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Okumakta olduğunuz sayımızda yer alan ve çikolatanın Türkiye’deki se-
rüvenini konu alan yazıda da belirtildiği üzere dünyada çikolata üretimi 
yapan ilk işletmeler 1580 yılında faaliyete geçti. Osmanlı sarayına ithal 

ürün olarak giren çikolatanın Türkiye’deki yerli üretimi ise Cumhuriyet döneminde 
gerçekleşti. İlk olarak küçük atölyelerde yapılan üretim zamanla yerini fabrikala-
ra bıraktı ve 1950’lerden sonra fabrikalaşma süreci hızlandı. Bugünkü anlamda 
endüstriyel çikolata üretimi ise 1970’lerde başladı. Aslında Türkiye’de çikolata 
üretiminin serüveni bir anlamda Elvan’ın tarihi, Elvan’ın gelişimi de yerli çikolata 
üretiminin tarihi gibi… Çünkü Türkiye’de sektörün tarihi dönemeçleri olarak ka-
bul edilen yukarıdaki tarihler, bu yıl 60. kuruluş yıldönümünü kutlayan Elvan’a hiç 
de uzak ve yabancı değil…

3-4 nesli çikolata ile tanıştırdık 
Şirketimizin resmi kuruluşu 1952’de İstanbul Zeytinburnu’ndaki bir pastane 

ve küçük bir atölye ile başlıyor, fakat bunun da bir öncesi olduğunu unutmamak 
gerekiyor. Bu noktada kurucumuz ve dedemiz Ahmet Hamdi Kadiroğlu’nun 1950 
öncesinde bir fabrikada çikolata ustası olarak çalıştığını hatırlatmamız gerekiyor. 
Dolayısıyla biz bu sektörün Türkiye’deki ilk kuruluş aşamasından bugünkü yükseliş 
dönemine kadar hemen her sürecinde yer aldık, hamuruna tat kattık. Türkiye için 
yeni bir lezzet olan çikolata ile 3-4 neslin tanışmasını sağladık, geleneksel şeker-
şekerleme kültürümüzü yeni teknolojilerle geliştirdik. Sadece yurtiçi ile yetinmedik, 
1990’larda Doğu Bloku’nun dağılmasıyla açılan Sovyet/Türk Cumhuriyet’leri için 
de aynı misyonu yerine getirdik. Gelinen noktada çikolatalı ürünlerden keklere, 
şekerlemeden unlu mamüllere kadar geniş bir yelpazede üretim yapan ve bunu 
dünyanın dört bir yanına ulaştıran bir kapasiteye ulaştık. 

Şimdi daha yeni şeyler yapmalı!
İstanbul’un içinde ve dışında, yurtiçinde ve dışında ürettiğimiz ürünlerle her 

gün binlerce tüketicinin ağzını tatlandırıyor, ülkemize katmadeğer kazandırıyoruz. 
Fakat bundan sonra yeni bir faza geçmemiz gerekiyor. Tüm dünyaca tanınan ve 
sevilen Hz. Mevlana’nın “Şimdi yeni şeyler söyleme zamanı cancağızım” sözün-
den hareketle biz de “Şimdi daha yeni şeyler yapmalı” diyoruz. Çünkü Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında devletimizin 500 milyar 
dolarlık ihracat hedefine ulaşmasının kritik adımlarından birisi de daha yenilikçi ve 
daha nitelikli ürünler üretmek. Bu tatlı sektörün geçmişindeki her süreçte vardık 
ve dünya çapında bir büyüklüğe ulaşmasında üzerimize düşeni yaptık. Aynı sorum-
luluğu gelecek için de taşıyoruz ve “Ülkemizin 500 milyar dolar ihracat hedefinin 
gerçekleşmesi için Elvan Gıda ailesi olarak yine varız” diyoruz. Ancak bunu sade-
ce bir slogan olarak söylemiyor, gerekeni yapıyoruz. Yine bu sayıda detaylarda 
da görebileceğiniz gibi Türkiye’deki sayılı Ar-Ge merkezlerinden birini kuruyoruz. 
Sektörümüz için ilklerden olacak bu Ar-Ge merkezi ile hem Elvan’ı 60. yılında yeni 
bir faza taşıyacağız, hem de üretilen yenilikçi ürünlerle ülkemizi 500  milyar dolar 
hedefine yaklaştıracağız. 

Tüm paydaşlarımızla birlikte yapacağımız bu anlamlı yolculuğun ilerleyen du-
raklarında yenilikçi haberlerle yeniden buluşmayı diliyorum. 

Hidayet Kadiroğlu
Elvan Gıda - Genel Müdürü

We are a part of 500 billion $ goal!
In 1580s, first chocolate manufacturers were founded in the world as you 

read our new magazine and stories of chocolate in Turkey. Chocolate which was 
first appeared in Ottomon palace as an imported product and local production was 
started in the republic period.  Chocolate production started in small local facto-
ries than industrialization skyrocketed after 1950’s. However, industrial chocolate 
production in current context was started in 1970’s. In fact, history of chocolate 
production in Turkey is as same as Elvan’s in one sense. Development of Elvan is 
similar to chocolate production of domestic market...Because of these dates which 
are acknowledged as historical key points of this sector in Turkey , sounds familiar 
for Elvan who celebrates 60th anniversary in 2012.

We have provided 3-4 generation to meet with chocolate
Our company’s official establishment story has been starting as bakery and small 

candy shop in Zeytinburnu in 1952 but this should not be forgotten because this story 
dates back to older times. In this point we have to remember that our founder and 
grandfather Ahmet Hamdi Kadiroglu had worked in a factory as a chocolate expert 
before 1950. Therefore, we have involved almost all process of this industry and our 
products sweetened it since our establishment to current state. We have provided 3-4 
generation to meet with chocolate which was a new taste for Turkey. We developed 
our traditional sugar confectionery culture with new technologies. We carried out the 
same mission for not only domestic market but also for Soviet-Turk republics which 
are founded after collapse of eastern block in 1990s. Today, we reached a huge ca-
pacity that let us to produce chocolate products, cakes, candy and baked goods and 
transport to all over the world.

Now we must do new things!
We sweeten thousand of consumers life everyday and provide added value to 

our country with products that we produce in both inside and outside of Turkey. Now, 
we have to move a new stage. Based upon globally known and loved Hz. Mevlana’s 
statement  “ Now it is the time to say new things”  and we also say “now we have to 
do new things”. Because, one of the critical steps for reaching our state’s 500 billion 
$ export goal in 2023 which is Turkey’s 100th anniversary. Our aim is to produce more 
innovative and qualified products. We took part in every process of history of this 
sweet industry and we have done our part to make this industry to reach this goals. 
We take same responsibility for the future and we say “we are ready to reach our 
country’s target for 500 billion $ export”. We built one of most unique research and 
development centers of Turkey. We carry Elvan to a new era with our new products in 
our 60th anniversary and also we work for our country to reach its 500 billion $ target 
with this R&D center which will be one of the most important milestones in our sector

I wish we shall meet again with innovative news and novelties in expressive sta-
tions of this journey that we’ll share with all of our stakeholders.

500 milyar dolar için de varız!

YAZ 2012



3

i ç i n d e k i l e r / context 
04
10 
12
16
18
20
22
26
28
30
32
36
38
40
42
43
47

Elvan’dan Haberler | News from Elvan

Şekerlik Vitrini | New Products

Elvan Ar-Ge Merkezi ile dünya sıralamasına girecek
Elvan will be in world rankings with R&D Center

Ege’de Tatil için Gözde ilk 10 Yer

Güneşin Zararlı Işınlarından Korunun 

Çekirdekten yetişti 2 ayda hedefi 5’e katladı

Körfezin Parlayan Ülkesi’nde Trendi Yükselen Markayız
We are a rising trend brand in the shining country of Gulf 

Çok Yönlü Bir İş: “Aile İçi İletişim”

Hassas Tüketicilere Elvan “Helal” olsun

‘Elvan’la birlikte biz de büyüyoruz’
‘We are growing together with Elvan’

Gaziantep Mutfağı

Yüzmenin Yaşı Yoktur

Kitaplık | Sultan’ı Öldürmek, Şemspare

Film | Görevimiz Tehlike: Ghost Protocol, Labirent

Çikolatanın Türkiye Serüveni

Şirket çok sağlam olunca Amasyalılar ailece çalışıyor



4

Elvan ilk 3’e girdi
İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin sektördeki performansı belgelemeye yönelik 
ödüllendirme çalışmaları sürüyor. Birlik, 2010’da olduğu gibi 2011’inde başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. 03 Temmuz 2012 
Salı günü İTO’nun Kandilli’deki Cemile Sultan Korosu’nda gerçekleştirilen programda Elvan, 2011 yılı işlenmiş tarım ürünleri 
ihracatında üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Sosyal Zorunluluğumuzun farkındayız!
Bu yıl 60. kuruluş yıldönümünü kutlayan Elvan Gıda Sanayi, toplumla var olduğunun ve gelecekte birlikte var olacağının bilinciyle 
hareket ediyor. Bu nedenle son yılların popüler kavramı Sosyal Sorumluluk’u bir adım daha ileriye taşıyarak ‘Sosyal Zorunluluk’ 
diyor ve topluma destek olmaya devam ediyor. Çocuklardan yetişkinlere, üniversiteden çiftçilere kadar hemen her kesime yönelik 
desteklerimizden bazıları şöyle:

Elvan ranked 3rd
Elvan was ranked third in exports of processed agricultural products in 2011 by Istanbul Cereals Pulses Oil Seeds and Products 
Exporters Association. 
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We are aware of our  Social Responsibilities!
Elvan Confectionery, which celebrates 60th years this year, moves with the consiousness of the importance of social responsi-
bility and continues to support society on every occasion.
These are some of projects that are supported and sponsored:

1- Vanlı çocuklarla İstanbul’u gezdik
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, İETT, Türk Loydu ve Elvan Gıda’nın organize ettiği 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlik programın-
da Van depremini yaşamış, eğitimlerini İstanbul’da sürdüren 
yaklaşık 850 depremzede çocuğu denizle buluşturdu. Kaba-
taş ve Üsküdar iskelelerinden alınan Vanlı öğrenciler, yaklaşık 
üç saat boyunca Boğaziçi’nin sahillerini, yalılarını, saraylarını 
ve tarihi mekanlarını görme fırsatı buldular ve Boğaz’ın eşsiz 
güzelliğinde keyifli dakikalar geçirdiler. Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehir Hatları AŞ tarafından özel 
olarak tahsis edilen vapur seferiyle İstanbul’u denizden sey-
retmenin keyfini yaşadı. Palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğ-
lenen Vanlı çocuklara yönelik gezinin sponsorlarından birisi de 
Elvan Gıda idi… Öğrencilere kek, jeli ve çikolatadan oluşan 
şekerleme paketi sunuldu.

1- We had a day out in İstanbul with 
children from Van
850 children from Van, who were damaged in Van eart-
hquake and never see the sea and Bosphorus, had a day 
out in İstanbul by ship in April 23 National Sovereignty and 
Children’s Day by the sponsorship of Istanbul Sehir Hatlari, 
Istanbul Provincial Directorate of National Education, İstan-
bul Electric Tramway and Tunnel Establishments and Elvan 
Confectionery. They took the opportunity to see the coast 
part of Bosphorus, seaside rezidence and historical places 
during this 3 hours. Elvan, being one of the sponsorships, 
distributed its products in this meaningful organization.  
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Elvan dünyanın dört 
bir yanında... 
Elvan Gıda Sanayi’nin son dönemdeki Fuar Günlüğü’ndeki 
bilgileri görünce insan, “Elvan dünyanın dört bir yanında” de-
meden kendini alamıyor. Gerçekten de dünyanın doğusundan 
batısına ve kuzeyinden güneyine kadar hemen her yere gidildi-

ği dikkat çekiyor. Elvan’ın küresel bir oyuncu olduğunu gözler 
önüne seren günlükten satır başları şöyle:

1. Foodex Fuarı: 6-9 Mart, Japonya 
2. 29. Seoul Food&Hotel Fuarı: 8-11 Mayıs, Seul
3. Sweets&Snacks Expo Fuarı: 22-24 Mayıs, Şikago
4. 19. Uluslararası Gıda Fuarı: 27-30 Mayıs, İran 
5. Alimentaria Fuarı: 5-7 Haziran, Meksika 
6. SIAL Brezilya Fuarı: 25-28 Haziran, Sao Paulo
7. Luanda Fuarı: 17-22 Temmuz, Angola

Elvan is all around the world…
The exhibitons that indicate Elvan as a global pla-
yer are as follows:

1. Foodex Japan: May 6-9th March, Japan
2. 29. Seoul Food&Hotel: 8-11th May, Seoul
3. Sweets&Snacks Expo: 22-24th May, Chicago
4. 19th International Food, Beverage Trade Fair: 
27-30th May, Iran
5. Alimentaria Trade Fair: 5-7th June, Mexico
6. SIAL Brezil: 25-28th June, Sao Paulo
7. Luanda Trade Fair: 17-22nd July, Angola
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2- Üniversitelerde bilime tad verdik
Elvan Gıda, 21-23 mart tarihleri arasında Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Klubü tarafından yapılan 3. Endüstri Mühen-
disliği kongresine sponsor oldu. Öğrenciler ve katılımcılar, çay aralarında Elvan ürünlerine büyük bir ilgi gösterdiler.
Aynı şekilde Elvan Gıda, 19-20 Nisan tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gıda Mühendisliği Klubü tarafından düzen-
lenen Gıdada Yeni Eğilimler adlı kongreye de destek verdi. Gıda alanında söz sahibi konuşmacıların katıldığı bu kongrede çay 
molalarında Elvan kek ürünleri ikram edildi.

Our sponsorships in the universities 
We were attended as sponsor for two organizations were held in Dogus University and Istanbul Technical University. 

3- Çiftçilerle hayatı paylaştık
27 Mayıs’ta Dünya Çiftçiler Günü için Kandıra-GİOSB’de bir 
organizasyon düzenledi. 1. Kandıra Çiftçi Şenliği adı altında 
yapılan organizasyona destek veren Elvan Gıda, gıda sana-
yinin temelini oluşturan çiftçilerimizle hayatı paylaştı. Ulusal 
medyada da geniş yankı bulan etkinliğe katılanlara Elvan 
ürünleri sunuldu.

3- We shared life with peasants
Elvan came together with peasants in an organization which 
were held in International Peasant Day. 
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Aramıza Katılanlar / New Employees

Nurullah Kenar: Goldey Beacom College’de MBA yapan Kenar, İhracat Satış Temsilcisi olarak göreve başladı.
Nurullah Kenar: Kenar, who has a MBA degree from Goldey Beacom College, works as  a Export Sales 
Representative.

Burcu Akkaya:  Kocaeli Üniversitesi mezunu olan Akkaya, Yasal İşler Takip Sorumlusu olarak göreve başladı.
Burcu Akkaya:  Akkaya, who graduated from Kocaeli University, works as a Legal Affairs Representative.

Hasan Turan: Uludağ Üniversitesi İngilizce İşletme mezunu olan Turan, İhracat Satış Temsilcisi olarak göreve 
başladı.
Hasan Turan: Turan, who has a bachelor degree from Uludag University in Business in English, works as  a 
Export Sales Representative.

Orhan Akgün:  Akgün, Karadeniz Bölge Müdürü olarak göreve başladı.
Orhan Akgun:  Akgun works as a Black Sea Regional Manager.

Elvan Gıda ailesine yeni katılmış olan Nurullah Kenar, Burcu Akkaya, Mustafa Demir, Hasan Baser, Hasan Turan, Orhan Akgün ve 
Hilmi Ararat’a hoş geldiniz dileklerimizi sunar yeni görevlerinde başarılar dileriz. 

We express our welcome wishes to Nurullah Kenar, Burcu Akkaya, Mustafa Demir, Hasan Baser, Hasan Turan, Orhan Akgün and 
Hilmi Ararat, wish them success in their new job.  

Hasan Başer:  Baser, İç Anadolu Bölge Müdürü olarak göreve başladı.
Hasan Baser:  Baser works as a Central Anatolia Regional Manager.

Mustafa Demir:   Demir, İç piyasa Zincir Mağazalar Müdürü olarak göreve başladı.
Mustafa Demir:  Demir, works as a Chain Stores Manager 

Hilmi Ararat: İngiltere  Evendine College’de yüksek lisans yapan Ararat, İhracat Satış Temsilcisi olarak göreve 
başladı.
Hilmi Ararat: Ararat, who has a MBA degree from  Evendine College in UK, works as  a Export Sales 
Representative.
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Date: August Issue
A pleasant interview about future goals and the place of Elvan in the sector 
made with our Board Chairman Mustafa Kadiroglu is given the place in the 
Forbes Magazine.

Date: 8-14th July issue
In the interview of Economist Magazine, there are several sectorel issues 
were discussed from purchasing of Cici, 85 years chocolate brand, to export 
goal in 2023. 

Date: 2nd July
Elvan attended SIAL Brazil 2012 with the Confectionery Promotion Group, 
where our General Manager Hidayet Kadiroglu is vice chairman. 

Tarih: Ağustos Sayısı
Forbes Dergisi, Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Kadiroğlu ile 
yapılan ve Elvan’ın sektörde ki yeri ve gelecek hedeflerini anlatan keyifli 
röportaja yer verdi.

Tarih: 8 - 14 Temmuz Sayısı
Ekonomist Dergisi’nde Genel Müdürümüz Hidayet Kadiroğlu ile yapılan 
röportajda 85 yıllık Cici markasının Elvan’ın bünyesine katılmasından 
2023’te ki ihracat hedeflerine kadar birçok sektörel konu görüşüldü.

Tarih: 2 Temmuz 
Elvan Gıda, Genel Müdürümüz Hidayet Kadiroğlu’nun başkan yardımcısı 
olarak yer aldığı Şekerleme ve Şekerli Mamüller Tanıtım Grubu ile SIAL 
Brezilya 2012 fuarına katıldı.
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‘Biz birlikte büyük bir aileyiz’
Geleneksel Elvan Pikniği bu yıl da Tayakadın Piknik Alanı’nda düzenlendi. Tüm Elvan çalışanlarının aileleri beraberinde katıldıkları 
etkinlikte eğlence ve adrenalin birlikteydi. Birbirinden farklı oyunların sergilendiği gün boyunca ödüller de sahiplerini buldu. 60. 
yıla denk gelen bu yılki etkinlikte ‘Biz birlikte büyük bir aileyiz’ mesajı verildi ve nice 60. yıllarda buluşma dileği dile getirildi.
Hemen her katılımcının kendine göre bir aktivite bulabildiği ve gönlünce eğlenebildiği piknikten işte bazı sahneler/kareler:
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“We are a big family”
Traditional Elvan picnic organization, where all employees and their families attended, 
was held in Tayakadin picnic area again this year. 
“We are a big family” message was given in this 60th years event.
These are the some photos from the picnic:   
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Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşunun 100. yılında, 2023’te 500 
milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi planlıyor. Şu anda-
ki yıllık ihracatın 2.5 kat artışı anlamına gelen bu hedefin 
tutturulabilmesi için de ürün ve hizmetlerde nicelikten çok 
niteliğe odaklanılması gerektiği vurgulanıyor. Türkiye İhra-

catçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde belirlenen ve bir yol haritasıyla des-
teklenen bu hedef için tüm sektörlerde bir hareketlilik yaşanıyor. Elvan 
Gıda Sanayi de 2023 hedefine yönelik hareketlenen gruplardan…

60. yıl atılımı: Ar-Ge Merkezi
Sektöründe ilk 5’e girmenin gururunu yaşayan ve bu yıl 60. kuruluş 

yıldönümünü kutlayan Elvan Gıda Sanayi, üretim kapasitesinde yakala-
dığı başarıyı Ar-Ge Merkezi ile taçlandırmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin ve 
dünyanın farklı bölgelerinde geniş bir yelpazede çeşitli üretimler yapan 
Elvan Gıda, grup şirketlerindeki Ar-Ge birimlerini tek bir merkezde topla-
yarak daha nitelikli, katmadeğerli ürünler üretmeyi planlıyor. Elvan Gıda 
Genel Müdürü Hidayet Kadioğlu, sektörde ilklerden olacak Elvan Ar-Ge 

Elvan Ar-Ge Merkezi ile dünya sıralamasına girecek

Bu yıl 60. Kuruluş 
yıldönümünü kutlayan 
ve sektöründe ilk 5’e 
girmenin gururunu 
yaşayan Elvan Gıda 
Sanayi, kurmakta 
olduğu Elvan Ar-Ge 
Merkezi ile yeni bir atılım 
gerçekleştirmeyi planlıyor. 
Elvan Gıda Genel Müdürü 
Hidayet Kadiroğlu, grup 
bünyesindeki tüm Ar-Ge 
birimlerini tek çatı altında 
toplayacak merkezle nihai 
hedeflerini şöyle açıkladı: 
“Sektörümüzde dünya 
sıralamasında ilk 100 
şirketten biri olmak.”
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Merkezi ile nihai hedeflerini şöyle açıkladı: “Sektörümüzde 
dünya sıralamasında ilk 100 şirketten biri olmak.” 

Hidayet Kadiroğlu’na Elvan’daki son gelişmeleri ve Ar-
Ge Merkezi’yle ilgili merak edilenleri sorduk:

Türkiye’nin ilk 5’indeyiz
Elvan’ın mevcut üretim hacmi ve kapasitesi hak-

kında bilgi verir misiniz? 
Şirketimizin fabrikalarında kurulu kapasitesi aylık 4000 

ton çikolata ve kaplamalı ürünler, 2000 ton şeker ürünleri, 
2000 ton kek ürünleri üretebilecek kabiliyete sahip bulun-
maktayız. Yıllık olarak bakıldığından 95.000 ton üretim ka-
pasitesine sahip bir firma olarak sektörümüzün ilk 5 firma-
sından biri olmak bizim için gurur kaynağı olmaktadır.  

Yeni ufuklar açacak projeler
60. yılda Ar-Ge yatırımlarına odaklanma gerekçe-

nizi nasıl açıklarsınız?
Elvan Gıda’nın 60. yılını kutladığımız bu yıl önümüzdeki 

dönemlere daha kararlı ve sağlam adımlarla yürümek, sek-
törümüze liderlik edecek yenilikler için Ar-Ge yatırımlarımıza 
hız verdik.

Üretim firmalarının her daim ihtiyaç duyduğu inovasyon 
konularında hem sektörümüze hem de ülkemize yarar sağ-
lamasını düşündüğümüz alanlarda çalışmalar yürütmekteyiz. 

Ar-Ge ve inovasyon konularında tüm ekibimiz ile birlikte yü-
rüttüğümüz çalışmalar ile gelecek dönemde segment ve pazar-
larımızda mevcut yapılardan sıyrılacak, yeni ufuklar açabilecek 
ürün ve yenilikleri ortaya çıkarmak için projeler geliştiriyoruz. 

Sefaköy’de kuruluyor
Ar-Ge yatırımlarınızın kapsamı hakkında bilgi verir 

isiniz? 
Elvan olarak daha önce ayrı ayrı yürütmekte olduğumuz 

Ar-Ge faaliyetlerimizi tek çatı altında toplama kararı aldık. Bu 
kararı alırken “Birlikten kuvvet doğar” prensibini göz önüne 
alarak tüm Ar-Ge ekibi ve faaliyetlerimizi yeni yapılmakta olan 
Ar-Ge merkezi bölümümüzde toplayacağız. Halen yapımı ve 
yatırımları devam eden Ar-Ge merkezimizi şeker üretimimizin 
bulunduğu Sefaköy fabrikamıza kuruyoruz. 

Yaklaşık 1000 m2’ lik bir alanda 59 araştırmacı ve teknik 
personelden oluşan makine ve gıda ar-ge ekibi tüm grup 
şirketlerine hizmet edecek. Merkezimiz çikolata, şeker, jelly, 
gofret, kek ve makine kategorilerinde literatür araştırma, 
laboratuar ve pilot ölçekli denemeler, test ve analizler ya-
pacak alt yapı ve donanıma sahiptir.

TÜBITAK destekleri kapsamında yürüttüğünüz 
projeler hakkında bilgi verir misiniz? 

Tübitak destekleri kapsamında şeker ve kek gruplarında 
5 proje hazırladık. Projelerden 3 tanesi başarı ile tamam-
landı. Yıl sonuna kadar 3 proje daha hedefleniyor. Bununla 
beraber üniversite - sanayi işbirliğini güçlendirme, üniversi-
tede yapılan ar-ge faaliyetlerinin ticarileştirilmesini hızlan-
dırma adına İTÜ ve Hacettepe Üniversiteleri ile çalışmala-
rımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Halihazırda birçok 
projemizde HÜGAM ile beraber çalışıyoruz. İTÜ ile ortak 
çalışmalar için görüşmelerimiz devam ediyor.

Hedef dünyada ilk 100’e girmek
Ar-Ge yatırımlarınızın hedefi hakkında bilgi verir 

misiniz? 
Sektörümüzde dünya sıralamasında ilk 100 şirketten 

biri olma hedefimize ulaşmak için farklılık ve farkındalık 
oluşturmamız gerektiği bilinci ile Ar-Ge ve yeni üretim yatı-
rımlarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de yeni-
liklerimiz ile Elvan isminden söz ettirmeye devam edeceğiz. 

Elvan Gıda Genel Müdürü Hidayet Kadiroğlu, yeni döneme 
yönelik kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler üzerinde çalış-
tıkları bilgisini verdi. Ürün niteliğinden üretim teknolojisine, 
insan kalitesinden tüketici beğenisine kadar hemen her 
konuyu kapsayan strateji çalışmasından dikkat çekici bazı 
başlıklar şöyle:
• Daha nitelikli çalışanlar: Firmamız personelini yüksek 
lisansa teşvik etmek, lisansüstü eğitim gören person-
elleri firmamıza kazandırıp çalışma konularının bilimsel 
altyapısını yükselterek katma değerli inovatif ürünleri 
tüketiciye sunmak. 
• Patentli ürünler: Kısa ve orta vade çalışmaların sonucu 
olarak patent hedefli yeni ürünler geliştirmek, teknolojiye 
hakim ve yöneten taraf olmak. 
• Fonksiyonel ve sağlıklı besinler: Sağlıklı yaşamı 
destekleyerek ürünlerimizin tatlarını ve alınan lez-
zetleri geliştirirken besin değerlerini artırmak. Yur-
tiçi ve yurtdışında fonksiyonel gıda konsepti ile öne 
çıkarak sağlık yönünden destekleyici ürünler ile pazarı 
genişletmek, fonksiyonel gıda konseptini öne çıkarmak.

Yeni dönemin stratejileri
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60th year advance: R&D Center
Elvan Food Inc & Co who is celebrating 60th anniversary 

and being ranked in top 5 in its sector this year, is about to 
crown its success with new R&D Center. Elvan Gıda who is pro-
ducing variety of food products all over the world, planning to 
assemble its seperate R&D departments into a central depart-
ment in order to produce better quality products. Elvan Food 
General Manager Mr. Hidayet Kadiroglu expressed company’s 
goals as “to be in top 100 companies in the world” by con-
verting seperate R&D departments into a central department.

We kindly asked about R&D center and latest news in Elvan 
to the General Manager:

Elvan will be in world rankings 
with R&D Center
Elvan Food Inc & Co who is 
celebrating 60th anniversary 
and being ranked in top 5 in its 
sector this year,  is looking for a 
new leap with currently ongoing 
Elvan Research and Development 
Center. Elvan Food General 
Manager Mr. Hidayet Kadiroğlu 
expressed company’s goals as “to 
be in top 100 companies in the 
world” by converting seperate 
R&D departments into a central 
department.
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Elvan Food General Manager Hidayet Kadiroğlu has dec-
lared that they are working short and mid term strate-
gies for new period. These are some eye catching topics 
from product spesification to producion technology.
• More skilled employees: Encouragement our stuff 
for enrolling masters degree, recruiting masters 
degree’d employees to our company in order to pro-
duce more value added products.
• Registered products: Developing registered prod-
ucts in short and mid term, being a technology owner 
company and managing it.
• Functional and healtier nutritions:Enhancing our 
products’ tastes whilst improving its’ nutritions. In-
creasing our market share in both Turkey and all over 
the world by marketing our fuctional foods.

New period’s strategies
Elvan is in top 5 in Turkey
Could you please share some information about 

production capacity and volume of Elvan?
Our company’s factories are able to produce 4000 tons 

chocolate and covered, 2000 tons of candy products, 2000 
tons of cakes in a month time. In annual context, we are ranked 
in top 5 in our sector with a total 95.000 tons output annual.

New horizons with new projects
How do you describe the decision process of R&D 

investment in 60th anniversary?
We have accelerated our investments in R&D to be 

able to lead our sector at the same time taking stronger 
steps to to be much more resolute in the future.

We are making progress in innovation which will be a 
huge benefit not only for our sector but also our country.

Our whole team is working hard on R&D and innova-
tion to be able to create unique and innovative products 
which is going to let us differentiate from our competitors.

Establising in Sefaköy            
Could you give us some information about extent 

of investment?
We have decided to assemble our seperate R&D de-

partments into a single umbrella. Whilst doing this, we 
have pursued the idiom “Union is strength”. This new 
ongoing center will be estalished in Sefaköy and will be 
built on approximately 1000 m2 area. 59 researchers and 
technical stuff will be giving service to our whole group 
enterprises.

Our center will be capable of doing literature research, 
lab and pilot scale experiments, tests and analysis.

Could you give some information about TUBITAK 
support extent?

We have prepared 5 projects  for candy and cake gro-
ups in extent of Tübitak support. 3 of them completed 
successfully. We are aiming 3 more projects since end of 
year. Moreover, there are some ongoing projects in order 
to strengthen university-industry cooperation with ITU 
and Hacettepe University. We are also working with HU-
GAM in current projects and still negotiating with ITU for 
mutual projects.
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Mevsim yaz, yani tatil sezonu… Dünyanın dört bir yanında 
milyonlarca insan tatil için hareket halinde ve yine milyonlar-
cası da kendisine rota oluşturma telaşesinde. Gerek zengin 
tarihi dokusu ve gerekse doğal güzellikleriyle Türkiye’nin in-
cisi konumundaki Ege Bölgesi de işte bu rotanın en önemli 

duraklarından birisini oluşturuyor. Peki hem yerli hem de yabancı turistlerin 
gözdesi olan Ege Bölgesi’nde nerelere gitmeli ve neleri görmeli? Eğer henüz 
tatil planınızı yapmadıysanız size yardımcı olmak için bölgenin gözde ilk 10 
yerini sizler için listeledik. “Bu sene ben planımı çoktan yaptım” diyorsanız, 
unutmayın ‘Gelecek yıl da gelecek’ ve bu liste kesinlikle işinize yarayacak:

İlk durak İzmir: Ege’de tatil denilince akla ilk İzmir gelir. Çünkü tarihiyle, 
kültürüyle, insanların hoşgörüsü, civardaki ilçelerinin birbirinden güzelliği İzmir’e 
farklılık katar. İzmirli büyük ozan Homeros’un “gök kubbenin altında ki en güzel 
şehir” olarak betimlediği, Aristo’nun İskender’e “görmezsen eksik kalırsın” diye-
rek önemini vurguladığı, büyük yazar Victor Hugo’nun onu hiç görmeden adına 
şiir yazıp bir “prenses”e benzettiği; farklı kültürlerin, yaşam tarzlarının, inançların 
binlerce yıldır bir arada barış içinde yaşadığı kavimler kapısı… 

Gerek zengin tarihi dokusu gerekse 
doğal güzellikleriyle Eğe Bölgesi 
hem yerli hem de yabancı turistlerin 
gözdesi... Yaz mevsiminin 
gelmesiylede yurtiçinden ve 
yurtdışından milyonlarca insan 
bölgeye akın ediyor. Peki Ege 
Bölgesi’nde nerelere gitmeli ve 
neleri görmeli? Tatil planlarınızda 
size yardımcı olmak için bölgenin 
gözde ilk 10 yerini sizler için 
listeledik.

Ege’de tatil için
gözde ilk 10 yer
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Selçuk İlçesi sınırları içindeki antik Efes kenti’ni gezmek 
için kendinize kesinlikle yeteri kadar vakit ayırın. Roma Döne-
minde 115-117 yılları arasında yapılan iki katlı Celcus Kütüp-
hanesi, Efes Tiyatrosu ve Celsus tapınağı, Küretler Caddesi, 
Herakles Kapısı, Artemis Tapınağı, Yedi Uyuyanlar, Bazilika, 
Odeion, Trajanus Çeşmesi, Yamaç Evleri, Agora, Prytaneion 
ve Domitianus mutlaka görülmesi gereken yerler.

Mavi yolculuğun merkezi Bodrum: Büyüleyici atmosfe-
riyle nice şarkılara konu olan Bodrum; Begonvillerle kaplan-
mış beyaz badanalı evleri, daracık sokakları, eğlence hayatı 
ve simgeleşmiş kalesiyle Türkiye’nin en gözde tatil yörele-
rinden birisi…

Yerel günlük teknelerin uğrak yeri olan, oteller, küçük 
pansiyonlar ve kumsal boyunca restoranları bulunan Bar-
dakçı Koyu, marina ile Gümbet arasındaki tepeden yürüye-
rek yalnızca bir dakika çeker. Bodrum’a sürgün gönderilip, 
Bodrum tutkunu olan Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Ce-
vat Şakir Kabaağaçlı’nın başlattığı ve tanıttığı, ünlü Gulet 
yatlarla yapılan Mavi Yolculuğun da merkezidir Bodrum. 

Herkese ve her keseye uygun bir cennet Marmaris: 
Marmaris yeşilin ve mavinin tüm tonlarını yılın on iki ayında 
görebileceğiniz cennet bir köşe ve günümüzde turizm de-
nilince ilk akla gelen yerlerden biridir. Uzun kıyı şeridindeki 
koyların çokluğu, doğal liman oluşu, antik kentlere yakınlığı, 
doğal güzellikleri, mavi tur imkanları, modern yat limanla-
rı, körfezin her türlü su sporlarına olanak sağlaması, beş 
yıldızlısından başlayarak en mütevazi pansiyonuna kadar 
herkesin gönlünce tatilini geçirebileceği cennet bir ilçedir. 

Marmaris’te yapılacak gezilerde Karia, Rodos ve ada 
uygarlıkları, Mısır, Asur, İon, Pers, Makedon, Suriye, Roma, 
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini gör-
mek mümkündür.

Sörf tutkunlarının gözdesi Çeşme: Festivalleri ile dik-
kat çeken Çeşme’de sakız üretimi gelişmiş olduğu için sa-
kızlı kahveyi denemeden sakın evinize dönmeyin. Yöresel 
hediyeliklerden el yapımı kilimler ve yöre halkının yapmış 
olduğu ürünlerden satın alabilirsiniz. Alaçatı’da Cumartesi, 
Pazar günleri de merkezde kurulan pazarları sakın ihmal 
etmeyin. Çeşme’de, bölgeye adını veren çeşmeler kendini 
mimari olarak da gösteriyor. Anonim Çeşme ve Kaymakam 
Çeşme, Ege mimarisi özellikleri taşıyan çeşmelerdir.

Sevimli mimarisi ve plajlarıyla son yıllarda oldukça göz-
de olan Alaçatı, sörf tutkunlarının gözdesi konumunda. Ter-
mal sular açısından zengin olan Çeşme’de; başlıcaları Ilıca, 
Şifne, Yıldızburnu olan ve pek çok bölgede kaynayan şifalı 
sulardan yararlanmak mümkün. 

Eğlencenin adresi Kuşadası: Tatil cenneti Kuşadası’nda 
eğlence hayatı için çok değişik alternatifler sunan mekanlar 
fazlasıyla var… Kuşadası Barlar sokağı ve Kuşadası Kaleiçi 

mevkileri eğlence hayatının kalbinin attığı yerler. Gündüzleri 
plaj ve Beach Club olarak hizmet veren yerler, geceleri de 
klüp ve bar olarak eğlence sektöründeki yerlerini alıyorlar.

Ölü Denizi ile büyüleyen Fethiye: Dünyada eşi bulun-
mayan bir kumsalı olan Ölüdeniz’in güzelliği ile büyülenir-
ken, Af Kule’ye keyifle tırmanacağınızdan ve denizinde dalış 
yapmanın zevkine doyamayacağınızdan kuşkumuz yok. Ay-
rıca Yamaç Paraşütü yapabilir, Kelebek Vadisinin büyüleyici 
güzelliğinde denize girebilir, 12 Adalara günlük turlar yapa-
bilirsiniz. 

Akdeniz’le Ege’nin buluşma noktası Datça: Ege ile 
Akdeniz’in buluşma noktasıdır Datça. Marmaris’ten batıya 
uzanan 70 km. uzunluğundaki Datça Yarımadası’nın bir 
yüzü Akdeniz’e, bir yüzü Ege’ye bakar. Knidos antik kentinin 
bulunduğu yarımadanın uç noktasına giderseniz, iç limanın-
da Akdeniz, dış limanında Ege sularında olursunuz. 

Güneş, deniz ve tarih kenti Didim: Aydın’ın en şirin 
turistik ilçesi Didim’de yapacağınız tatil size hem güneş, 
deniz ve tarihi sunar, hem de sizi akşamları eğlencenin tam 
ortasına taşır. Batı Anadolu kıyılarının en etkileyici bağım-
sız anıtı olarak nitelendirebileceğimiz Didyma Apollon Ta-
ğınağı, Miletos’un ötesinde İonia’nın güneyinde yükselir. 
Bu benzersiz planı ve anıtsal boyutları ile çok iyi durumda 
korunmuş olan tapınağı, Didim’in en önemli sembollerinden 
Medusa’yı görmeden sakın evinize dönmeyin sonra üzülür-
sünüz, bizden söylemesi. 

Zeytin, tatil ve tarih kenti Ayvalık: Zeytinciliğin oldukça 
yaygın olduğu bir kenttir Ayvalık. Oraya kadar gitmişken, 
zeytinyağını üretildiği yerden tatma ve birazını da evinize 
götürme şansı bulabilirsiniz. Ayvalığa gitmişken görmeden 
dönmemeniz gereken yerler: Alibey Adası ya da Cunda Ada-
sı, Şeytan Sofrası, Eski Ayvalık Evleri, Kozak Yaylası, Delikli 
Taş ve Kartal Yuvası, Çamlık, İlk Kurşun Tepesi, Çıplak Tepe, 
Pordoselene Kulesi.

Akdeniz Fokları’nın yurdu Foça: Antik çağlardan günü-
müze yadigar, İon’ların Ege sahillerinde kurdukları 12 İon 
kenti arasında en önemli merkezlerden biri olan Foça’nın, 
tarihi ve arkeolojik öneminin yanı sıra size eşsiz bir tatil 
sunacağından da hiç kuşkunuz olmasın. Özellikle sakin kü-
çük bir deniz kenarı beldesinde kafa dinlemek ve dinlenmek 
isteyenler için iyi bir tercihtir Foça.

İzmir’e yakın olan belde soyu tükenme tehlikesiyle karşı 
karşıya olan Akdeniz foklarına da ev sahipliği yapmaktadır. 
İlginizi çekebilecek bir çok tarihi eser ve eski yerleşim kalın-
tıları vardır. Siren Kayalıkları, Şeytan Hamamı, Taş Ev, Beş 
Kapılar Kalesi, Dış Kale, Fatih Camii, Kayalar Camii, Hafız 
Süleyman Ağa Mescidi ve Foça adaları görülmeye değerdir. 
Foça’yı en güzel manzara ile görebileceğiniz yerlerden biri 
olan Frigya Tepesine de muhakkak çıkın.
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Bronzlaşmanın derinin geliştirdiği bir savunma mekanizması 
olduğunu biliyor muydunuz? Deri, derindeki dokuları ultra-
viyole ışınlarından korumak için bronzlaşırmış. Fakat tabii 
vücudun kendi kendini koruması güneşin zararlı etkilerinden 
korunmak için yeterli değil. Güneş yanığı, güneş lekeleri ve 

güneş alerjilerilerinden korunmak, hatta cildin yaşlanmasını önlemek için 
güneşe çıkarken ek koruma önlemleri almak gerekiyor. 

Güneşin yararları
Güneş, deride bulunan D vitamini öncüsü bir maddeyi, aktif D vitamini-

ne dönüştürür. D vitamini vücuttaki kalsiyum dengesini ve kemik gelişimini 
sağladığından oldukça önemlidir. Bazı deri hastalıklarına (örneğin sedef 
hastalığı) da güneş ışınlarının yararı olmaktadır. 

Ve zararları…
Güneş yanığı
Güneşin ek sık görülen olumsuz etkisi; güneş yanığıdır. Birden yoğun 

Güneşin Zararlı 
Işınlarından Korunun 

Yaz sıcaklarının 
artmasıyla birlikte, 
güneşe çıkarken dikkat 
etmemiz gereken 
konular daha da önem 
kazanıyor.
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güneşlenmeyle 2-6 saat içinde gelişir. 1-3. günlerde şiddet-
lenir ve 5-6 gün içinde geriler. Kızarıklık, yanma, ağrı ve ileri 
durumlarda sulu kabarcıklar görülür. Baş ağrısı, bulantı ve 
halsizliğe neden olur.

Güneş yanığı durumuyla karşılaşıldığında, hastanın se-
rince bir yerde dinlenmesi ve sonrasında sık sık serin duşlar 
alması yararlı olur. İleri durumlarda doktora danışılmalıdır. 
Yağsız su bazlı yumuşatıcı kremler, gerekirse kortizonlu 
krem veya merhemler, ağrı kesiciler kullanılması yararlı ola-
bilir. 

Güneş alerjileri
Güneşin erken dönemdeki zararlı etkilerinden biri de 

kurdeşen gibi hastalıkları ortaya çıkarmasıdır. Alerjik kökenli 
bu reaksiyonlar; güneş gören vücut bölgelerinde (yüz, kol-
lar ve boyun gibi) kızarıklık ve kaşıntılı döküntüler şeklinde 
görülür. 

Cilt Kanseri
Uzun ve yinelenen güneşte kalmaların yıllar içinde doğu-

rabileceği en önemli sonuç; deri kanserleridir. Deri kanseri 
vücudun hiç güneş almayan bölgelerinde de görülmekle bir-
likte çoğunlukla açık kısımlarda görülmesi, güneşin rolünü 
gösteren bir bulgudur. Giderek büyüyen ya da yeni ortaya 
çıkan ben ya da lekeler için doktora danışılmalıdır. 

Güneş lekeleri
Güneşin etkilerinden biri de vücutta kahverengi lekeler 

oluşmasına neden olmasıdır. Bunlar genel sağlık açısından 
önem taşımazlar, ancak görünümleri rahatsızlık vericidir. Et-
kili bir güneş koruyucu kullanmak faydalı olacaktır. Ancak 
kesin sonuç almak her zaman mümkün olmayabilir. 

Güneşin uzun sürede verdiği zararlardan biri de deri 
yaşlanmasıdır. Doğal yaşlanmaya ek olarak güneşin yol aç-
tığı kırışıklık, lekelenme ve deri yapısında kabalaşma olarak 
ortaya çıkabilmektedir. 

Cilt tiplerine göre güneşten korunma 
Çocuklar, yaşlılar, kalp hastaları, hipertansiyonu bulu-

nanlar ve bazı cilt tiplerine sahip olanlar güneşten daha çok 
etkileniyorlar. Doğal olarak bu kişiler ek korunmaya daha 
çok önem vermeleri gerekiyor. 

Ayrıca deri tipleri, yaz güneşinde ortaya çıkan 
kızarıklık ve bronzlaşabilme özelliğine göre belirle-
niyor:

1: Her güneşlenmede kızaran asla bronzlaşamayan

2: Her zaman kızaran bazen bronzlaşan (1. ve 2. tipte 
olanlar, genellikle sarışın, mavi gözlü ve beyaz tenlidirler 
ve genellikle yazın öğle güneşinde 10-20 dakikada güneş 
yanığı alabilirler)

3: Bazen yanan, genellikle bronzlaşan
4: Çok az yanan, çabucak ve her zaman bronzlaşan 
5: Koyu renk olanlar (Kızılderililer gibi) 
6: Zenciler 
1. ve 2. tipte olanlar, yaşlılar, çocuklar ve güneşe duyarlı 

hastalığı olanlar, yazın her gün güneş koruyucu kullanma-
lıdırlar. 3. tip olanların da uzun güneşlenmelerde koruyucu 
kullanmaları gerekir. 4, 5 ve 6. tipte olanların ise koruyucu 
kullanmaları gerekmez. 

Güneşlenirken dikkat edilmesi gerekenler:
• Güneşin en etkili olduğu 11.00 - 15.00 saatleri arasın-

da güneşlenmekten kaçınılmalıdır.
• İlk güneş banyoları en çok 15 - 20 dakika, en fazla 

güneşlenme süresi 1-1,5 saat kadar olmalıdır.
• Güneş koruma faktörü en az 15 olan kremler günlük 

olarak kullanılmalıdır.
• Bulutlu havalarda güneş radyasyonu, ancak yarısı ka-

dar azalır. Bu nedenle yazın bulutlu havalarda da korunma-
ya özen gösterilmelidir.

• Deri kanserleri, güneşe bağlı deri yaşlanması gibi 
sonuçlar, güneş ışınlarının uzun vadede birikici etkileri ile 
ortaya çıktığından koruyucu uygulamalara çocukluktan baş-
lanmalıdır.

• Bazı ilaçlar (tetrasiklinler, idrar söktürücüler gibi) ve 
parfümlü kozmetik malzemeler güneşe hassasiyeti artır-
dıklarından ilaç alanların güneş banyosu yapmadan önce 
hekimlere danışmaları gerekir.

• Solaryum cihazı da bir tür ultraviyole kaynağı olduğu 
için güneşin taşıdığı bütün risklerin solaryum ile bronzlaşma 
sonucunda da oluşabileceği unutulmamalıdır.
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Kişisel Gelişim Uzmanları, “Her sorun bir fırsattır” diyorlar. Fakat 
önemli olanın sorundaki fırsatı görmek olduğunu da unutma-
mak gerekiyor. İşte Ertuğrul Bey’de, hayatındaki sorunu fırsa-
ta çeviren girişimcilerimizden… Küçük yaşta yetim kalan ve 7 
yaşında bardakla su satarak iş hayatına atılmak zorunda kalan 

Ertuğrul Bey, geçmişin zor şartlarında kazandığı tecrübeyle şimdi imkan-
ları fırsata çeviriyor. Elvan Gıda distribütörlüğünde tecrübesini konuştu-
rarak 2 ayda başlangıçtaki hedefini 5’e katlayan Pınar, bu başarısında 
kişisel tecrübe kadar Elvan’ın geniş yelpazedeki kaliteli ürün portföyünün 
de etkili olduğunu vurguluyor. Ertuğrul Pınar ile girişimcilik hikayesini ve 
Elvan’la yaşadığı deneyimi konuştuk:

Hem okuyup hem çalıştım
Sizi tanıyabilir miyiz?

İş hayatına bardakla su satarak 
başlayan ve “çekirdekten yetişme” 
tanımlamasına tıpa tıp uyan 
Ertuğrul Pınar şimdi temelden 
giriş yapmanın meyvelerini 
topluyor. 7 yaşından beri piyasanın 
içinde yer alan Pınar, Elvan Gıda 
distribütörlüğünde tecrübesini 
konuşturarak 2 ayda başlangıçtaki 
hedefini 5’e katladı. Ertuğrul Bey, 
bu başarısında kişisel tecrübe 
kadar Elvan’ın geniş yelpazedeki 
kaliteli ürün portföyünün de etkili 
olduğunu vurguladı.

Çekirdekten yetişti
2 ayda hedefi 5’e katladı
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1969 yılı İstanbul doğumluyum. İki çocuklu fakir bir ai-
lenin ilk çocuğuyum. Çok küçük yaşta yetim kaldığım için 
babasız büyüdüm. Bu nedenle ailemin geçimini sağlamak 
için 7 yaşından itibaren hem okuyup hemde çalıştım. 1993 
yılında A.Ö.F iktisat bölümünden mezun oldum. Evli ve 3 
çocuk babasıyım.

İş hayatına nasıl ve nerede başladınız?
İş hayatıma 7 yaşında, sebze meyve ve su satarak baş-

ladım. Özellikle su sattığım günlerimi unutamamaktayım. O 
zamanlarlar güğümlerle su taşıyıp bardak bardak satardık. 
Hayatım boyunca hem okula gittim hem de çalıştım. Gıda 
pazarlama sektörüne girişimi şöyle özetleyebilirim: 1989 
yılında bir gıda firmasında plasiyer olarak piyasaya girdim. 
Sektörü sevip başarılı olunca Şahin marka bir araç alıp onun 
bagajında şekerleme ürünleri satarak kendi işime başladım. 
1998 yılında ülkemizin önde gelen gıda şirketlerinden bi-
rinin distribitörlüğünü aldım ve bu işi 33 araçlık dağıtım 
filosuna ulaştırdım. Bugün inanarak başladığım Elvan Gıda 
distribütörlüğüne keyifle devam etmekteyim.

Elvan’ı tercih nedenim
Ne zamandan beri Elvan’la çalışıyorsunuz? Hangi 

kriterler sizi Elvan’la çalışma konusunda cezbetti?
2 aydır Elvan bayiliği yapmaktayım. Şirketin etkili ürün 

portföyü, şirket yöneticilerinin etkili bir sunumu ve içten 
yaklaşımı kararırımı vermemde bana yardımcı oldu diyebi-
lirim. Bu geçen iki ay içerisinde ben ve satış ekibimin mem-
nuniyeti ve Elvan ile ilgili hedeflerimiz, başlangıçta yapmış 
olduğumuz hedeflerimizin beş kat ilerisine geçti.

Favorisi kek ve şeker grubu
Elvan’ın İstanbul pazarındaki konumu hakkında 

bize bilgi verebilir misiniz?
İç piyasada yeni yeni yayılmasına rağmen, bulunduğu 

yerlerde takdirle karşılandı. Özellikle tüketici ile buluştuğun-
da ciddi bir memnuniyet oluşturması beni sevindirdi. Ürün 
grubu içerisinde kek grubunun öne çıkması ve lezzetinin çok 
beğenilmesi takdire şayan. Ben de Elvan ürünleri içerisinde 
en çok kek ve şeker ürünlerini beğeniyorum.

Boş durmayı sevmem
Boş zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz? Hobi-

leriniz nelerdir?
Genelde fazla boş durmayı sevmem. Gün içerisindeki 

ufak boşluklarda sürekli kafamda satış stratejileri geliştiri-
rim. Bu konuda geçmişte çalıştığım firmalardan kazandığım 
strateji geliştirme birinciliklerim bulunuyor. Diğer boş za-
manlarımda pinpon oynarım, satış ekibi ile birlikte bowling 
turnuvaları düzenleriz, kitap okurum ve ailem ile vakit ge-
çiririm.

Elvan’ın yeri ilk 3
Firmamız için temennileriniz nelerdir?
Elvan Gıda için temennim, hiç yıkılmadan iç piyasayada-

ki mevcut durumunu yapılacak çalışmalar ile güçlendirerek 
bu ülkenin ilk 3 markası arasında mutlaka olmasını temenni 
ederim.

 60 yıllık tecrübesini Türkiye’ye gösterme zamanı geldi.
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Son yıllarda inşa ettiği turistik tesisler ve alışveriş merkezle-
riyle gündeme gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), “Körfez 
bölgesinin parlayan ülkesi” olarak da tanımlanıyor. Tüm dün-
yadan turist çekmeyi başaran ve bölgesinde bir ticaret mer-
kezi olarak ağırlığını arttıran bu ışıltılı ülkenin trendi yükselen 

markalarından birisi ise şüphesiz Elvan… Carrefour, Lulu ve Safir gibi bir 
çok organize perakende zinciriyle yerleşik tüketiciye ulaşan Elvan ürün-
leri, güçlü iş ortağı Sweet Garden’ın da desteğiyle körfez bölgesinden 
Hindistan’a kadar uzanan geniş bir coğrafyadaki duty free’lerle turistlerin 
de tercihi oluyor. Elvan’ın bölgedeki serüvenini bölgesel iş ortağı Sweet 
Garden firmasının Genel Müdürü Ahmed Monfared ile konuştuk:

Diş doktoruydu, genel müdür oldu
Kendinizi tanıtabilir misiniz?
İsmim Ahmed Monfared… 4 Haziran 1974’ de İran’da doğdum. Evli-

yim ve 10 yaşında Amir adında bir oğlum var.

İş hayatına ne zaman ve nasıl başladınız? 
Benim asıl mesleğim diş doktorluğu… 6 ay kadar Dubai’de bir İran 

Elvan Gıda ürünleri, “Körfez 
bölgesinin parlayan ülkesi” 
olarak da tanımlanan Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde (BAE) 
trendi yükselen marka olarak 
dikkat çekiyor. Carrefour, Lulu 
ve Safir gibi bir çok organize 
perakende zinciriyle yerleşik 
tüketiciye ulaşan Elvan 
ürünleri, güçlü iş ortağı Sweet 
Garden’ın da desteğiyle körfez 
bölgesinden Hindistan’a kadar 
uzanan geniş bir coğrafyadaki 
duty free’lerle turistlerin de 
tercihi oluyor.

‘Körfezin Parlayan Ülkesi’nde
Trendi Yükselen Markayız
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hastanesinde çalıştım. 2001 yılında Aal Mir grubta insan 
kaynakları departmanında çalışmaya başladım, sonrasında 
da muhasebe bölümüne geçtim.  Şimdi ise Sweet Garden 
firmasının Genel Müdürüyüm.

Çalışmaya 2004’te başlandı
Ne zamandan beri Elvan’la çalışıyorsunuz? Hangi 

kriterler bizimle çalışmanızda etkili oldu?
Bizim Sweet Garden ve Aal Mir Grup olmak üzere 2 

firmamız bulunuyor. Elvan ve Sweet Garden olarak 2004 
yılından beri çalışmaktayız. Hidayet Bey’in Dubai’ye ge-
lerek bizi ziyaret etmesiyle iş ilişkimiz de başlamış oldu. 
O zamandan beri de Elvan, satışını yaptığımız en önemli 
markalardan bir tanesi. Burada Elvan’ın kaliteli ürünleri ve 
uygun fiyatları da bizi cezbeden unsurlar oldu.

Körfezden Hindistan’a kadar…
Birleşik Arap Emirlikleri’nde Elvan’ın durumuyla 

ilgili bizi bilgilendirebilir misiniz?
İnsanlar Elvan’ı iyi bir marka olarak biliyorlar ve ürün 

kalitesine inanıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduk-
ça gelişmiş, tüketicileri ürün kalitesine önem veren ve her 
geçen gün marka bilincinin arttığı bir pazar. Biz de BAE pa-
zarında Elvan ürünlerinin bir çoğunu satıyoruz. Carrefour, 
Lulu ve Safir gibi bir çok süper markette Elvan ürünleri-
ni görebilirsiniz. Özellikle satış ekibimiz Elvan markası için 
oldukça yoğun çalışıyorlar, marketlerde belirli dönemlerde 
promosyonlar yapıp ürünleri tüketiciye daha iyi anlatmaya 
çalışıyoruz.

Bununla birlikte Abu Dhabi, Sharjah (BAE), Cochin, 
Banglor, Trivendrum, Calicut (Hindistan),  Colombo and 
Male olmak üzere 10 tane free shop’ta Elvan ürünleri satı-
lıyor. Yakında Suudi Arabistan ve planladığımız diğer duty 
free’ler de de Elvan ürünlerini satacağız.

Boş zamanlarınızı nasıl geçiriyorsunuz, hobileriniz 
neler?

Normalde BAE’de cuma ve cumartesileri tatil. Ancak 
benim için sadece Cuma günleri tatili var. Genellikle cuma 
günleri ailemle zaman geçiririm. Ya parka ya da alışveriş 
merkezlerine gideriz. Zaman buldukça da masa tenisi oy-
narım.

Biz Elvan’ı bizim bir tedarikçimiz olarak değil, kendi 
şirketimizmiş gibi görüyoruz. Uzun zamandır sürdür-
müş olduğumuz ticari ilişkimizin yanı sıra çok da iyi 
bir dostluğumuz bulunuyor. Tüm Elvan ailesi için en 
iyi dileklerimi sunarım.

Elvan tedarikçimiz değil, kendi şirketimiz 
Elvan için görüş ve temennileriniz var mı?
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He was a dentist, became a general manager
Could you please introduce yourself?
My name is Ahmed Monfared. I was born on 4 June 1974, 

in Iran. I am married and have a boy 10 years old and his 
name is Amir.

Where and how have you started to working 
life? 

Actually I am a dentist, I was working in Iranian hospital 
in Dubai about 6 months. I had joined to Aal Mir Group of 
companies in May 2001. I started to work with Aal Mir in HR 
and account department and now I am in charge of General 
Manager in Sweet Garden.

We have been working since 2004
How long have you been working with Elvan? 

And which criterias attracted you to work with us?
We have 2 companies: One of them is Sweet Garden, 

the other one is Aal Mir Group. Sweet Garden and Elvan 
have been working since 2004. Mr Hidayet came to Dubai 
and visited our company. From that time Elvan is one of our 
main brands. The quality of Elvan’s products and the prices 
attracted us. 

From Gulf to India
Could you please let us know the positon of 

Elvan in UAE?
People know Elvan as a good brand and they believe 

Elvan products quality. UAE is a developed market, consu-
mers pay attention to products quality and brand awareness 
grows day by day. We are distributing most of the Elvan 

products in all UAE market. You can find Elvan products in all 
hypermarkets, like Carrefour, LuLu Group, Coops, Safir Gro-
up. Our Sales people are hard working on Elvan brand, doing 
so many promotion in the market such as free sampling… 

We have an upward trend in Elvan sales.
We are supplying Elvan products in 10 Duty Free in Abu 

Dhabi, Sharjah (in UAE), Cochin, Banglor,Trivendrum, Calicut 
(in India),  Colombo and Male and soon in Saudi, and have 
plan for other Duty free.

We have Export Department which exporting Elvan pro-
ducts to other countries also.

How do you spend your spare time? What are 
your hobbies?

We have only friday for holiday, but the government clo-
sed friday and saturday. On Friday I go to the park with my 
family generally or to the shopping centers. If I find time, I 
sometimes play table tenis.

We are a rising trend brand in the 
shining country of Gulf
Elvan products draw attention as a rising trend brand in the United Arab Emirates (UAE) where defined 
as a “shining country of Gulf region”. Elvan products are reached to customers by the very organized 
retail chains such as Carrefour, Lulu and Safir with the strong business parter Sweet Garden.
We talked with Mr. Ahmet Monfared, General Manager of Sweet Garden Company, about the adventure 
of Elvan in the region.

Elvan is our company, we don’t see you as our supplier. 
Sweet Garden belongs to Elvan, Elvan belongs to Sweet 
Garden. We have a business for a long time and a very 
good relationship, hope that it will grow.  I wish all the best 
for Elvan Group of Companies and all Elvan people.

Elvan is not our supplier, is our company 
Wishes for Elvan…
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Aile yaşamı, bize ilk duygusal dersleri veren okuldur. Kendimizi nasıl göre-
ceğimizi, başkalarının bizim isteklerimize ne şekilde tepki verebileceklerini, 
umutları, korkuları nasıl anlayıp ifade edebileceğimizi öğreniriz. Kendi de-
ğerimizi veya değersizliğimizi, hayata karşı olan güvenimizi veya güven-
sizliğimizi çok küçük yaşlarda aile içindeki iletişimden aldığımız derslerle 

oluştururuz.
Günümüzde pek çok aile çocukları ergen yaşa geldiklerinde aralarında bir iletişim 

eksikliği olduğunu farkeder. Ancak çoğu aile bunun çocuktan ya da dış faktörlerden kay-
naklandığını düşünerek çözümü yanlış yerde arar. Oysa iletişim kurma şeklini ya da kura-
mamayı bebek yaştan itibaren aile öğretmiştir. Çocuklar da bu davranışın geri bildirimini 
büyüdükçe aileye vermektedir. Örneğin eleştirinin bir iletişim şekli olduğu ailede çocuklar 
suçlamayı, utandırılan ve yargılanan çocuklarda kendilerini suçlamayı öğrenirler. Olumlu 
davranışların dile getirildiği ailelerde ise çocuklar takdir etmeyi öğrenirler.

Sizin ilişkiniz nasıl?
Evin dışında ne olursa olsun, okul, tv programları, arkadaşlar, bir anne-babanın 

sürekli ve tutarlı bir şekilde kullandığı nazik sözler ve diğer iletişim şekillerinin önüne 
geçemez. Ancak ailede zayıf, yetersiz, olumsuz bir iletişim varsa dış faktörler tabii ki 
öncelik kazanacaktır. Zaten aile de böyle bir durumu çok geç farkedecektir.

Günümüzde çok sık rastlanan bir örnek, anne-babanın yoğun iş hayatı veya stresli 
dönemlerinden dolayı, başta çocuğun bilgisayarla vakit geçirmesi ebeveyn tarafından 

Hayattaki başarı 
durumumuzu ve mutluluk 
katsayımızı belirleyen 
temel faktörlerden birisi 
de ailemizle kurduğumuz 
ilişkidir... Fakat bu ilişki 
sadece anne-babamızla 
kurduğumuzla sınırlı bir 
durum olmayıp, geniş ailenin 
tüm fertlerini de içine alan 
çok yönlü bir iş şüphesiz... 
Peki çocuklarla kurulan 
bağdan eşlerin ilişkisine 
kadar geniş bir yelpazede 
neyi nasıl yapmalıyız? Çünkü 
bunlara dikkat ettiğimizde 
sadece evde değil, işte 
de başarımız ve mutluluk 
katsayımız artacak.

Çok yönlü bir iş:

Aile içi iletişim
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bir avantaj olarak görülürken uzun vadede bilgisayar bağımlısı 
içine kapanık bir çocuk yetişebilmektedir. Olması gereken aile 
içi iletişimin yerini bilgisayar, zararlı alışkanlıkları olan bir arka-
daş, öfke veya uyuşturucu alabilmektedir.

Çocuk ve aile arasında üç yönlü bir iletişim vardır. Duy-
gusal, sözsel ve dokunsal iletişim… Bebek doğduğu andan 
itibaren bu üç iletişim şekline de açıktır. Özellikle duygusal 
ve fiziksel temaslar tahmin edilenden çok çocuğun duygusal 
kayıtlarına geçer. Çocuklarımızla fiziksel temasta bulunmak, 
okşamak, sarılmak, öpüşmek her zaman bizim doğal halimiz 
olmalıdır. Bunun için bir sebep aranmamalıdır. Beden dilimizin 
sevgiyi ve güveni ifade ediş şekli kullandığımız sözlü iletişimi-
mizle de uyum içinde olmalıdır.

Dikkat çocuğunuz kayıtta!
Anne-babaların bilmeleri gereken şey, ağızlarını her açtık-

larında farkında olarak veya olmayarak çocuklarına bir şey öğ-
retiyor olduklarıdır. Çocuğun yanında birbirleriyle veya başka 
birileriyle, yüzyüze ya da telefonla konuşurken, dünyada olup 
bitenlerle ilgili yorumlar yaparken çocuk tüm sinyalleri almak-
tadır. Yani sürekli çocuk iletişimin içindedir. Ailenin kullandığı 
konuşma şekli ve inanç sistemleri çocuğun beyninde bilinç 
altında depolanır. En çok tekrarlananlar çocuklar tarafından 
bilinçsizce seçilir ve kullanılır.

Sadece ilgilenmiş gözükmek için sorulan sorular, söylenen 
sözler duygu yüklü olmadıkları için bir anlam ifade etmez ve 
bu da çocuklar tarafından gayet iyi bir şekilde algılanır. Bunu 
ifade edemese bile hissi yaşar ve tanır. Bu arada ebeveyn ile-
tişim kurduğunu düşünerek kendini kandırır. İleriki dönemlerle 
bununla bir sorun olarak yüzleşir çünkü çocuk aile ile iletişim 
kurmaktan kaçarak tepki verir.

Çocuklarımızla göz seviyesinde kontak kurarak, dokunarak, 
duygu yüklü kelimeler kullanarak konuşmak bizim doğal ileti-
şim halimiz olmalı ki sağlıklı ilişkiler kurabilelim. Tabii ki iletişim 
tek taraflı olmaz. Çocuğumuzu dinlemeyi de bilmeliyiz. Çoğu 
ebeveyn istediği cevapları almaya odaklanarak çocuklarının ne 
hissettiklerini ne anlatmaya çalıştıklarını farketmezler. Onla-
rı dinlerken içinde bulundukları duygusal durumu anlayarak, 
empati kurarak dinlemek için çaba harcamalıyız. Dinlenmedi-
ğini, anlaşılmadığını düşünen çocuklar iletişim kurmak yerine 
kaçmayı tercih eder. Çoğu zaman aile bu durumu çocuk kötü 
bir alışkanlık kazandığında ya da depresyona girdiğinde anlar. 
Çocukların iletişim kurmaktaki niyeti akıl almak ya da nasihat 
almak değildir. Anlaşılmak, desteklenmek ve her durumda se-
vildiğini bilmektir. Anlamanın ve sevginin en iyi ifade ediliş şek-
lide çocuğun duygusal durumu göz önüne alınarak onu yüzde 
yüz dinlemektir.

Tepkilerin dilini çözmek için...
Aile içi iletişim; en temel tanımı ile aile üyelerinin birbirlerine sözel ve sözel olmayan davranışları ile verdikleri tepkileri, mesajları 
kapsar. Peki hangi tepki nasıl bir mesaj yüklü? İşte onlardan bazıları:
• Açık olun: Sağlıklı bir aile içi iletişim için açık ve doğrudan iletişim kurun. Ne istediğinizi, ne beklediğinizi, sizi üzen ya da 
sevindiren şeyi, direkt olarak ilgili kişiye iletin. “Ev işlerinde üzerine düşen sorumluluğu almadığını düşünüyorum ve bana daha çok 
yardımcı olmanı istiyorum” gibi...
• Anlamaya çalışın: Sadece kendi istek ve beklentilerinizi anlatmayın, karşı tarafın da ilettiği mesajları dikkatli bir şekilde dinleyin. 
• Bedeniniz de konuşuyor: İletişim kurarken asla yüz ifadelerini ve beden hareketlerini göz ardı etmeyin. Bazen söylenenlerle, 
bedenen iletilenler birbirini tutmayabilir. 
• Çocuklar da beden dili kullanır: Bütün çocukların ilgi çekmek istediklerini unutmayın. Çocuklar eğer olumlu davranışları ile ilgiyi 
üzerlerine çekemezlerse, olumsuz davranışlarla bu ilgiyi kazanmaya çalışacaklardır. Bu nedenle, bir çocuğu olumlu davranışlara 
sevk etmenin en kolay yolu, iyi/doğru şeyler yaptığı zaman onunla ilgilenmektir.
• Kuralın gerekçesini anlatın: Aile içerisinde kurallarınızı bir defa koyduğunuz zaman, bunların nedenlerini çocuğunuza anlatın ve 
kurallarınızı değiştirmeyin.
• Şiddetsiz tartışsınlar: Çocuklar arasındaki tartışmaları kendi başarısızlığınız olarak görmeyin. Bu onların büyüme süreçlerinin 
bir parçasıdır, bu nedenle, biri fiziksel olarak zarar görmedikçe tartışmaların dışında kalın. Ancak “Şiddet yok” kuralını da iyice 
öğrenmelerini sağlayın.
• Koşulsuz sevin: Çocuğunuzu koşulsuz olarak sevin, “Böyle yaparsan senin annen/baban olmayacağım” gibi cümlelerden kaçının. 
Kuralları koyarken kesin, tutarlı ancak yumuşak bir tavır içerisinde olmaya özen gösterin.
• Sık sık motive edin: Çocuklar uzun sürede elde edebilecekleri kazanç ve ödüller için yeterince sabırlı değillerdir, bu nedenle bu 
gibi zamanlarda sık sık motive edilmeye ve cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyacaklardır.
• Güçlü ve zayıf yönler: Çocuğunuz için her zaman bir model işlevi gördüğünüzü unutmayın, bu nedenle kendinizin güçlü ve zayıf 
yanlarını onunla tartışmaktan çekinmeyin.
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Biyolojik bir yapışkan’ olarak işlev gören jelatin, bugün gıdadan kozme-
tiğe, fotoğrafçılıktan tıp ve eczacılığa kadar birçok alanda kullanılıyor. 
Özellikle günümüzde endüstriyel gıda ürünlerinde önemli bir katkı mad-
desi olan jelatin, aynı zamanda doğal bir protein kaynağı…
Jelatin(gelatin), memelilerin dokularında, kasları kemiklere bağlayan, ke-

mikleri birbirine ve diğer organlara bağlayan kısımlarında bulunan ve bir protein olan 
kolajenden çıkartılan bir protein maddesidir. Hayvanların (çoğunlukla sığır ve domuz-
ların) deri, kemik ve bağ dokularının kaynatılması ile üretilir. Jelatinin güçlü şekil alma 
kabiliyeti, şeffaf jell oluşturması, esnek film haline gelmesi, hazmının kolay olması, sıcak 
suda eriyebilmesi ve şekil alma hassası gıda işlemede, ilaç ve kozmetik ürünlerinde, 
fotoğrafçılıkta ve kağıt ürünlerinde kullanılan kıymetli bir madde olmasını sağlamıştır. 

Bir gıda maddesi olarak jelatin, jellenmiş tatlı ve diğer gıda ürünleri için ana 
kaynaktır. Meyve ve etlerin korunmasında yüzey kaplama maddesi olarak, süt tozu 
yapımında, pasta beze ve kremalarında, toffy, marşmellov ve diğer şekerleme tür-
lerinde, meyve sularında, dondurmada, yoğurtta, eritme peynirlerinde, diş macunu, 
şampuan, parfüm gibi kozmetik ürünlerinde ve ilaç sanayiinde kapsül ve tabletlerin 
film tabakalanmasında kullanılmaktadır. 

Şekere yumuşaklık özelliği veren 
ve kaynağı hayvan olan jelatin, 
tüketici hassasiyetinden dolayı 
tüm dünya gibi Türkiye’de de 
önemli bir tartışma konusu... 
Çünkü en ucuz tedarik kaynağı 
domuz... Bu yüzden Elvan Gıda 
jelatin kaynağını kaynağını sığır 
olarak açıkladı ve bunu Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) 
sertifikası ile belgelendirdi. 
Dolayısıyla Elvan markalı 
yumuşak şekerleri tercih 
edenlere gönül rahatlığıyla 
‘Helal olsun’ diyoruz 

Hassas tüketicilere
Elvan ‘Helal’ olsun
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Patenti 1945’te alındı
19. yüzyılın ortalarına kadar jelatin 

elde etmek zor bir işti. İlk jelatin üreti-
minde, buzağı bacakları büyük bir ten-
cerenin içine su ilave edilerek kondu ve 
birkaç saat kaynatıldıktan sonra ayaklar 
dışarıya alındı. 24 saat bekletildikten 
sonra, en üst yüzeyde bir yağ tabakası 
toplandı. Bu tabaka sıyrılarak dışarıya 
alındı. Geriye kalan kitle jelatin yoğun-
luklu bir kitle olarak elde edildi. 

Daha sonraları bazı üreticiler elde 
ettikleri jelatini öğüterek ince toz haline 
getirdiler veya yapraklar halinde kesti-
ler. Bu gelişmeden sonra jelatin artık ti-
cari bir mal olarak satışa sunuldu. 1945 
yılında ilk patenti bir sanayici tarafından 
alındı. Gelişmeler hızla ilerleyerek 1936-
1976 arasındaki 40 yıl içinde gıdalarda 
jelatinin kullanımı 6 kat artış gösterdi. 

Hammaddesi hayvanlar
Hayvan kemikleri, derileri ve dokuları kesimhanelerden 

toplanır. Jelatin işleme fabrikaları bu nedenle kesimhanelere 
yakın yerlerde kurulur. 1kg jelatin elde etmek için 30 kg ham 
madde kullanılmaktadır. 

Hayvan parçalarından bakteri ve mineralleri uzaklaştırmak 
için kostik kireç veya sodium karbonat gibi asit ve alkalikler 
kullanılır. Bu maddeler gıda işleme fabrikalarından ve dış satı-
cılarından satın alınır. 

Gıda jelatinlerinde tatlandırıcı, tat verici ve renklendirici 
eklenir. Bu maddeler de sıvı veya toz formunda dış satıcıların-
dan satın alınabilir. 

Türkiye’nin tüketimi 5 bin ton
Dünyada yılda 300 bin ton jelatin üretiliyor. Türkiye ise 

yılda 5 bin ton jelatin tüketiyor. Erciyes Üniversitesi Gıda Mü-
hendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Hasan Yetim, Türkiye’nin ih-
tiyacı olan jelatinin çok az bir kısmının Türkiye’de üretildiğini, 
700-800 tonunu Pakistan’dan, diğer kısmını ise Batı ülkele-
rinden temin ettiğini söylüyor. Yetim, endüstriyel olarak üstün 
özellikleri ve çok geniş kullanım alanı bulunan jelatinin dünya 
ve ülkemizde ihtiyacının daha da artarak devam edeceğine 
dikkat çekiyor. Hasan Yetim, dini hassasiyetleri olan tüketiciler 
için jelatin üretiminin kontrollü şartlarda yapılması, jelatinin 
hammaddesi olan hayvan derisi ve kemiklerinin helal sertifikalı 

olmasının büyük önem taşıdığını dile getiriyor.
Jelatin, gıda ambalajları üzerinde E441 tarzında kodlanı-

yor. Ürünün etiketinde kaynağı hakkında hiçbir açıklama yok-
sa, jelâtin büyük ihtimalle, domuz veya sığır derisi ve onun 
kemiklerinden üretilmiştir. 

Jelatin hangi sektörlerde kullanılıyor?
Fotoğrafçılık: Fotoğrafçılıkta kullanılan modern gümüş 

bromür materyalleri, jelatin içeren emülsiyonlardan üretilir.
Kozmetik: Sığır, domuz ve balık kökenli kolajen ve jelatinler, 

saç ve deri bakım ürünlerinde önemli fonksiyon icra eder.
Tıp ve eczacılık: Serumlarda, kapsüllerde, pastillerde, 

tabletlerde, macun kaplamalarında, sünger üretiminde kulla-
nılıyor.

Gıda ürünleri: Jelatin en yaygın şekilde gıda endüstri-
sinde kullanılıyor. Şekerlemede, köpük oluşturmada ve farklı 
etkinliklerde önemli bir katkı maddesi… Şekerlere yumuşaklık 
özelliği veren de işte bu jelatin… Dolayısıyla şekerde kulla-
nılan jelatinin kaynağı özellikle hassas üretici ve tüketiciler 
için büyük önem taşıyor. Hassas üreticilerden olan Elvan Gıda 
Sanayi, ürettiği yumuşak şekerlerde kullandığı jelatini daha 
pahalı olması pahasına tüketici beklentileri doğrultusunda he-
lal kaynaklardan tedarik ediyor. Helal Gıda sertifikalandırma 
kurumu TSE’de bu durumu doğrulayarak Elvan Gıda’ya Helal 
Sertifikası verdi. Dolayısıyla Elvan markalı yumuşak şekerleri 
tercih edenlere gönül rahatlığıyla ‘Helal olsun’ diyoruz 
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Ferhat Muratoğlu, 1975 Amasya doğumlu… Esnaf bir 
babanın çocuğu olan Ferhat Muratoğlu, Gümüşhacıköy’de En-
düstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü’nü bitirmiş. 2003 yılında 
İstanbul’a gelen Muratoğlu, Elvan Gıda’da çalışan bir komşusu-
nun “Sağlam ve güvenilir şirket” olduğu yönündeki tavsiyesiyle 
Elvan’ın yolunu tutmuş. 2003’te koli bölümünde işe başlayan 
Ferhat Muratoğlu, meslek lisesinin elektrik bölümü mezunu 
olduğu için ilerleyen süreçte çikolata fabrikasının makine bölü-
münde görev almış. 

Eşiyle birlikte aynı makinede 6 yıl çalıştı
Komşularının tavsiyesiyle Elvan’a giren Ferhat Muratoğlu, 

bu sefer kendisi aynı tavsiyeyi çevresine yapmaya başladı ve bir 
yıl sonra, 2004’te ilk olarak eşine Elvan’da işbaşı yaptırdı. 6 yıl 
eşiyle birlikte aynı makinede çalıştı. Ferhat Muratoğlu makinenin 
çalışmasından, eşi ise ürün akışından sorumluydu. 

Her akşam Elvan muhabbeti yapıyorlar
İki çocuk babası olan Ferhat Muratoğlu, ikinci çocuktan son-

ra eşinin işe ara vermek zorunda kaldığını ancak her akşam eve 
gittiğinde eşinin işyerindekilerle ilgili meraklı soruları üzerine 
Elvan muhabbeti yaptıkların söylüyor. 

Eşinin dışında 7-8 tanıdığının daha Elvan’a girmesini sağ-
ladığını anlatan Ferhat Muratoğlu, “Eğer Elvan Gıda sağlam 
şirket olmasaydı ben bu kadar süre eşimle birlikte çalışmaz 
ve çevreme de tavsiye etmezdim” diye konuşuyor. 

Fatih Önder de Amasyalı ve Ferhat Muratoğlu’nun mesai 
arkadaşı.1977 Amasya Taşova doğumlu olan Fatih Önder, lise 
son sınıfta eğitimini bırakıp iş amacıyla 1994’te İstanbul’a gel-
miş. Bir iplik fabrikasında işe başlayan Fatih Önder, 2 yıl sonra 
askere gitmiş ve askerlik dönüşünde bir cam fabrikasında iş başı 

yapmış. Kısa süreli bu iki deneyimden sonra 2003’te Elvan aile-
sine dahil olan Fatih Önder, 10. yıla yaklaşan çalışma süresiyle 
kariyerinin rekorunu yeni bir eşiğe taşımaya hazırlanıyor. 

Fatih Önder, düz lise mezunu olmasına rağmen Elvan’da ilk 
olarak makine bölümünde işe başlatılmış ve işin incelikleri ken-
disine öğretilmiş. Aslında Elvan’da bu tarz hikayelerle çok sık 
karşılaşıyoruz. Çünkü şirket sürekli büyüyor ve gelişiyor. Bu du-
rum da çalışanlara yeni fırsat kapıları açıyor. Kapasitesi olanlar 
işte bu kapılardan geçerek kendilerine yeni kariyer rotaları oluş-
turabiliyorlar. Önüne çıkan avantajı değerlendiren Fatih Önder 
de bugün Türkiye’nin önde gelen bir üretim tesisindeki dişlilerin 
dönmesini sağlayan önemli bir kişilik…

Yaklaşık 20 kişiye tavsiye etti, çünkü…
Evli ve iki çocuk babası olan Fatih Önder’in ağabeyi Necati 

Önder de Elvan Gıda’da çalışıyormuş. Ağabeyi ile birlikte yak-
laşık 20 kişinin daha Elvan Gıda’ya girmesine vesile olduğunu 
anlatan Fatih Önder, tavsiye gerekçesini şöyle açıklıyor: “Önemli 
olan zamanında paranı alman… Çünkü zamanında alamazsan 
mağdur olursun ve çalışmanın da bir anlamı olmaz. Elvan’da 
böyle bir durum söz konusu değil. Hatta afet döneminde bile 
olmadı.” 

Şirket çok sağlam olunca Amasyalılar ailece çalışıyor
Amasyalı Ferhat Muratoğlu ve hemşehrisi Fatih Önder, önümüzdeki yıl Elvan Gıda’daki 10. yıllarını 
dolduracaklar. Ferhat Muratoğlu eşi, Fatih Önder ise ağabeyi dahil birçok kişinin daha Elvan’da çalışması için 
tavsiyede bulundu. Her ikisinin tavsiyede ortak gerekçesi ise Elvan’ın sağlam ve güvenilir bir şirket olması...
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Gıda Mühendisi Yusuf Çukur için Elvan Gıda Sanayi ilk iş yeri… Ge-
nellikle ilk iş yerleri kısa süreli atlama taşları olurken Yusuf Çukur 
için Elvan kalıcı bir yuvaya dönüşmüş. Çünkü Yusuf Çukur Elvan’ı bir 
okul olarak görüyor. Elvan’da 10 yılı geride bırakan Yusuf Çukur’la 
kariyerini, Elvan’daki yenilikleri ve sektördeki trendleri konuştuk:

Kimyaya niyet gıdaya kısmet
Sizi tanıyabilir miyiz?
1980 Kastamonu Taşköprü doğumluyum. 5 kardeşten ortancayım. İlkokulu 

Taşköprü’de, ortaokulu Kastamonu Anadolu Lisesi’nde yatılı olarak okudum. Lise 
için sınavlara girdiğimde ise Çankırı Süleyman Demirel Fen Lisesi’ni kazandım. 
Böylelikle yatılı eğitim maceram farklı bir ilde ve farklı bir kültürde devam etti. 
Üniversite için kimya ve eczacılık ağırlıklı bir merakım vardı, ancak son tercihim 
olan Erzurum Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü nasip oldu. 4 yıllık 
eğitim sonunda gıda mühendisliğini bitirdim.

Elvan’la stajda tanıştı
Üniversite tercihinizde etkili olan faktörler neydi?

Elvan Gıda’da 10 yılı geride 
bırakan Gıda Mühendisi Yusuf 
Çukur, şu anda çikolata-gofret 
bölümünün Ar-Ge yöneticiliğini 
yürütüyor. Elvan’ın kendisi için 
bir okul olduğunu vurgulayan 
Yusuf Çukur, bunun gerekçesini 
şöyle açıklıyor “Çünkü sürekli 
bir yenilik-gelişme var ve her 
yeni durum da bize yeni bir şey 
öğretiyor. Açıkçası bu anlamda 
şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. 
Elvan’la birlikte biz de büyüyoruz, 
gelişiyoruz.”

‘Elvan’la birlikte biz de büyüyoruz’
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O yıllarda gıdanın ne tür fonksiyonları olduğunu henüz bil-
miyordum. Şimdi geriye dönüp baktığımda son sırada da olsa 
bu bölümü tercihimde etkili olabileceğini düşündüğüm bir anım 
var: 1995 yılında, yani 15 yaşında iken babamla İstanbul’a 
gelmiş ve Elvan Gıda Sanayi tesislerine bir ziyaret yapmış-
tık. Bu sırada Halil İbrahim Bey  adında bir gıda mühendisi 
ile tanışmıştık. Küçüklükten beri gelen kimyaya karşı ilgimle 
gıda arasında ilişkiyi bu sırada kurduğumu düşünüyorum. Bu 
tanışıklığın etkisiyle olsa gerek 2-3 gıda mühendisliği tercihi 
yaptım, onların da en sonuncusu tuttu. Başlangıçta üzülmüş-
tüm. Çünkü eczacılıktaki farmakoloji üzerinde ilerlemek, bitki-
lerin detayına inmek istiyordum. Ama şu anda benzer şeyleri 
yapabildiğim için memnunum. 

Ar-Ge bölümünde 10 yıl
Elvan Gıda Sanayi’de çalışmaya nasıl başladınız?
İlk stajımı üçüncü sınıftayken Elvan Gıda’da yapmıştım. Li-

sans eğitimi sonrasında master yapmak ve akademik alanda 
ilerlemeyi düşünmüştüm. Çünkü hocalarımın böyle bir tekli-
fi olmuştu. Hatta sınavlara da girmiştim. Fakat o sırada bir 
rahatsızlık dönemi geçirdim ve mülakatlara giremediğim için 
akademik alanda ilerlemek kısmet olmadı. Kastamonu’ya dö-
nüp iş arama sürecine girdiğim günlerde Elvan Gıda Sanayi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kadiroğlu Bey beni telefonla 
aradı ve işle ilgili ne yaptığımı sordu. Stajımı Elvan’da yaptığım 
ve daha önceden de birbirimizi tanıdığımız için bu aynı zaman-
da bir iş teklifiydi. Bunun üzerine 2002’de İstanbul’a geldim 
ve Elvan Çikolata Fabrikası’nda Ar-Ge sorumlusu olarak işe 
başladım. O yıllarda Yenibosna’da iki, bir de Azerbaycan’daki 
fabrika vardı. Ben Ar-Ge’den sorumluydum, fakat asıl çalışma 

alanım üretimdi. Bar hatlarında 6 aylık bir deneyimim oldu. 
Üretimi tanıdıktan sonra laboratuara geçtim. 

Laboratuarda tam olarak ne yaptınız?

Satıştan gelen taleplerin olgunlaştırılması ve fizibiliteleri-
nin yapılarak üretime kazandırılması şeklinde tanımlanabilecek 
iş tanımımızla 10 yılı geride bıraktım. Çikolata fabrikamızın 
Ar-Ge bölümüne Çetin ve Mithat Beylerin de gelişiyle daha 
nitelikli işler yapmaya başladık. Çünkü her iki arkadaşımızın da 
yıllara dayanan bir üretim tecrübesi vardı. Daha sonra Ar-Ge 
bölümüne dahil olan bu arkadaşlarımızla hem kadromuz geniş-
ledi hem de yapabilirliklerimiz arttı.

Gündemde yeni yapılanma var
Şu anda Ar-Ge anlamında neler yapıyorsunuz?
Başlangıçta şirketimizde sadece çikolata ve gofret Ar-Ge’si 

vardı. Fakat geçen süre zarfında Elvan Gıda, şeker ve kek gibi 
yeni alanlara da girdi. Bütün bunların farklı bir Ar-Ge süreci ve 
bileşeni olduğu için şirketimiz de buna uygun olarak yeni bir 
yapılanmaya gidiyor. Şu anda başlı başına bir Ar-Ge merkezi 
kuruluyor ve Elvan Gıda’nın üretim alanlarına uygun olarak 3 
farklı Ar-Ge ekibi oluşturuluyor. Süreç devam ediyor, fakat şu 
anda üzerinde çalışılan uzmanlık alanlarını şöyle sıralayabiliriz: 
1- Çikolata -Gofret Ar-Ge’si, 2- Şeker ve Jelly Ar-Ge’si, 3- Kek 
Grubu Ar-Ge’si… Ben Çikolata -Gofret Ar-Ge’sinin yöneticili-
ğini yürütüyorum.. 

Şu andaki mevcut ekipler bu uzmanlık alanlarına göre 
organize edilecek ve gerekirse takviyeleri yapılacak. Her ekip 
kendi uzmanlık alanıyla ilgili çalışmalar yapacak, projeler üre-
tecek. Bu projelerden bazıları TÜBİTAK’la birlikte yürütülecek. 



38

Zaten şu anda hali hazırda TÜBİTAK’la birlikte yapılmış ve 
yapılması planlanan projeler de var.  

Sektördeki yeni trendler
Ar-Ge yöneticisi olarak sektördeki trendleri 

nasıl görüyorsunuz?
Çikolata ve Şekerlemede genel trendler olarak Sağlık – 

Mevsimsellik –Wellness ve Indulgence (Kendini Şımartma) 
olarak farklı trendler öngörülmektedir. Bunları genel olarak 
özetlemek gerekirse;

Sağlık: Trans yağ ve doymuş yağ hassasiyeti tüm dün-
ya da hızla artmaktadır. İngiltere ve Danimarka’da trans 
yağlar tamamen yasaklanmıştır. Avrupa Birliği’nde max 
trans yağ seviyesi % 1,3 ve Singapur’da % 2 seviyeleri 
belirlenmiştir.

Kore ve Tayvan’da ise trans yağ miktarlarının ambalaj 
üzerine yazılması talep edilmektedir. Bazı firmalar ambalaj-
ları üzerinde Pazarlama Stratejisi olarak 0 Trans ibaresini 
kullanmaktadır.

Doymuş yağ ise bitkisel ve hayvansal kaynaklı olabil-
mekte ve yeme kalitesi ağız hissi noktasında ürün kalitesine 
etki etmektedir. Doymuş yağ ile ilgili sınırlandırmalarda yağ 
içeriğinin % 30’undan az olması, son üründe % 13’ten dü-
şük olması belirtilmektedir. Yetişkin bir insan için doymuş 
yağdan gelen enerji seviyesinin günlük % 10’u geçmemesi 
gerekmektedir. Özellikle çikolata ve şekerleme temel gıda 
olmadığı için bu hususlar önem arz etmektedir.

Indulgence (Kendini Şımart): Suçluluk hissetmeden 
zevk al !!! Farklı şekillerde ürünler üretilmektedir.Gelenek-
selliği ön plana çıkartan ve kalitenin ambalajın içerisinde 
olduğunu belirten ürünlerden, deniz tuzlu ve acı (chilli) lez-
zetler içeren çikolataya kadar  farklı ürünler yer almaktadır.

Wellness: Sağlık konseptinin yanında zevk almayı da 
içermektedir. Örneğin yeşil çay dolgulu çikolata yerken aynı 
zamanda yüksek antioksidan içeriği de tüketmiş olacağız. 
Meyvemsi, Mousse (Havalı),Yeşil Çay, Acai Berry, Siyah Çaylı 
çikolata vb.

Seasonal (Mevsimsellik): Mevsimlere göre özel ürün-
lerin geliştirilmesi de son dönemlerde ön plana çıkmaktadır. 
İlkbahar-Yaz yeni başlangıç ve tatili anımsatmakta. Yoğurt, 
yerfıstığı, antep fıstığı, beyaz çikolata, yaz içecekli ürünler 
ile hafif meyve dolguları, buzdolabına konularak tüketilebi-
lecek ürünler de burada değerlendirilebilir. Sonbahar-Kış da 
kapanışı ve soğuğu ifade eder. Bu dönemde ağırlıklı olarak 
kullanılan tatlar fındık, ceviz, kestane, cranberry, black-
berry, bitter, sıcak içecekler ve zengin dolgular. Ayrıca kış 
duygusunu geliştiren kutular da (odun ateşi gibi) değerlen-
dirilebilir.

Elvan’da çalışmak sizin için ne ifade ediyor?
Elvan gerçekten bir okul… Çünkü sürekli bir yenilik-ge-

lişme var ve her yeni durum da bize yeni bir şey öğreti-
yor. Açıkçası bu anlamda şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. 
Elvan’la birlikte biz de büyüyoruz, gelişiyoruz.

Bu okulun başöğretmeni kim?
Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Kadiroğlu Bey…

Kendisinden ne öğrendiniz?
Olay ve konulara çok farklı açılardan da bakabilmeyi öğ-

rendim. Mesela bakmayla görme arasındaki ince çizgiyi onun 
sayesinde fark ettim. Bunu bir anımla anlatayım: Bir fabrika-
nın satın alınması aşamasındayız ve 10-11 teknik arkadaşla 
birlikte tesislere incelemeye gittik. 

Beraberce üretim alanını dolaştık ve ne tür bir alanda 
hangi ekipmanların olduğuna baktık. İstanbul’a döndüğü-
müzde konuyla ilgili bir toplantı yaptık ve söz konusu fab-
rikadaki makine mevcudu ile ilgili liste gündeme geldiğinde 
Mustafa Bey’le görüş ayrılığına düştük. Çünkü bir makine 
türünden bizim listeye göre 5 tane gözüküyordu, fakat Mus-
tafa Bey 6 tane olduğunu iddia ediyordu. Ekipteki herkes 5 
tane olduğunu, kayıt tuttuklarını belirtiyorlardı ancak o yaz-
mamasına rağmen 6 adette ısrarlıydı. Sonuçta işin kayna-
ğından teyit yapıldığında 6 tane olduğu anlaşıldı. Bakmakla 
görmek arasındaki farkı o zaman daha iyi anladım. Ama her 
şeyi öğrendiğimi de söyleyemem, beşikten mezara ilim tahsil 
etmeye öğrenmeye devam edeceğiz.

Bakmakla görmek arasındaki fark!
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We talked with Yusuf Cukur about his career, the novelti-
es in Elvan and trends in the sector:

Can you introduce yourself?
I was born in 1980, in Kastamonu Taskopru. I am third of 

5 siblings. I have a bachelor degree in Food Engineering from 
Erzurum Ataturk Univercity.

10 years in R&D department
How did you start to work in Elvan?
I did my first internship in Elvan at my 3rd class. Mr Mus-

tafa Kadiroglu , board chairman of Elvan, called me when 
I was in the job search process and asked me if I work or 
not. It was a job request at the same time. Then I came to 
Istanbul in 2002 and started to work as a R&D responsible 
in Elvan chocolate factory.

There are new organizations on the 
agenda

What do you do in terms of R&D?
Initially there were only R&D responsibles in chocolate 

and wafer but later Elvan invested in the new areas such 
as candy and cake. Now a R&D center is being built and 3 
different R&D team is created in accordance with production 
areas.  The process continues, but working on the areas of 
expertise are as follows: 1- R&D in wafer-chocolate, 2- R&D 
in candy- gummy candy 3- R&D in cake. I am in charge of 
R&D in chocolate and wafer. 

New trends in the sector
How do you see new trends in the sector as 

a R&D Manager?
Our prediction is Health- Seasonal- Wellness- Indulgence 

trends in chocolate and candy.

“We are growing 
together with Elvan”
Food Engineer Yusuf Cukur, who is in charge of R&D Manager in chocolate-wafer categories, left 10 
years behind in Elvan. Yusuf Cukur sees Elvan as a school, he explains the reason with these statements 
“ Because there is always a novelty-development and every new situation teaches us something new. 
Frankly speaking, we think we are lucky in this sense. We are growing and developing together with Elvan.”

What does working at Elvan mean for you?

Elvan is a school indeed… Because there is always a 
novelty-development and every new situation teaches us 
something new. Frankly speaking, we think we are lucky in 
this sense.

Who is the headteacher of this school?
Our head of board of directors Mr. Mustafa Kadiroglu

What did you learn from him?
I learned to look at the situation and subjects from a 

different aspect. For example I noticed the fine line between 
to see and look. 

The difference between looking 
and seeing
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Gaziantep mutfağı, daha çok ete dayalı bir yemek kültürüne 
sahiptir. Yemekler bol yağlı ve bol baharatlı olarak yapılır. 
Daha çok koyun eti tüketilmektedir. Bunun yanında tavuk, 
hindi son zamanlarda deve kuşu eti de tüketilmektedir. 
Balık yemeklerinin tüketimi nerede ise yok denecek kadar 

azdır. Tek başına sebze ile yapılan yemek azdır. Sebzeli yemekler de etle 
yapılır.

Gaziantep yemek kültürünün en güzel yemekleri Ramazan ve bay-
ram sofralarında kendisini gösterir. Kendine özgü yöresel yemekleri Ga-
ziantep dışında bulmak çok zordur.

Yemeklerin lezzetini oluşturan baharatlar, Gaziler caddesindeki, Elmacı 
pazarındaki baharatçılardan özenle seçilerek alınır. Gaziantep de baha-
ratın envai çeşidi ve en hası bulunur. Her seviyedeki ailenin mutfağında 
mutlaka köftelik simit (köfte yapımında kullanılan ince bulgur) yer alır.

Gaziantep mutfağı genel olarak 
doğu ile batı kültürünün ortasında 
çıkmış kendine özgü bir yere 
sahiptir. Tarihin en eski şehirlerinden 
biri olan Gaziantep, Müslüman 
Araplara, Yahudilere, Ermenilere 
ve en son Türklere ev sahipliği 
yapmıştır. Şehir ticaret kervanlarının 
geçtiği güzergahta olması sebebi 
ile çok sayıda kültürün birleştiği bir 
yer olmuştur. Bu çok kültürlülük en 
çok mutfağa yansımıştır. Gaziantep 
mutfağı bu sebeple kültürler 
sentezinden oluşmaktadır.

Gaziantep Mutfağı
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Etli yemekler; Ekşili Taraklık, Et Kızartma, Et Sarması, 
Kuveysal, Darap gatel, Et Paça, Mardındella, Rulo Köfte, 
Yufkalı Paça, Terbiyeli Köfte, Ciğer Kavurması, Ciğer Tavası 
diye sıralayabiliriz. Üzerinde özel olarak durulması gereken 
bol baharat ve sarımsaklı Beyran tadılması gereken bir ye-
mektir.

Gaziantep’te sebzeli yemek azalmasına rağmen, etteki 
kolesterolün fazla olması son dönemlerde Gazianteplileri 
sebzeli yemeklerini yapmaya yöneltmektedir. İftar sofra-
larında kilo almaktan korkanlar sebzeli yemekler yiyorlar. 
Doğrama, Domates Doğraması, Kabaklama, Kabak Otur-
ması, Kabak Mıkşısı, Patlıcan Musakkası, Hızmalı Patlıcan 
Musakkası, Haylan Kabağı Musakkası, Kazan Kebabı, Kamış 
Yahnisi, Zerdali Aşı, Çir Yahnisi ( Kaysı ve Zerdali Kurusu) 
Ebegümeci Buğulaması gibi yöreye özgü sebzeli yemekler 
vardır.

Yoğurtlu Yemeklerin başında Yuvarlama gelir, Yuvarla-
ma hem Ramazan için hem de bayram için hazırlanır. Ha-
zırlanışı zor olduğu için mahalle kadınları bir araya gelip 
yardımlaşarak Yuvarlamayı hazırlarlar. Yuvarlama iftar 
sofralarını süslediği gibi bayramda her evde mutlaka ya-
pılan bir baş yemektir. Yuvarlama yanında yoğurtlu yemek 
olarak; Sarımsak Aşı, Şiveydiz, Acur Muntaniyesi, Yoğurtlu 
Keme, Yoğurtlu Bakla gibi yemekleri de görmemiz mümkün.

Kebaplar ise Gaziantep mutfağının vazgeçilmezlerin-
dendir. Ciğer ve Izgara Piliç Baharatı, Terbiyeli tike Kebabı, 
Altı Ezmeli Tike Kebabı, Patlıcan Kebabı, Torbada Patlıcan 
Kebabı, Kıyma Kebabı, Sebze Kebabı, Patates Kebabı, Sa-
rımsak Kebabı, Frank Kebabı, İslim Kebabı, Koç Kebabı, 
Bamya Kebabı, Simit Kebabı, Keme Kebabı, Soğan Kebabı 
belli başlı kebaplardır. 

Başka bir yerde göremeyeceğiniz Gaziantep yöresinde 
yapılan meyveli kebaplarda vardır. Gazianteplilerin kebap 

yapmalarını damak zevkine mâl etsek de, asıl meselenin 
meyve yemek olmadığı meyvelerin et yemek için bir bahane 
olduğunu görürüz. Bakın sofralara hangi meyveler yemek 
olarak giriyor. Elma Kebabı, Armut Kebabı, Yenidünya Keba-
bı, Vişne Kebabı, Armut Kebabı, Şeftali Kebabı.

Yemeklerin yanında Gaziantep pilavları da iftar sofra-
sının vazgeçilmezlerindendir. Etli Pilav, Firik Pilavı, İç Pilav, 
Sebzeli Pilav, Meyveli Pilav, Mercimekli Pilav, Kıtmalı Bulgur 
Pilavı, Sebzeli Bulgur Pilavı, Lolazlı (börülce) Pilav yörenin 
güzel pilavlarındandır.

Özellikle köylerde bulgurdan yapılan pilavlar sofraların 
vazgeçilmezlerindendir. Aynı şekilde Firik Pilavı tadına bakıl-
ması gereken pilavlardandır. 

İftar sofralarının soğuk olarak yenilen ve vazgeçilmez-
lerinden biriside köftelerdir. İçli Köfte, Sini Köftesi, Topaçlı 
Köfte, Maltıhalı Köfte (Kırmız Mercimek) Ekşili Ufak Köfte, 
Haveydi Köftesi, Omaç yörenin en güzel köftelerindendir.

Yemekler yanında salatalar olduğu gibi piyazlarda var-
dır. Sofranın başköşesinde biberiye olarak adlandırılan kü-
çük biber turşuları mutlaka vardır.

Gaziantep dolmaları kendine has bir tat ve özellik taşır. 
Karışık Antep Dolması, Firikli Acur Dolması, Bulgurlu Kabak 
Dolması, Yoğurtlu Kabak Dolması, Haylan Kabağı Dolması 
bunlardan bazılarıdır. Özellikle kurutulmuş biber dolması 
çok acı olduğundan acıyı sevmeyenler için dikkatli olunması 
gereken yemeklerdendir.

Gaziantep tatlıları ile de meşhur bir şehirdir. Özelliklede 
tereyağlı fıstıklı baklavası ile her yerde bilinir. Bu tatlı kül-
türü mutfaklara da yansımış. Ramazan tatlıları artık evde 
yapılmak yerine daha çok çarşıdan alınır. Ama evde özel 
yapılanlarda vardır. Haytalla, Sütlaç, Zerde, Peynirli Un Hel-
vası, Guymak tatlıları evde yapılanlardan bazılarıdır. 
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Yüzme sporu beden gelişiminin temel sporlarından biridir. Tüm 
vücut kaslarının kullanıldığı sporlardandır. Su direncine karşı 
yapılan bir spor olması nedeniyle kas kuvvetine ve genel di-
rence önemli katkılarda bulunmaktadır.
Spor belli bir yaşam disiplini verir. Bu yaşam disiplinini en 

iyi sağlayan sporlardan biri yüzme sporudur. Erken yaşlarda başlama 
olanağı olan birkaç spordan biri olması ve insan doğasına uygunluğu 
nedeniyle yüzme sporu bu disiplini sağlar. İnsan doğasının en kolay 
uyum sağladığı spor dalı olması bu sporun çok ileri yaşlara kadar yapı-
labilmesine olanak sağlar.

Hastalıklardan korur
Bağışıklık sistemini uyarması ve metabolizmanın düzenli çalışması-

nı sağlaması, kişileri hastalıklardan korumaya yönelik önemli katkılar 
sağlar. Kuzey ülkelerinde yaşayanlar soğuk ortamlarda dirençlerini art-

Yüzme sporu çok küçük yaşlarda 
başlanabilen ve çok ileri yaşlara 
kadar sürdürülebilen, sağlıklı 
zamanlarda yapılabildiği gibi 
sakatlık iyileşmelerine de katkısı 
olabilen, engelli insanların 
kolaylıkla yapabileceği temel bir 
spordur. Bu yüzden ‘Sağlık ve spor’ 
kavramlarının yan yana olduğu tek 
spordur. Yürümek kadar doğal ve 
kolay bir spor olduğu için genç-yaşlı 
herkese tavsiye edilen bir aktivite ve 
şimdi de tam zamanı...

Yüzmenin yaşı yoktur!
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tırmak için soğuk sulara girme alışkanlığı kazanmışlardır. 
Bu davranış onların dolaşım sistemlerinde de düzenleyici 
etkiler yapmaktadır. Damar hastalıklarının görülme sıklığını 
azaltır.

Yüzmenin kalp sağlığına da olumlu ektileri vardır. Çünkü 
su içinde, suyun kaldırma kuvveti yerçekimine karşı koyar. 
Bu konumda kalp, kanı yer çekimine karşı atmak zorunlulu-
ğunda kalmaz. Diğer taraftan, su içinde kalp, ısı düzenleme-
sine yardım amacıyla deriye fazla kan göndermek zorunda 
kalmaz. Bu kan çalışan kaslara aktarılır.

Özetlersek, yüzücülerdeki dolaşım diğer spor dalların-
daki sporculara oranla farklılıklar gösterir. Bu durum, su 
içindeki vücudun yatay pozisyonda olmasına bağlıdır. Bu 
pozisyonda kalp kan ile tamamen dolar ve sonuçta kalbin 
tek bir kasılışında daha fazla kan vücuda pompalanır.

Yüzme tüm vücudumuzu hareket ettirebildiğimiz bir 
spor olduğu için sinir sistemine etki yapan en önemli spor 
dallarından biridir. Suyla ilgili tüm çalışmalarda, sinir sis-
temimizdeki etkiler duyu organlarımızın devreye girmesiyle 
gerçekleşmektedir. Burada duyu organlarımız ve sinir sis-
temimiz bir bütünlük içersinde çalışmaktadır. Kısacası tüm 
yaşantımızda sinir sistemimizle, duyu organlarımızın iç içe 
çalışmakta olduğunu herkes bilmektedir. Su içersinde yap-
tığınız her çalışmada suyla ilgili ayrı bir rehavet ve canlılık 
hissetmeniz; sinir sisteminizin rahatladığını gösterir.

Haftada en az iki gün
Spor amaçlı yüzme sporu ile uğraşmak için haftada iki 

ya da üç gün yüzme sporuna bir saat zaman ayırmak yeter-
lidir. Bu süre karada yapılacak çalışma öncesi gerdirme eg-
zersizleri ile geliştirilebilir. Yüzme sporunda belli bir mesa-
fenin yüzülmesi hedeflenerek çalışmalara başlanmalı ancak 
nefes alış veriş tekniği ve yüzme stillerinin buna uyumu için 
eğitim alınmalıdır. Temel yüzme eğitimi almayan kişilerin 
yüzme mesafesi uzadıkça yorulmaları daha çabuk olacak-
tır. Su ile uyum içinde yapılan bir yüzme sporu hem ruhsal 
dinginlik hem de beden gelişimi sağlayacaktır. Su direncine 
karşı yanlış hareketler ise kişinin çabuk yorulmasına ve bu 
spora fazla devam edememesine neden olacaktır.

Korku ve aceleye gerek yok
Yüzme sporu bu sporla aktif uğraşanlar kadar sağlık için 

spor anlayışıyla çalışanlarında düzenli ve sürekli uygulaması-
na gerek duyan bir spordur. Öğrenmenin yaşı yoktur. İnsan 
doğası suda batmamayı ve hareket edebilmeyi bilir. Bisiklete 
binmek gibi dengeye dayanan bir davranıştır. Çalışmalarla 
geliştirilir, doğru hareketlerin yapılması ile hız ve direnç ka-

zanılır. Korku sadece yaşanan deneyimlerden kaynaklanır ve 
doğru hareketlerin öğrenilmesi ile kolayca üstesinden gelinir. 
Fakat gerek öğrenme ve gerekse yüzerken aceleci olmamak 
gerekir. Çünkü yüzme programlarında temel kural, yavaş ve 
gittikçe gelişen bir çalışma şeklinde olmalıdır. Eğer yoğun ve 
hızlı çalışmaya girersek; göğüste bir sıkışma ya da ağrı, soluk 
almakta aşırı yoğunluk, gözlerde kararma midede bulanma 
görülebilir. Bu gibi durumlarda çalışmayı hemen kesmek ge-
rekmektedir. Buradan da anlaşılır ki antrenman ağır gelmiş 
olup vücudumuzu zorlamış olmaktayız. 

En temiz spor
Suda terleme olmasına karşın su ortamında vücuttan 

uzaklaşması kolaydır. Yüzme sporu yapılan ortamın genel 
temizlik kurallarına dikkat edilirse en temiz spor olma özel-
liği taşır. Çamur, toz ve vücut kirleri bu spor için var olma-
yan kavramlardır. Bir bone ile saçların toplanması ve suya 
dökülmesinin önlenmesi, suya girmeden önce duş alınarak 
deri üstünde var olan deri döküntülerinin uzaklaştırılması 
kullanılan ortamın temizliğine katkı sağlayacaktır.

Yüzme sonrası görülen rahatlamalarda insanlarda aşağıda 
sıraladığımız davranışların geliştiği bilinmektedir:
- Kişinin kendine güveni artar,
- Korkusu yok olur,
- Yapacağı bir işe adaptasyonu daha kolaydır ve dikkati zor 
dağılır,
- Zor bir spor olan yüzme branşı, kişileri daha disipline eder, 
daha programlıdırlar,
- Yüzme sporunu yapan kişiler normal yaşantılarında daha 
aktif ve başarılıdırlar, 
- Toplumda iyi ve güvenilir bireylerdir.

Yüzeni ele veren özellikler
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Çikolata; kakao yağı, şeker ve çikolata tipine göre kakao kütlesi 
ve/veya toz kakao, süt ve/veya süttozu ve çeşni maddeleri, 
ayrıca katkı maddeleri yönetmeliğinde müsaade edilen katkı 
maddelerinin de ilavesi ile tekniğe uygun şekilde hazırlanıp 

kalıplanarak elde edilen bir mamuldür. Çikolata standartlarına göre ya-
pılan bar çikolatanın üretimi, kakao çekirdeğinin kabuğundan ayrıştırıl-
dıktan sonra ezilmesiyle başlar. Meydana gelen kakao likörüne kakao 
yağı ilave edilir. İstenen çeşide göre süttozu veya kuruyemiş ile şeker 
ilave edildikten sonra şekillendirilip ambalajlanır. Bu ürün masif çikolata 
olarak isimlendirilir. 

Amerika’nın keşfiyle tanındı
Çikolatanın temel girdisi kakao olduğundan bu tatlı yiyeceğin tarihi 

kakao ile başlatılır. Modern dünya, çikolatanın en önemli hammaddesi 
olan kakaoyu Amerika’nın keşfi sonrasında tanıdı. Amerika’nın keşfini 
takip eden yıllarda Fernando Cortez yönetiminde Meksika’nın içlerine 
doğru ilerleyen İspanyollar, yarı yabani yerlilerin kahverengi çekirdek-
leri, taştan yapılmış tanrılarına sunduklarını ve sahiplerin bunları daha 
sonra tapınaklarda yediklerini gördüler. Daha sonra bu bilinmeyen ürün 
araştırıldı ve onun doğal kaynağı bulundu. Bu bütün ülkede büyük bir 
itina gösterilen ve neredeyse tapınılan kakao meyvesiydi. Yerli Meksi-

Dünyada çikolata üretimi yapan ilk 
işletmeler 1580 yılında faaliyete 
geçti. İlk çikolata evi 1687 yılında 
bir Fransız tarafından Londra’da 
açılırken bugünkü anlamda ilk 
çikolata üreten fabrika Van Houten 
tarafından 1815’te Hollanda’da 
kuruldu. Saray mensuplarının 
tercihiyle Osmanlı topraklarına giren 
ve eritilip içilen çikolata, Cumhuriyet 
döneminde yabancı diplomatların 
talebi üzerine hızla piyasasını 
geliştirdi ve 1950’lerden sonra 
da yerli üretim olarak bir sektöre 
dönüştü.

Çikolatanın Türkiye serüveni
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kalılar bu yemişleri sadece yüksek besin değeri olduğu için 
kullanmakla kalmıyor, aynı zamanda onun birçok şifa verici 
özelliğinden de yararlanıyorlardı. 

Meksika’nın yeni efendileri olan İspanyolların elde ettikleri 
alanların, değerini ve verimliliğini anlamaları uzun sürmedi. 
Mevcut olan ve ulaşabilecekleri bütün kakao fidanlıkları-
na el koydular ve yönetimleri altına aldılar. Kakao dikimleri 
çoğaltıldı ve bakımlarına özen gösterildi. 1520 yılında, yani 
Meksika’nın Cortez tarafından zaptedilmesinden 1 sene son-
ra kakao çekirdekleri gemilerle İspanya’ya gönderildi. Ancak 
çikolata üretimi yapan ilk işletmeler 1580 yılında faaliye-
te geçti. İlk çikolata evi 1687 yılında bir Fransız tarafından 
Londra’da açıldı. Yine bu dönemde çikolatayı sadece yüksek 
sınıf tüketebiliyordu. Çikolata bir dönem bilim adamları ta-
rafından pek çok hastalığın tedavisinde de kullanıldı. 1674 
yılında çikolata yenilebilir bir besin maddesi haline geldi. 

Çikolata üreten ilk fabrika ise Van Houten tarafından 
1815’te Hollanda’da da kuruldu. 1860’lı yıllarda özellikle 
İngiltere ve Almanya’da çikolata fabrikaları faaliyete geç-
meye başladı. 1828 yılında kakao presi bulundu, endüstri 
devriminin ardından da çikolatada seri üretime geçildi. Ge-
linen noktada yaklaşık 10 milyon tonluk tüketim hacmi ve 
60 milyar dolarlık cirosu ile çikolata pazarı; dünyadaki en 
büyük gıda pazarlarından biri oldu. 

Osmanlı döneminde içiliyordu
Avrupa’da 1860’larda üretimine başlanan çikolatanın 

ülkemize gelişi bir 100 yılı aldı. Çünkü Osmanlı mutfağının 
ve geleneksel tatlı kültürümüzün çok baskın olması nedeniyle 
çikolatanın o yıllardaki tüketimi daha ziyade elit bir tabaka ile 
sınırlı kaldı. Tablet şeklinde, yurt dışından getirilen çikolata, 
saray ve çevresinin en gözde içeceklerinden oldu. Türkiye’de 
çikolatanın yaygınlaşması ise Atatürk’ün isteğiyle gerçekleş-
miştir. Ülkemize gelen yabancılar, alıştıkları yiyecek ve içecek-
leri, Türkiye’de de bulmak istemişler, bunun üzerine Atatürk, 
Avusturya ve İsviçre’den çikolatalar getirtmişti. 

1950’lerden sonra sektörleşti
Türkiye’nin yabancı çikolata ile tanışmasının ardından ül-

kemizde küçük atölyeler kurulmaya başlandı. Cumhuriyetin 
ilanından sonra kurulan bu atölyeler, 1950’den sonra yerleri-
ni fabrikalara bırakmaya başladılar. Türkiye’de endüstriyel çi-
kolata üretimi ise 1970’li yıllarda başladı. Ülkemizde ve batı-
da kullanılmakta olan çikolata üretim teknolojisinin temeli de 
1975’tir. Önceleri lüks ürünler kapsamında olan çikolatalı ma-
muller sektöründe gümrüklerin de sıfırlanmasıyla 1980’den 
sonra çok hızlı bir gelişme yaşanmıştır. Bu arada  şekerleme-

ye yatırım yapılmamış, tüm yatırımlar çikolataya yönelmiştir. 
Peşpeşe fabrikalar kurulmuş ve çikolatalı mamullerde gelişme 
ön planda tutulmuştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında ülke-
mizde yaygınlaşan ve 1980’lerde bir sanayi koluna dönüşen 
çikolatacılıkta günümüzde ise dünya ile yarışıyoruz.

Sektörün önü açık
Türkiye’deki genç nüfus, yeniliklere ve lükse açık bir tü-

ketici, yüzyıllardır gelen tatlı alışkanlığı, ikrama düşkünlük 
ve ziyaretlerde özellikle de bayramlardaki tatlı, çikolata ve 
şeker ikram ve hediye etme alışkanlıkları Türkiye’de sektö-
rün potansiyelini gösteriyor.

Türkiye’de kişi başı yıllık çikolata tüketim miktarı 2005 
yılında 250 ile 500 gr arasında değişirken 2010 yılında bu 
rakam 2 kg’a ulaştı. Yurtdışındaki tüketim miktarları ise Tür-
kiye ile kıyaslanamayacak kadar yüksek. Örneğin İsviçre’de 
kişi başı 12 kg, İtalya’da 10 kg, Almanya’da 9 kg çikolata 
tüketiliyor. Türkiye çikolata tüketimi açısından Avrupa ülke-
leri ile boy ölçüşemese de sektörde göz ardı edilemeyecek 
bir büyümeden söz etmek mümkün. 2003 yılından bu yana 
çikolata pazarı ortalama yüzde 33 oranında büyüme kay-
detti. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte ise yüzde 40 oranında 
büyüme bekleniyor. Türkiye’nin dünya fındık üretiminin yak-
laşık yüzde 75’ini, ihracatının ise yaklaşık yüzde 70’ini tek 
başına karşılama gibi büyük bir avantaja sahip olmasından 
dolayı çikolata sektörünün önü açık gözüküyor.

Çikolata, beyin gibi bedeni de gevşetip rahatlatıyor. Çiko-
latanın içindeki “phenylethylamine” adlı bileşim, endorfin 
gibi fiziğimize mutluluk veriyor. Yani insan bedeni, çikolata 
yediğinde aşık olduğu zamanlarda olduğu gibi hoş reaksi-
yonlar gösteriyor. Çikolata aynı zamanda çok besleyicidir. 
İçinde büyük oranlarda magnezyum, demir ve kalsiyum 
vardır. Küçük bir parça çikolata, almamız gereken mineral-
lerin en az beşte birini içeriyor. 
Son araştırmalar, çikolatanın farklı bir özelliğini de orta-
ya çıkardı. Kaliforniya Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya 
göre 50 gramlık bir çikolata ya da iki kaşık şekerle karıştırıl-
mış bir bardak kakao antioksidanlara eşdeğerde kimyasal 
madde içeriyor. Bir başka deyişle çikolata kalp krizi ya da 
beyin kanamasını da önlüyor. 
Doymamış yağların de sağlığa ve özellikle kalbe zararlı ol-
duğu bilinir. Ancak kakao içindeki stearic asit, vücuda girin-
ce “oleic asite” dönüşüyor. Aynen zeytinyağı içindeki oleic 
asit gibi. Bu yağ türü de kalbe çok faydalı.  

Faydaları saymakla bitmiyor
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Okurlar Ahmet Ümit’in kaleminden çıkan 
‘Sultanı Öldürmek’ isimli tarihi bir polisiye 
roman ile kendilerini farklı bir yolculuğun 
içinde buluyorlar.

Kitabın ana teması ‘Tarih, geçmişte 
yaşananalar mıdır, yoksa tarihçilerin anlattıkları mı?’ 
sorununu irdeliyor ve tarihte işlenen bir cinayetin sır 
perdesini aralıyor. Ömrünü şahane bir aşkı bekleyerek 
geçiren bir tarih profesörü, sapında Fatih Sultan 
Mehmed tuğrası bulunan bir mektup açacağı ile ölü 
bulunur.

Bu aşk cinayetini araştırırken kendilerini bir an da bir 
aşk cinayetinden kökleri Ulu Hakan’a kadar uzanan bir 
entrikanın içinde bulurlar.

Sultanı Öldürmek
Yazar: Ahmet Ümit
Yayınevi: Everest

Yazar: Elif Şafak
Yayınevi: Doğan Kitap

Kararır gökyüzü bazen, kasvetli bulutlar kaplar 
semayı. Hayatın ritmi durağanlaşır, sohbetler 
bildikleşir, içimizde birikir yalnızlık hissi. 
Nasıl özleriz güneşi o zaman, griler içinde 
aradığımız bir tutam renk demeti. Peri tozu 

gibi, inceden. Gönülden yazılmış her roman, her hikâye, 
her kelime bir şemsparedir… Güneş parçası… Düşer 
omuzlarımıza, kar tanesi gibi usulca, yağmur gibi yıkar 
ruhumuzu, arındırır tozdan kirden tekdüzeliklerden… 
Şemspare…”

Elif Şafak, bir kez daha hayatın içinden süzülüp gelen 
denemeleriyle karşımızda. Şafak’ın, Kasım 2010’dan bu 
yana Habertürk gazetesinde yayımlanan yazılarından 
oluşan seçkisi Şemspare adıyla yayımlanıyor. Altmışın 
üzerinde denemenin yer aldığı kitap, yazarın bir önceki 
deneme seçkisi Firarperest’in devamı niteliğinde. 
Şafak’ın kadın, yolculuk, edebiyat ve güncel konular 
üzerine yazılarının yer aldığı Şemspare’nin metinlerine 
eşlik eden illüstrasyonlar da yine M. K. Perker imzasını 
taşıyor. 

Şemspare
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Ejderha Dövmeli Kız
Oyuncular: Daniel Craig, Rooney Mara

Tehlikeli İlişki
Oyuncular: Keira Knightley, Viggo Mortensen, Vincent Cassel, 
Michael Fassbender 

Gözden düşmüş gazeteci Mikael Blomkvıst (Danİel 
Craİg) kırk yıldır çözülememiş bir cinayeti gizlice 
araştırmak için, kurbanın amcası isveçli sanayici 
Henrik Vanger’den (Chrıstopher Plummer) bir teklif 
alır. Bu sırada, Blomkvıst’i araştırmak için tutulan 

dövmeli hacker Lisbeth Salander (Rooney Mara), Blomkvıst’in 
işinden olmasına neden olan komplonun arkasındaki gerçeklere 
ulaşır. Kaderin biraraya getirdiği bu sıradışı ikili, İsveç endüstri-
sinin cilalanmış görünümünün altında yatan cinayetler ve cinsel 
istismarlarla dolu bir geçmişi ortaya çıkarır. Şimdi ikisi de, onları 
ortadan kaldırmaya kararlı sessiz bir şeytana doğru sürüklen-
mektedir.

1904 yılında geçen hikaye, psikanalist Carl Jung ile 
hastası Sabina Spielrein arasında doktor-hasta iliş-
kisiyle başlayan ve daha sonrasında ise Freud’un da 
dahil olacağı çalkantılı bir ilişkiye dönüşen bir aşk 
üçgenini anlatıyor. Evli ve eşi bebek bekleyen Carl 

Jung, akli dengesi yerinde olmayan Sabina üzerinde Freud’un 
tartışmalı tedavi yöntemini ilk kez uygular; fakat tedavi ilerleyen 
aşamalarında Sabina ile yakınlaşmaktan kaçamaz. Bu üçlü iliş-
ki gerilimi artırırken, Freud ve öğrencisi genç Jung’un arası da 
açılacaktır.

Buz Devri 3 

Serinin bu bölümünde kahramanlarımız sıcak bir adada-
lar ama ters giden şey adanın yöneticisi durumundaki 
zebra onları adada istememektedir. Diğer yandan fındık 
aşkı hiç bitmeyen küçük sincap üzerine düşen zaman 

makinesi sayesinde kendini tarihin derinliklerinde bulur ve fındı-
ğını kovalamaya devam etmektedir.



48


