Balkan ülkesi olan Romanya’da tem-

sil eden FDF’nin yönetimi, bu durumu “Elvan’ı her ziyareti-

mizde yeni bir ürün, tesis ile karşılaşmak bizi büyülüyor” sözleriyle dile 

getiriyor. Elvan’ı kendi şirketleri gibi gören bu ekibi biz de daha detay-

lı tanıyalım istedik. 

Romanya’da bir Suriyeli
FDF Yönetim Kurulu Başkanlığını Ahmet Hallak yürütüyor. Aslen Su-

riyeli (Halep) olan Ahmet Hallak.

Ticaret hayatına lise sonrasında atılmış. Şu anda 43 yaşında olan Ah-

met Hallak’ın Romanyalı yılları da bu ülkeye yaptığı bir gezi sonrasın-

da başlamış. Ahmet Hallak, Çavuşesku döneminde küçük bir dükkan-

da Türkiye’den sakız, Suriye’den ise çikolata ürünleriyle başlayan serüven 

hakkında şöyle devam ediyor: “O dönem Türk ürünleri çok fazla tercih 

FDF, Elvan’ı bir Balkan ülkesi 
olan Romanya’da temsil 
ediyor. Ahmet-Firuz Hallak 
kardeşler ortaklığındaki şirketin 
yönetimi, kendi şirketleri 
gibi gördükleri Elvan’daki 
büyümenin, gelişmenin 
kendilerini heyecanlandırdığına 
dikkat çekerek, “Elvan’ı her 
ziyaretimizde yeni bir ürün, tesis 
ile karşılaşmak bizi büyülüyor” 
diyorlar

Elvan’daki yenilikler
müşteriyi büyülüyor
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edilmiyordu. Nedeni,  Çavuşesku döneminden kalma 

alışkanlıklar vardı. Ülkelerarası siyaset ve ticari ilişkiler iyi 

seviyede idi, öğrenci değişim programı vardı. Bu gibi ne-

denlerle Suriye ürünleri daha fazla rağbet görüyordu.”

Türk ürünleri öne çıktı
Ahmet Hallak, 2000 yılından itibaren ülkenin 

Avrupa’ya yaklaşması ile Türk ürünlerinin rağbet görme-

ye başladığını söyledi. Ahmet Hallak, Elvan’la doğrudan 

çalışmaya başlama hikayelerini de şöyle özetledi: “Suri-

ye ürünlerinde çok güçlü tüccardım. Bir dönem ortaklık 

da yaptığım Kasım beye ayda 7-8 TIR Suriye ürünü ve-

riyordum. Onlardan da 1-2 TIR Türk ürünü alıyordum. 

Bir gün Kasım beyin ortağı olan kişi ‘Bizim ürünler an-

cak bize yetiyor size ürün veremem’ deyince,  kendile-

rinden de uygunluk alarak Türkiye’den bir ana toptancı-

dan ürün almaya başladım. Sene 2005 idi... 2006 yılının 

Şubat ayında ürünleri aldığımız firma sahibinin de teşvi-

ki ile Kasım bey ile ortak olmaya karar verdim. 2008 yı-

lının 6. ayına kadar bu ortaklık devam etti. O dönemde 

Bulgaristan’dan ülkeye ürün girişi olunca pazarımız za-

rar görmeye başladı, biz de iyi niyet ilişkileri çerçevesin-

de ayrılmaya karar verdik. Daha sonra başka bir ortakla 

yola devam ettik ve burada ön şart Bulgaristan’dan Ro-

manya ya ürün girişini engellemekti.

2009 yılında Elvan balkanlar bölgesine ürün veren 

distribütörü ile ayrılmaya karar verince (Distribütörün-

de teşviki ile) firma sahibi ‘Sen Elvan’a 5 yıl emek verdin, 

senin devam etmen bizce uygun olur’ dedi. Biz de alma-

yı çok arzulamıştık. Böylelikle Elvan’la direkt iş ortaklığı-

mızın 2. yılını bitirdik.”

Duruşu bizim için önemli
Şirketin Türkiye sorumlusu ise bir Türk olan Mehmet 

Arslan 2005 yılından beri şirket bünyesinde olan Meh-

met Arslan, Elvan’la çalışma gerekçelerini, “Şirketin du-

ruşu bizim için çok önemliydi” sözleriyle özetliyor. Şu 

anda sadece Elvan ürünleri sattıklarını anlatan Mehmet 

Arslan, açıklamasını şöyle sürdürüyor: “Ürettiği ürünler-

de trendin gerisinde kalmayan, yenilikçi olması, Elvan 

personelinin sıcaklığı, yaklaşımları bizi Elvan ile çalışma-

ya sevk etti. Başka firma ile çalışıldığında bir faks çekti-

ğimizde geri dönüşün 3 gün bulduğu dönemler oluyor-

du. Elvan ile anında hizmet alabiliyoruz. Elvan ile anlaş-

mak için görüşmelere başladığımızda başka bir firma da 

bizimle çalışmak istiyordu ancak biz Elvan ile çalışma ar-

zusundaydık.  Bunun için de çok mücadele ettik. Şu an 

sadece Elvan ürünleri ithal ediyoruz, bir başka neden-

de Elvan’da çalışan yetkili personellerin devamlılığının 

olması bizlere güven veriyor. (diğer firmalarda bu yok) 

Elvan’ı her ziyaretimizde yeni bir ürün, tesis ile karşılaş-

mak bizi büyülüyor. 

En önemlisi ürünlerin rafta sunumu çok dikkat çe-

kiyor. Müşteri rafın şeklini, çeşitliğini gördüğünde ciddi 

bir firma olduğunu anlıyor. Elvan’ı kendi malımız gibi 

sahiplendiğimizden müşteriye de bunu yansıtıyoruz. 

Tüketici bu ürünü yiyene kadar bu ürünün sahibi bi-

ziz diyoruz. Elvan bize, biz de hizmet sunduğumuz tüm 

firmalara güven veriyoruz.”
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G erek aile hayatında, gerekse iş hayatında başarılı ve mutlu 

olmanın yolu, karşımızdakiyle zıtlaşmaktan değil, onunla 

uzlaşmaktan geçmektedir. Uzlaşmanın yolu ise muhata-

ba “Evet” dedirtebilmektir. Fakat bu o kadar kolay değil-

dir ve incelikleri bulunmaktadır. 

İş hayatındaki uzlaşma ise, genellikle olması gerektiğinden daha karma-

şıktır. Kendinizi büyük düşünmeye hazırlamazsanız, bütün konularda en üst 

noktayı hedeflemezseniz, olayı sizin için en verimli biçimde bitiremezsiniz. 

Önce hazırlık yapılmalı!
Başarılı bir müzakere; bir veya birden fazla tarafın her iki taraf içinde 

tatmin edici bir karara varma ve bu kararın belirlenen zaman içinde uy-

gulama sürecidir. Müzakere, tarafların karar vermek için karşılıklı birbiri-

nin onayına ihtiyacı olduğu zaman edilir. Müzakerede her iki tarafında 

tek başına karar verme yetkisi yoktur. Müzakere edilmiş karar dolayısıy-

la oluşturulabilen alternatifler içinde her iki tarafın da ortakça kabul et-

tiği seçimdir. Müzakere sürecinde önce hazırlık yapmanız gereklidir. İşte 

size müzakerede olumlu ilerleme yol bilgisi:

Bazı insanlar karşılıklı 
görüşmelerde işi bağlayıp 
satışı gerçekleştirdikleri veya 
konuşulan konulardaki 
isteklerini kabul ettirdikleri 
halde, bazılarının ise konuşulan 
konuları daha karmaşık, içinden 
çıkılmaz hale getirip işi veya 
olayı kilitlediklerine dikkat 
ettiniz mi? İşte bu işi bitirip 
konuyu kendi istediğiniz şekle 
getirmek, müzakere sanatındaki 
başarınıza bağlıdır. Bunun 
için ‘Evet’ dedirtme sanatının 
inceliklerine dikkat etmelisiniz.

‘EVET’ dedirtme sanatının incelikleri
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• Konuya çok iyi hazırlanın

• Alternatifler oluşturun

• Karşı tarafın isteklerini belirlemeye çalışın

• Uzlaşma planı hazırlayın. Bu planda şu sorulara yer 

verin: Ne istiyorsunuz? Seçenekleriniz neler? Karşı tara-

fın isteği nedir? Hedefi ve davranış tarzı nasıldır? Ortak 

istekleriniz nelerdir?

• Görüşmeleri yüz yüze olacak şekilde planlayın 

• Yüksek hedefler belirleyin ve başarılı olacağınızı 

düşünün

• Problem çözme atmosferini tartışma başlamadan 

ve karşı tarafı da katarak oluşturun

• Kolay konuları önce tartışın ve çözüme kavuşturun

• Zamanı gelince küçük ödünler verin

• Karşı tarafın isteklerini öğrenmek için sorular sorun

• Sözlü veya sözsüz ipuçlarını kaçırmayın

• Zaman zaman durumu özetleyin

• İyi dinleyin

• Karşı tarafın saygınlığını korumasına yardımcı olun

• Teklif aşamasında asgari ve azami amaçlarınızı unut-

mayın. Gerçekçi açışlar yapın ve yavaş adımlarla ilerleyin.

• Taviz alanlarını şartlı olarak belirleyin. 

• Teklif aşamasında; karşı tarafın yardımını isteyin

• Problem çözme atmosferini oluşturun

• Sınırlarınızı ortaya koymayın

• Karşı tarafa fırsat tanıyın

• Kabul veya red noktasına getirmeyin

• Karşı tarafın tepkilerini ve ne anlama geldiğini izleyin

• Görüş açısını anlamaya çalışın

• Pazarlık aşamasında tüm konuşulanları özetleyin

• Ne üzerinde anlaşıldığını belirleyin

• Anlaşmaları yazılı hale getirin

• Müzakere esnasında; mantıklı-mantıksız talepleri 

hoş karşılamayın (bütün talepleri kabul etmek zorun-

da değilsiniz)

• İtirazları karşılarken sakin olun, paniğe kapılmayın

• Gerekiyorsa taviz verin ama karşılığını mutlaka 

alın (siz de taviz isteyin)

• Karşınızdakini onore etmeyi ihmal etmeyin

• İster bir şey alın, ister bir şey satın fiyatı her zaman 

diğer tarafın söylemesini sağlayın

• Birlikte karar alın.

Garantili kazanmak için...

"Hayır" cevaplarından yorulanlardansanız ve 
karşınızdakini ikna etmekte zorlanıyorsanız, size 25 
önerimiz var. Bu maddeleri dikkate alın, aşkta ve kari-
yerde kazanmaya başlayın:
1. İkna sürecinde, sohbet arasında, alanında otorite 
bir kişinin sözlerinden alıntı yapmak etkinliğinizi 
attıracaktır. 
2. Direnci ortadan kaldırmak istiyorsanız, karşınızdaki 
kişinin görüşünü ilk etapta onaylayın. 
3. Karşınızdaki kişiye asla hatalı olduğunu söylemeyin. 
4. Eğer karşınızdaki kişinin fikrini değiştirmek 
istiyorsanız, en harika deneyimlerini hatırlamasını 
sağlayın. 
5. Bir insanın davranışlarını etkilemek niyetindeyseniz, 
anlaşılır talimatlar verin. 
6. İnsan belleği bir olayın tümünü değil, sadece son 
kısmını hatırlıyor. Bir konuşmanın nasıl bittiği geçmişe 
yönelik sürecin tamamına yansıyor, unutmayın. 
7. Sunduğunuz seçenekleri mümkün olduğunca aza 
indirin.
8. Deneysel etki, en önemli ikna taktiklerinden biridir. 
Otomobil satıcılarının müşterilerine deneme sürüşü 
yaptırmalarının altında bu taktik yatıyor ve adına 
da 'yavru köpek tuzağı' deniliyor. Bir yavru köpeği eve 
götürdükten sonra dışarı atmak mümkün müdür? 
9. Karşınızdaki insanın beden dilini ve konuşma hızını 
taklit edin. Mesela, o kişinin sesi gergin çıkıyorsa siz de 
onunla aynı tonda konuşun. 
10. Konuştuğunuz kişinin ilgi duyduğu konularla 
ilgilendiğinizi belirterek iletişimi güçlendirin. 
11. Araştırmalar, soluk alıp verişlerin karşılıklı uyumu 
geliştirdiğini gösteriyor. Soluklanma hızınızı karşı tarafa 
uydurduğunuz an, büyük bir uyum yakalamış oluyor-
sunuz. 
12.Konuşma sırasında başınızı aşağı yukarı 
sallamanız kendi düşüncelerinize de güvendiğiniz imajı 
verir. 
13. Birilerine değer verdiği bir şeyler sunduğunuzda 
kendini borçlu hissedecektir. 
14. Hatalarınızı, kusurlarınızı karşı tarafa belirttiğinizde 
güvenilirliğiniz artacak ve karşı tarafın sizin gibi 
düşünmesini sağlamanız kolaylaşacaktır. 
15. Ortak bir düşman bulun. Hiçbir şey insanları ortak 
bir düşman kadar birbirine bağlamaz. 
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Adı Hazım Güner…

1957 Kastamonu doğumlu…

13 yaşında iken çırak olarak girdiği Elvan Gıda 

Sanayii’de 40 yıllık bir çalışmanın ardından 2009’da emek-

li oldu. Ancak şirketten ayrılmayıp çalışmaya devam edi-

yor. Gerekçesini de, “İnsan kendi şirketinden emekli ol-

maz” diye açıklıyor. 

Gayet mutlu, huzurlu gözüken Hazım Güner, Elvan’ın 

kurucusu rahmetli Ahmet Hamdi Kadiroğlu’nu baba, El-

van Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kadiroğlu’nu ise 

ağabey olarak tanımlıyor. 

4 kuşakla birlikte çalıştı
Elvan’da 4 kuşakla birlikte çalışan ve “Sağlığım elverdi-

ği sürece de çalışacağım” diyen Hazım Güner’i dinlerken 

içimden “Wall Street isyancılarını yatıştıracak sır bu hika-

yede” diye geçiriyorum. Hikayenin ayrıntılarına girmeden 

önce Wall Street İsyanı’nı bir hatırlamakta fayda var: Ha-

tırlanacağı üzere geçen yıl, ABD’de ekonomik kriz ve iş-

sizliğe karşı ülke genelinde adım adım yayılan protestola-

rın ilk başladığı yer olan New York’ta, Amerikan borsası-

nın işlem gördüğü Wall Street’te, ‘Wall Street’i İşgal Et’ gi-

rişimi başlatıldı. Eylemler daha sonra Londra’ya ve ardın-

dan Frankfurt’a sıçradı. Birden dünya medyasının günde-

mine oturan eylemciler, ağırlıklı olarak finans sektörü kö-

kenli oldukları için eylem yeri olarak dünyanın borsa ve 

finans merkezlerini seçiyorlardı. Krizin bedelini ödemek 

durumunda kaldıklarını dile getiren eylemciler, esasında 

işverenlerine isyan ediyorlardı. Bu olaylar, birden dünya 

çalışma barışının ne kadar da pamuk ipliğine bağlı oldu-

ğunu gözler önüne serdi. 

İşin sırrı insana yaklaşımda
Peki bir yanda böyle isyan varken Hazım Güner’i sakin 

kılan, emekli olduğu halde işyerinden ayırmayan neydi? 

Detayını irdelediğimde sırrın işveren-işgören ilişkisinde ol-

duğunu anladım. Daha doğrusu bunu işveren-işgören iliş-

kisi diye ayırmak, tanımlamak mümkün değil, çünkü bu 

bir insan-insan ilişkisi… 

8 yaşında iken babasını kaybeden Hazım Güner, ilko-

kulu köyünde bitirdikten sonra İstanbul’a gelmiş. 13 ya-

şında iken Elvan’ın Zeytinburnu’ndaki imalathanesine 

Ahmet Hamdi Kadiroğlu’nun çırağı olarak işe girmiş. İma-

lathanenin çatı katında da konaklamış. Yaşı geldiğinde as-

kere gönderilmiş, desteklenmiş. Askerlik dönüşü, ustasıy-

la birlikte kız istemeye gitmiş, evlendirilmiş. İki kız, bir de 

erkek evlat babası olan Güner, kızlarının evlendiğini, oğlu-

nun ise üniversite üçüncü sınıfa geçtiğini belirtiyor. Mes-

lek ve aile hayatına desteklerinden ötürü rahmetli Ahmet 

Hamdi Kadiroğlu’nu ‘Baba’ diye anıyor.

Hamurhane ustası olan Hamza Güner, bu işte uzman-

laşmış ve başka ustalar da yetiştirmiş. ‘Dünyalığımı yaptım’ 

diyen Hamza Güner, Elvan Yönetim Kurulu Başkanı Mus-

tafa Kadiroğlu’nun desteği ile hacca da gittiğini belirtiyor. 

Dolayısıyla onların ilişkisi, işin ötesinde insani boyutlar ka-

zanıyor. 

Wall Street isyancılarını yatıştıracak sır bu hikâyede
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D epremlerin büyüklüklerine göre yer yüzeyin-

de verdiği hasar çok yüksek oranda can ve 

mal kaybına yol açıyor, sosyal hayatı ve ülke-

nin ekonomik durumunu felç ediyor. 

Depremin olacağını önceden tespit eden cihazlar 

veya yöntemler henüz bulunamadı. Bu nedenle, dep-

remle içi içe yaşayan ülkeler depremin oluşturacağı 

olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olmak zorundalar. Ül-

kemiz topraklarının yüzde 92’sinin deprem riski taşıdığı, 

nüfusumuzun da yüzde 95’inin bu bölgeler üzerinde ya-

şadığı biliniyor. En son yaşanan Van depremi, ne kadar 

tedbirsiz olduğumuzu bir kez daha gün yüzüne çıkardı. 

Bu da bize, ülkemizde bu konu ile ilgili hazırlık ça-

lışmalarının sürekli ve etkili olarak yapılması gerektiğini 

gösteriyor. Bu nedenle deprem öncesinde ve sırasında 

yapılması gerekenleri bilmek, hayati önem taşımaktadır. 

Şimdi adım adım onları görelim:

 Deprem öncesinde yapılacaklar

1. Önceden hazırlıklı olmak hayatınızı kurtarabilir. 

Bunun için olası bir depremden önce acil durum planı-

nızı yapın. Ve bu planı aile fertlerine ve yakınlarınıza öğ-

retin. Planınızın tatbikatını ailenizle veya komşularınız-

la birlikte yapın. İş bölümü yapın. İhtiyaçlarınızın listesi-

ni temin edin.

2. Ağır beyaz eşyayı, mobilyayı mutfak ve kitap rafları-

nı düşmeyecek şekilde duvara vida yardımı ile sabitleyin.

3. Olası bir deprem, çıkabilecek bir yangın için yan-

gın söndürme cihazı bulundurun ve bu cihazın kullanı-

mını öğrenin ve aile yakınlarınıza öğretin.

4. Herhangi bir yaralanma, bayılma şok olaylarında 

neler yapmanız gerektiği konusunda ilkyardım bilgileri-

ni öğrenin ve yakınlarınızı bu konularda eğitin. İlkyardım 

çantası hazırlayın.

5. Deprem Sigortası konusunda sigorta şirketleriyle 

görüşüp ev ve ev eşyalarınızı depreme karşı sigorta yap-

tırın. Bu davranış deprem sonrası maddi kaybınızı karşı-

layacaktır.

6. Deprem olayı bittikten sonra yanınıza almanız ge-

reken önemli evrak, para veya eşyalarla birlikte dışarıya 

çıkmanın planını ve bunun tatbikatını yapın.

7. Değişik mekanlarda depreme yakalanacağınızı var-

sayarak o mekana göre deprem anında neler yapılma-

sı gerekiyorsa o bilgileri okuyup öğrenin yakınlarınıza da 

anlatın.

8. Ailenizle dışarıda bulundukları süre içersinde ileti-

şim kurabilmeyi düzene koyun. Olası bir depremde aile 

bireylerinin birbirlerine ulaşamadıkları durumlar için al-

ternatif buluşma yerleri belirleyin.

Önce tedbir sonra takdir!
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9. El altında kurutulmuş, bozulmayan yiyecek ve su bulundurun.

10. Deprem sonrası radyo el feneri gibi cihazlara ihtiyacınız ola-

caktır. Bunların pille çalışır olmasına dikkat edin ve yetecek miktar-

da pil alınız. Yanınızda telefon kartı bulundurun.

11. Aile üyelerinize; Doğalgaz su vanasının ve elektrik şarteli-

nin yerleri ve kapanış şekillerini öğretin. Deprem anında bu cihaz-

ları etkisiz hale getirmeyi öğretin. Tatbikatını aile bireylerinizle bir-

likte yapın.

12. Depremde evinizin çökebileceğini hesaba katarak, evin en 

güvenilir bölümünü tespit edin. Bunun için yatağınızın iki yanına 

tahta sandıklar yaptırmanız ve içlerini kitapla doldurmanız yarar-

lı olabilir. Kitaplar büyük bir ağırlık altında ezilmeyecek etrafına sa-

racağınız kalın ip sandığın patlamasına engel olacaktır. Sandık yok-

sa yatağın kenarına veya yanına yan yatarak cenin pozisyonu alma 

tatbikatını yapın.

13. Kıymetli evraklarınızı (tapu, pasaport, nüfus cüzdanı) ve fa-

turalarınızın (elektrik, su, telefon, doğalgaz) noterden onaylı birer 

fotokopilerini bir yakınınızda muhafaza ettiriniz.

Sakin ve soğukkanlı olun!
Deprem sırasında sakin ve soğukkanlı olmaya çalışın. 
Panik yapmayın. Panik ile oluşabilecek izdihamın dep-
rem kadar tehlikeli olabileceğini unutmayınız.
Kesinlikle yüksek katlardan atlamaya çalışmayın. Bal-
kon ve pencerelerden uzak durun. Deprem sırasında 
yapılması gerekenleri de şöyle sıralayabiliriz:
1. Her nerede olursanız olun zeminin şiddetle hareket 
etmesi olasılığına hazır olun. Kendinizi sağlam bir nes-
nenin korumasına alın. Bunu yapamıyorsanız yere çö-
kün başınızı ve yüzünüzü koruyacak biçimde kapatın. 
Cenin pozisyonu alın. İlk sarsıntıyı izleyecek diğer sar-
sıntılara da hazır olun. 10-15 saniyede kaçabilecekseniz.
2. Eğer bulunduğunuz noktada kendinizi 10-15 saniye-
de bina dışına çıkaracak, güvenli bir açık alana ulaş-
tıracak bir pozisyon varsa bu yolu saptayın. (Bu yön-
tem sadece giriş altı, giriş ve birinci katta olanlar için 
geçerlidir.
3. Bazı durumlarda ani bir çıkış olanağı yaratabilirsi-
niz. (Giriş katındaki camlı bir nesneyi kırarak dışarı çık-
mak gibi)
4. Binayı terk ederken mutlaka başınızı yüksekten veya 
tavandan düşen nesnelerden korumalısınız. Bir kask ya 
da basert bulamazsanız bir sandalye, bir tahta parçası 
büyük ve kalın bir kitap işinize yarayabilir…eğer bina-
yı terk edemiyorsak.

5. Eğer 10-15 saniyede binayı terk etme olanağı bulun-
muyorsa kesinlikle oradan oraya koşmayın ve ayakta 
durmayın.
6. Merdivenlerden, merdiven boşluklarından uzak du-
run, asansör kullanmayın.
7. Bir yaşam üçgeni alanı yaratın. Para kasaları buz-
dolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi nesnelerin ya-
nına yatın ve cenin pozisyonu alın. Herhangi bir yıkıl-
ma anında bu nesneler belki ezilecek ama yok olma-
yacaktır.
8. Mutfaklar ve banyolar en uygun korunma mekanla-
rıdır. Çünkü enkaz altında kalındığı takdirde bu bölüm-
de hem yaşam üçgeni alanı yaratabileceğiniz unsurlar 
vardır, hem de patlayan borulardan sızan su içilebilir.
9. Açık alanlara gitmeye çalışınız. Elektrik, telefon ve 
yüksek gerilim tel ve direklerden, bacalar, çatı altı, anıt 
kule, yüksek bina ve duvarlardan uzak durunuz.
10. Deprem sırasında bir arabada bulunuyorsanız; ge-
çitlerden, köprülerden uzakta bir yerde arabanızı dur-
durunuz ve sarsıntı geçinceye kadar içinden çıkmayınız
11. Deprem sırasında okulda iseniz sıraların aralarında-
ki boşluklara girerek Cenin Pozisyonu alın. Eğer aralar-
da boşluklar yoksa sıraların önlerine veya yanlarına ge-
çerek Cenin Pozisyonu alınız.



33



34

P ilates tekniğine ismini veren Joseph Plates, 1880’de Düsseldorf ’ta 

dünyaya geldi. 

Astım ve romatizmayla boğuşan ve çelimsiz bir çocuk olan Pla-

tes, genç yaşta kayak ve jimnastikle ilgilenerek vücudunu geliş-

tirdi. 1912’de İngiltere’de sirk cambazı, boksör ve dedektiflere kendini ko-

ruma dersleri veren Plates, Birinci Dünya Savaşı döneminde düşman ilan 

edilerek Lancaster bölgesinde kampa alındı.

Kampta hastabakıcılık yapan ve burada kendi tekniğini geliştiren Plates, 

burada askerlere tekniğini öğretti. İngiltere’de 1918’de pek çok kişinin ölü-

müne neden olan grip salgınından Plates’in kampındakiler etkilenmeyince 

uyguladığı teknik ön plana çıktı. Savaştan sonra Almanya’da metodunu ge-

liştirmeye devam eden ve şehir polislerine öğreten Plates, 1926’da ABD’ye 

göç etti ve stüdyosunu açtı. Graham, Balanchine gibi ünlü dansçıların da öğ-

rencileri arasında yer aldığı Pilates’in yöntemi giderek yaygınlaştı. 

Çok iyi bir fiziğe sahip olmak, vücudumuzda uyum ve sakinliği yakala-

mak hepimizin ortak arayışı.1920li yıllarda Alman dansçı ve boksör Joseph 

Pilates tarafından geliştirilen egzersiz türü, son yıllarda oldukça popüler. 

Çünkü hem vücudun duruşunu iyileştiriyor hem esnekliğini artırıyor hem 

de adaleleri, özellikle karın, sırt ve kalça adalelerini güçlendiriyor. Pilate-

Çok iyi bir fiziğe sahip 
olmak, vücudumuzda 
uyum ve sakinliği 
yakalamak hepimizin 
ortak arayışı.1920li yıllarda 
Alman dansçı ve boksör 
Joseph Plates tarafından 
geliştirilen egzersiz türü, son 
yıllarda oldukça popüler. 
Çünkü hem vücudun 
duruşunu iyileştiriyor hem 
esnekliğini artırıyor hem 
de adaleleri, özellikle karın, 
sırt ve kalça adalelerini 
güçlendiriyor.

PİLATES
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si diğer egzersizlerden ayıran en önemli özelliği, bir ağır-
lık çalışmasından farklı olarak adaleleri uzatması ve vü-
cuda uzun, ince bir görünüm kazandırması. Yöntem, ça-
buk ve ani germelere başvurmak yerine adaleleri uzatıp 
güçlendirmeye odaklanarak karın, sırt kaslarını ve kalça-
ları kuvvetlendiriyor. 

Ayrıca Pilates, güçlü bir zihin-beden bağlantısı geliş-
tirmenin önemine de vurgu yapıyor ve egzersizlere ne-
fes alma teknikleri de katılıyor. 

Konsantrasyon, esneklik ve gücün bu şekilde bir araya 
getirilmesi bütün dünyada dansçılar ve aktörler için oldu-
ğu kadar sporcular, iş adamları ve öğrenciler açısından da 
son derece çekici bir egzersiz şekli halini aldı. Joseph Plate-
sin orijinal çalışmasına dayanan bu egzersizlerin pek çok 
çeşidi günümüzde fitness stüdyolarında öğretiliyor.

Kimler yapabilir? 
Aslında herkes! Ama Pilatesi, dansçılar daha uzun gö-

rünebilmek, kadınlar incelmek, ofis çalışanları daha dik 
durmak için tercih ediyor. Herkes için ideal bir egzersiz 
olan pilatesin üzerinizdeki olumlu etkileri 30 saatlik bir 
çalışmadan sonra kendini göstermeye başlayacaktır.

Ne zaman yapmalı? 
Sabah saatleri, zihnin en dingin olduğu, metoboliz-

manın hızlı çalıştığı zamandır. Bu nedenle daha iyi sonuç 
alabilirsiniz. Ama Pilates egzersizlerini ne zaman isterse-
niz yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar için önemli olan tek-
nik… Bu yüzden hareketler yavaş ve yumuşak yapılma-
lı. Size zevk verecek bu egzersizleri istediğiniz sıklıkta ya-
pabilirsiniz, ama en uygunu haftada en az iki kere olmak 
üzere minimum 30 dakika yapmaktır. 

Nelere dikkat etmeli? 
Vücut rahat olmalı: Konsantrasyon, vücut duruşu, 

koordinasyon, merkez, hareket akışı ve nefes. Rahat ha-
reket edebileceğiniz bir alana ihtiyacınız var. Vücut du-
ruşunuzu kontrol edin. 

1. Kalça doğal pozisyonda olmalı.
2. Sırt dik olmalı ve omurga doğal duruşunu kaybet-

memeli.
3. Omuzlar kulaktan uzakta olmalı.
4. Boynunuz gergin olmamalı. Kafanızın tepesinden 

bir iple hareket eden bir kukla olduğunuzu düşünün ve 
hareketleri sırayla deneyin.

5. Hareketleri vücudun olması gereken pilates duru-
şuna getirdikten sonra bir süre böyle kalın.

6. Bacakların birbirine yakın ve rahat olmasına özen 
gösterin.

7. Diz ve dirsekleriniz çok gergin olmamalı. Çünkü 

bu, hareket özgürlüğünüzü kısıtlar. 

Ayrıca gergin pozisyonlarda diz ve dirseklerinizi kır-

mamalısınız. 

Başlamadan önce...
Telefonunuzu kapatın. Rahatlatıcı hafif bir müzik din-

leyin. Egzersiz yapmak için yumuşak bir zemin (minder, 

battaniye, halı, mat gibi) hazırlayın. Çoraplarınızı çıkarın. 

Ne zaman egzersiz yapmamalı? 
Hasta ve mutsuzsanız; yemekten hemen sonra; alkol 

tükettiğiniz günün sonrasında; omurilik- bel rahatsızlığı-

nız varsa doktorunuza danışın. Pilatesi hamileler yapa-

bilir, ama burada yazılanlar hamileler için uygun değil, o 

yüzden denemesinler.

Egzersiz sonunda ne olacak? 
Tamamen rahatlamış hissedeceksiniz, duruşunuz 

değişecek, vücut kondisyonunuz artacak ve daha aktif 

bir insan olacaksınız. Gergin bir vücut ve düz bir karı-

na sahip olacaksınız; kaslarınız daha esnek olacak; sırtı-

nız güçlenecek ve ağrı çekmeden egzersiz yapacaksınız.

Evde Pilates Hareketleri
Evde pilates oldukça kolay ancak oldukça dikkatli 

olunması gereken bir hareketler bütünüdür. Günümüz-

de bir çok insan Tv’deki pilates programlarında söyle-

nenleri anında uygulayarak pilates yapıyor. Ülkemizde 

Ebru Şallı ile Pilates programının başlattığı bu akım bir 

çok farklı program ile devam etmekte. Çoğu insan evde 

pilates hareketlerini zayıflamak adına yapsa da pilates 

tek başına bir zayıflatıcı değil. Bunun yerine pilates hare-

ketleri ile dengeli ve aktif bir vücuda sahip oluyorsunuz. 

Bu da sizin için zayıflama kapısını açan anahtar oluyor.

Çoğu insan evde pilatesin yararsız olduğunu düşün-

mekte. Ancak hangi pilates türünü uygularsanız uygula-

yın uzmanlara göre en az 30 gün pilates antremanını dü-

zenli yapmanız ilk etkileri görmek için gerekli. Evde pi-

lates yaparken sakatlıklardan korunmak için de çok dik-

katli olmak gerekiyor. Öncelikle kalçanız sürekli doğru 

pozisyonda durmalı. Boyun gergin olmamalı ve omurga 

sürekli dik pozisyonda durmalı. Vücudu aşırı zorlayacak 

hareketlerden kaçınılmalı. Örneğin pilates topu üzerin-

den başüstü düşmek büyük sakatlıklara yol açabilece-

ğinden bu tip hareketlerden uzak durulmalı.
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İ çinde bin bir çeşit vitamin ve güç verici nesnenin bulunduğu, gü-

nümüzün sofistike içeceklerine rağmen sıradan, yapımı son de-

rece basit boza, İstanbul’un en eski semtlerinden biriyle özdeşle-

şip, 130 yıldır Vefa Bozası adıyla şöhretini sürdürüyor. Ancak bo-

zanın tarihi daha gerilere gidiyor.  

Tarihi kayıtlara göre boza, Mısır ve Kuzey Afrika sahilleriyle Akde-

nizli tüccar gemiciler aracılığıyla batıya, Hazar Denizi güneyinden doğu-

ya, Asya içlerine ve Çin’e; İran ve Afganistan’a, Kafkaslardan kuzeye, Vol-

ga havzasına doğru geniş bir coğrafyaya yayılır. Balkan ülkelerinin he-

men hepsinin “milli içki” olarak sahiplendiği bozanın Balkanlar’a gelişi 

ise, iki farklı öyküye dayandırılır. İlkinde, Orta Asya’dan kalkıp XI. yüzyıl-

da Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlar’a kadar geniş bir bölgeyi ele geçi-

ren Kıpçak Türklerinin, bozayı da kültürlerinin bir parçası olarak bölge-

ye taşıdığı savunulur. İkincisinde ise, Horasanlı savaşçı dervişlerden Sarı 

Saltık yer alır. Horasan’dan gelip Anadolu’da Hacı Bektaş’a bağlanan Sarı 

Sonbahardan kışa geçişin 
en önemli işaretidir boza. 
Sokaklardan el ayak çekilince 
akşam saatlerinde şu sesi 
duyarsınız; “Booozaaa...” 
İçinde bin bir çeşit vitamin 
ve güç verici nesnenin 
bulunduğu, günümüzün 
sofistike içeceklerine rağmen 
sıradan, yapımı son derece 
basit boza, İstanbul’un en eski 
semtlerinden biriyle özdeşleşip, 
130 yıldır Vefa Bozası adıyla 
şöhretini sürdürüyor.

Vitamin kaynağı: BOOOZAAA…
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Saltık, Rumeli’ye yerleşen ilk Müslüman Türk topluluk-
ları da yönetmek üzere, 1263 yılında Babadağ’ına, bu-
günkü Dobruca’ya gelir. Horasan’da öğrendiği bozacılı-
ğın bölgede yayılmasına da önayak olan Sarı Saltık, bo-
zacı esnafının piri sayılır.

Türklerle yayıldı
Bozanın kökleri çok eskilere dayanıyor. İlk ortaya çıkı-

şı 8000-9000 yıl önce Mezopotamya’da. Yunanlı tarihçi 
Ksenophon’dan MÖ 401 yılı sonunda Doğu Anadolu’da 
boza yapıldığını ve hazırlandıktan sonra çömlekçi ça-
murundan yapılma kaplarla toprağa gömüldüğünü öğ-
reniyoruz. Ancak bozanın yaygınlaşması Türklerin dün-
ya üzerindeki göçüyle gerçekleşiyor. Farsça’da ‘Buze’ yani 
darı sözcüğünden türemiş olan boza özellikle Osmanlı 
devrinde en parlak dönemini yaşıyor. Bozacılık Osman-
lı İmparatorluğu’nun kurulduğu yıllarda büyük kentlerin 
temel zanaatlarından biri haline geliyor.

16. yüzyıla kadar rahatça tüketilen bu içeceğe II. Se-
lim döneminde birtakım kısıtlamalar getiriliyor. İçine af-
yon katılarak elde edilen ‘Tatar Bozası’, II. Selim tarafın-
dan sakıncalı görülüp yasaklanıyor. 17. yüzyılda tarihe 
‘Bozahaneler Vakası’ olarak geçen bir olay yaşanıyor. O 
dönemin hükümdarı IV. Sultan Mehmed 1670 yılında 
içki yasağı getiriyor. İçki yasağıyla birlikte bozanın da ke-
yif verici bir içecek olduğuna karar verilerek bozahane-
ler kapatılıyor. 

Ünlü seyyah, Evliya Çelebi’nin 17. yüzyılda yazdı-
ğı ‘Seyahatname’ isimli yapıtta “Esnafı Darı Bozacyan” 
başlığı altında bir bölüm karşımıza çıkıyor. Bu bölüm-
de anlatılanlardan, bozanın o tarihlerde çok tüketilen 
bir içecek olduğunu anlıyoruz. Evliya Çelebi; 17. yüzyıl-
da İstanbul’da 300 bozahanenin olduğunu ve buralar-
da çalışan 1005 bozacının bulunduğunu anlatıyor. Ay-
rıca, “Esnafı Darı Bozacyan”da yine o yıllarda tüketilen 
alkolsüz ve tatlı bir boza çeşidinden bahsediliyor. Ren-
gi süt beyazı olan bu boza, genellikle Arnavutlar tarafın-
dan yapılıyor.

Aynı dönemde, orduda bozacılık önem verilen bir 
sınıf haline geliyor. Sarhoşluk verecek ölçüde içmek ha-
ram olmakla birlikte, ölçülü içildiği takdirde askere güç 
ve beden sıcaklığı verdiğine inanılıyor. Boza, bu özelli-
ğinden ötürü yeniçeriler tarafından fazla miktarda tü-
ketiliyor. 

Alkolsüz Arnavut Bozası
Evliya Çelebi “Bu bozacılar orduda gayet lazımlı ka-

vimdir; bozayı sekir verecek kadar içmek haramdır, ama 

şarap gibi katrası haram değil, yani sekir vermeyecek ka-

dar içmek mubahtır” diyor. 19. yüzyılda ekşi ve alkollü 

bozanın yerini giderek tatlı ve alkolsüz Arnavut bozası 

alıyor. Çünkü bu boza çeşidi, genellikle Ermeniler tara-

fından üretilen ekşi bozaya oranla Saray tarafından daha 

çok seviliyor. 

Türklerin yaşadığı çoğu yerde üretilen boza, genellik-

le farklı malzeme kullanarak hazırlandığı için farklı lez-

zetlerde oluyor. Mesela Kırgızların buğday yarması kul-

lanarak yaptığı boza, Kırım’da buğday unundan hazır-

lanıyor. Türkmenistan’da ise iri dövülmüş pirinç unun-

dan yapılıyor.

Vefa Bozacısı’nın TÜBİTAK bünyesinde yaptırmış ol-

duğu araştırmada bozanın insan sağlığı açısından son 

derece yararlı bir besin olduğu ortaya çıktı. Bir litresin-

de bin kalori bulunan bozanın içinde, A ve B vitaminle-

rinin dört türü ile E vitaminleri bulunuyor. Mayalanma 

esnasında, gıda maddelerinde çok az bulunan, laktik asit 

oluşmasından dolayı hazmı kolaylaştırıyor. 

Eskiden, gümüşle bezeli kristal bardaklarla üzerine 

zencefil dökülerek içilen boza, günümüzde tarçın ve sarı 

leblebiyle sunuluyor. Soğuk kış gecelerini tatlandırmak 

için boza yapmak isteyenlere pratik bir tarifimiz var. 

Malzemelerimiz iki su bardağı bulgur, aynı miktarda su 

ve şekerden ibaret. 

Boza; darı irmiği su ve şekerden üretilir. Bünyesinde A ve 

B vitaminlerinin dört türü ile C ve E vitaminleri bulunur. 

Boza, mayalanması sırasında laktik asit üretir.  Ender gıda 

maddelerinde bulunan bu asit çok değerli olup, hazmı ko-

laylaştırıcı etkisi vardır. Süt yapıcı özelliği nedeniyle hami-

le bayanlara ve vitamin kaynağı olarak sporculara tavsi-

ye edilir. Kolera hastalığının tedavisinde son derece etkili-

dir. Boza bakterisinin 12-8 derece arasında muhafaza edil-

mesi lazım. Bu yüzden buzdolabı değil de balkon gibi serin 

bir yerde saklayabilirsiniz. Boza; mayalı ve gıda bakterile-

rinin yaşadığı bir içecek olduğundan koruma şartları çok 

önemlidir. Bu nedenle hava alabilen, sağlıklı cam şişede sa-

tışa sunulmaktadır. Şişelenmesi sırasında fermantasyonu 

devam eden bozanın çok hızlı tüketilmesi gerekir.

Bozanın faydaları
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Orhan Pamuk’un 1998 yılında yayınlanan 
romanı 16. yüzyılın sonunda, İstanbul’un 
karlı bir kışının on bir gününde geçiyor. Tür 

olarak “polisiye” diye geçse de bu roman dar bir kalıba 
sokulamayacak enginlikte bir eser.

“Ben bir ölüyüm, bir kuyunun dibinde yatan,” 
diye başlayarak sıra dışı bir anlatım tekniği ile 
ilerleyen romanda anlatıcı herkestir. Hikâyeyi herkes 
kendi görüş zaviyesinden anlatır. Bu haliyle roman, 
bir yandan “oradaydım,” tadında bir belgesellik 
ile gelişimini sürdürürken diğer yandan hikâyenin 
anlatıcıları zaman zaman okuyucuyla da interaktif 
ilişkilere girerek okuyucunun fikrini sorar. Romanda 
konuşanlar yalnız insanlar değildir; bir ağaç, bir para, 
bir at hatta bir renk bile kendini anlatır kitap boyunca.

Eserin konsepti açık ve yoğun bir şekilde minyatür 
sanatıdır ve roman, minyatür ustaları olan nakkaşların, 
nakkaşhanede birbirleriyle olan ilişkilerini ele alır. 
Okuyucu, bir yandan nakkaşlar arasındaki rekabet 
temalı bu bağları ve yetişmesi gereken bir siparişin 
durumunu okurken, bir yandan da çoğu Farisi 
temelli mistik, mitolojik hikâyeleri yine nakkaşların 
ağızlarından dinlerler. 

Herkesin kendi sesiyle konuştuğu, ölülerin, eşyaların 
dillendiği, ölüm, sanat, aşk, evlilik ve mutluluk üzerine 
bu kitap, aynı zamanda eski resim sanatının unutulmuş 
güzelliklerine bir ağıt.

Beslenme şeklimiz hasta ediyor. Bir klinikte yapılan 
ankette “İnsan niçin hasta olur?” sorusuna; insanların 
yüzde yetmiş üçü “Allah sevdiğine hastalık verir!” 

şıkkını işaretlemiştir. Birçok insan hastalığı kaderimizin ya 
da genetik yapımızın kalıtsal bir sonucu olarak kabul eder. 
Bu nedenle beslenme şeklimizin bizi hasta edebileceğini 
aklımıza getirmeyiz! Motorların farklı yakıtla çalıştığı 
gibi… Hastalıklarımızın büyük bir kısmının yediklerimiz 
ve içtiklerimizden kaynaklandığı bilimsel anlamda da 
ispat edilmiştir. Kişilerin mizaçlarına uygun beslenmemesi, 
hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Yapılan bilimsel 
çalışmalarda, farklı motorlarda farklı yakıtlar kullanıldığı 
gibi; insanların da birbirinden farklı mizaç ve yapılara sahip 
olduğu, alınan gıdayı hazmettirecek enzimin her bünyede 
aynı güçte ifraz edilmediği belirlenmiştir. 

Kan grubunuza göre beslenin. Bugün tüm dünyada, bu 
yeni bilgiler ışığında yeni bir beslenme tarzı önerilmekte; 
kişilerin, kan gruplarına (mizaçlarına) uygun beslenmeleri 
halinde şişmanlık ve hastalık probleminden kurtulacakları 
savunulmaktadır. Geleneksel tıp daha da ileri giderek her 
insanın kendine özgü sindirim sistemi ve enzimleri olduğu 
bilgisinden hareketle, kişiye özel beslenme programları 
önermektedir. Bilinçli beslenip sağlıklı yaşayın Kendi 
bünyenize göre bilinçli beslenmenin yol ve yöntemlerini 
öğrenerek sağlıklı yaşayın.

Benim Adım Kırmızı: Can Boğazdan Çıkar
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Görevimiz Tehlike: Ghost Protocol
Yönetmen: Brad Bird
Oyuncular: Léa Seydoux, Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Paula Patton, Josh Holloway

Labirent
Yönetmen: Tolga Örnek 
Oyuncular: Meltem Cumbul, Timuçin Esen, Sarp Akkaya, Rıza Kocaoğlu, Cem Bender, Altan Gördüm

Bu öyle sıradan bir görev değil. IMF, Kremlin’e terörist bom-
balı saldırı düzenlemekle suçlanınca Başkan, Hayalet 
Protokolü’nü devreye sokar. Ethan Hunt ve teşkilatı IMF 

artık tanınmıyordur. Herhangi bir kaynağı veya desteği kalmayan 
Hunt, teşkilatının adını temize çıkarmak ve başka bir saldırıyı ön-
lemek için bir yol bulmak zorundadır. Hunt’ın bu göreve, şah-
si amaçlarını tam bilmediği eski IMF arkadaşlarından oluşan bir 
takımla atılmaya mecbur olması işleri daha da karmaşık bir hâle 
sokar.

Serinin 4. filmi Ghost Protocol’de, Ethan Hunt’ın maceraları 
kaldığı yerden devam ediyor. Serinin diğer bölümlerine göre daha 
farklı türlerle ün kazanmış birçok önemli oyuncuyu kadrosunda 
barındıran film, Tom Cruise’in yanı sıra Simon Pegg, Jeremy Ren-
ner, Paula Patton, Josh Holloway gibi isimlerle dikkat çekiyor.

The Simpsons, Ratatouille , Up, İnanılmaz Aile gibi animas-
yonlarda imzası olan Oscar ödüllü sinemacı Brad Bird’ün yönet-
men koltuğunu oturduğu film senaryosu ise October Road, Ali-
as, Life on Mars gibi başarılı televizyon işlerine hem yazar hem ya-
pımcı olarak imza atmış olan Josh Appelbaum ve André Nemec 
ikilisine emanet.

Ülkenin en dikkat çekici şehri İstanbul’da, günün en iş-
lek saatlerinden birinde büyük bir bomba patlar. 35’i 
yabancı 95 kişi hayatını kaybeder. Aralarında İngiliz ve 

Amerikan vatandaşları da olunca bu büyük eylem Türkiye’den 
Londra’ya ve Washington’a şok etkisi yapar. Yeni ortaya çıkan bir 
terör örgütü saldırıyı üstlenir. Türk İstihbaratı, Orta Doğu’yu kao-
sa sürükleyecek ikinci ve daha büyük bir saldırıyı önlemek ama-
cıyla Labirent kod adlı bir operasyon başlatır. Türkiye artık terö-
ristlerin ve Türk, Amerikan ve İngiliz istihbarat teşkilatlarının sa-
vaş mekanına dönüşür. İstanbul’dan Mardin’e, Frankfurt’tan Ku-
zey Irak’a uzanan coğrafyada bu mücadele, herkes açısından fark-
lı anlamlar taşımaktadır. Türk İstihbarat’ının iki önemli ismi Fikret 
ve Reyhan bir yandan bu ciddi görevde beraber yer alırken, diğer 
yandan da yaşadıkları ortak zorluklara göğüs gereceklerdir.




