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Sanatçılarımız 
ve ekipleri ile 
ilgili hassas bir 
şekilde hizmet 
verdiğimiz için 
organizasyon 
sahibi de gönül 
rahatlığıyla bizi 
tercih ediyor.

Okuma (listesi) 
üzerine

Doç. Dr. Coşkun 
Küçüközmen
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S
on zamanlarda twitter, 
linkedin, facebook ve 
e-mailler üzerinden artan 
sayıda okunacak kitap 

listesi tavsiyeleri isteniyor, veriliyor. 
Zaman zaman öğrencilerim de 
soruyorlar “Hocam bu yaz neler 
okumalıyım” diye. Önce bir anı ile 
başlayayım. Değerli Hocam Prof. 
Dr. Osman Sevaioğlu İzmir’e geldiği 
zamanlardan birinde Üniversite’de 
ziyaretime gelmişti, odamdaki 
dolaplara göz attı, kitapları inceledi 
ve “bu kitaplar tek başına çok bir 
anlam ifade etmiyor, ancak bir ara-
ya geldiğinde Coşkun’u anlatıyor” 
dedi. Bu saptaması bana çok ilginç 
gelmişti. Zira son derece doğruydu, 
kütüphanemde yer alan kitapların 
birebir aynısını bulabileceğiniz bir 
başka benzer kütüphane yoktu. 
Herkesin farklı bir ilgi alanı, keyif al-
dığı farklı konuları, sevdiği yazarları 
vardır. Bu çerçevede kütüphaneniz 
de kişiliğiniz, eğitim seviyeniz, algı-
nız hatta karakterinizle uyum içinde 
gelişiyor, değişiyor.

Jean-Claude Carriere ve Umberto 
Eco’nun “Kitaplardan Kurtulabilece-
ğinizi Sanmayın” eseri bu bağlamda 
bana sorulan “bu kitapların hepsi 
senin mi”, “hepsini okudunuz mu”, 
“niçin bu kadar çok kitap alıyor-
sunuz, toprak alın” gibi anlamlı (!) 
sorulara da güzel yanıtlar içeriyor.

KİTAP AŞKI

Kitap aşkı daha okuma bilmez-
ken rahmetli babamın eve getirdiği 
şekillerle ve basit kelimelerle Ame-
rikanca kitabı ve Longman serisinin 
44 dersten oluşan 22 adet plağı ile 
başladı bende. Okumayı öğrendi-
ğimde plaktan “What is this? This is 
a book” cümlesini duyup yazılışının 
farklı olduğunu anlamam daha 
çocukluk yıllarımdan İngilizceye 
karşı bitmek tükenmek bilmeyen 
bir merakın kıvılcımlarını oluşturdu 
zihnimde. Hele Konya Maarif Kole-
ji’ne giden yaşça büyük öğrencilerin 
okul çıkışında birbirleriyle İngilizce 
konuşmalarına gıpta ile bakar, kulak 
kabartırdım. Çocukluğum Konya’da 
geçti, Lise’yi Konya’da bitirdim. 
Konya Gazi Lisesi muhteşem ko-
numu, tarihi binası ile büyüleyici bir 
okuldu. Kapıdan her girişimde ade-
ta ürperirdim, orada öğrenci olmayı 
bir ayrıcalık olarak görsem de aklım 
fikirim Konya Maarif Koleji’ndeydi. 
Ortaokuldan sınıf arkadaşım Taner 
Koç İngilizce sınavlarında çok iyi 
notlar alırdı, merak edip nedenini 
sordum, erkek kardeşi Yener’in 
Konya Maarif Koleji’nde okudu-
ğunu öğrendim. Vakit geçirmeden 
tanıştım ve ortaokul üçüncü sınıftan 
itibaren her yaz bana İngilizce 
öğretti, birlikte çalıştık, hemen 
her akşamüstü Mevlana Müzesi 
civarına giderek turistlerle pratik 
yaptık. Yener sadece İngilizce değil 
aynı zamanda fen bilimlerinde de 
muhteşem bir altyapıya sahipti, 
babası Hilmi Amca aynı zamanda 
müzik öğretmenimizdi. Annesi de 
rahmetli annem gibi ev hanımıy-
dı. Her gün bizim evde çalışırdık, 
annem çay pasta ikram ederdi, yaz 
tatillerinde Yener’le içtiğimiz su ayrı 
gitmezdi. Üniversite sınavları geldi 
çattı, Yener bilgisayar mühendisliği 
istiyordu, babası ise tıp okumasını 
istiyordu. Neticede babasının dediği 
oldu, Yener Türkiye 46’ıncısı olarak 
ÖSS sınavlarını kazandı ve Hacet-
tepe Tıp Fakültesi’ne girdi. Çok 
genç yaşta profesör oldu, senelerce 
ABD’de çalıştı ve şu an Türkiye’de 
kök hücre/onkoloji dalında dünya 
çapında uzmanlardan biri.

Lise yıllarına ait sizlerle paylaş-
mak istediğim birçok anım var, belki 
bir gün bunları da kaleme almak 
kısmet olur. Ama yukarıdaki anımı 
sizlerle niçin paylaştığımı biraz daha 
açayım. Bilgiye aç olduğunuzu 
hissetmeniz hatta bunu fark etme-
niz önemlidir. Daha da önemlisi 
bu açlığınızı nasıl gidereceğinizdir. 
Bu noktada hayatımda çok şey 
borçlu olduğum Muhittin Amcam ve 
ilkokul öğretmeni eşi Zühal Yengem 
benim için birer rol modeli olmuş-
tur. Meydan Larousse, Osmanlıca 
Türkçe sözlükler, TDK sözlükleri ile 
amcamın kütüphanesinde başlayan 

ansiklopedi ve sözlük aşkım 
zaman içinde büyük bir 
kitap aşkına dönüştü.

KİTAP BAĞIŞLAMA

Kitaplarım ve kitaplığım 
giderek büyük bir hız-
la büyüyordu. Evde yer 
kalmamıştı, masanın üzeri 
bile doluydu, eve gelen her 
misafir ister istemez “aaa 

taşınıyor musunuz” diye sormak-
tan kendini alamıyordu. Uzun yıllar 
görev yaptığım TC Merkez Bankası 
Kütüphanesi’ne gelen yayınlardan 
fazla olanları, okunmayanları, elden 
çıkarılacak olanlar arasından önemli 
gördüklerimi özenle seçiyor ve eve 
getiriyordum. Biliyordum ki mutlaka 
bir yerlerde bunlara ihtiyaç duyacak 
olanlar vardır. Derken çocukluk 
hayalim gerçekleşti ve 1994 yılında 
İngiltere’ye yüksek lisans eğitimine 
gittim. Kitaplara, kütüphaneye ve 
okumaya doydum adeta. Loughbo-
rough Üniversitesi’nin muhteşem 
bir kütüphanesi vardı: Pilkington 
Library! 

Ders dışındaki tüm zamanla-
rımda bu kütüphanedeydim. Yok 
yoktu denecek kadar geniş bir 
koleksiyon. 1900’lü yılların başında 
basılan Encyclopedia Britannica 
versiyonundan büyük bir merakla, 
Türkiye, Osmanlı İmparatorlu-
ğu, Ermenistan, Kürt sorunu gibi 
başlıkları okuduğumu ve hatta 
bazı önemli bilgilerin fotokopisini 
çektiğimi hatırlıyorum. Bu arada 
Encyclopedia Britannica’nın ilk 
versiyonunun 1768-1771 yılları 
arasında basıldığını da ifade edelim. 
Yüksek lisans süresi boyunca tüm 
kütüphane çalışanları ile tanışmış-
tım, ilgi alanıma giren kitapları çok 
iyi biliyorlardı, hatta bazı kütüphane 
görevlileri beni görünce “ilginiz 
çekecek kitaplar geldi, yeni kitaplar 
rafında inceleyebilirsiniz” diyorlardı. 
Kendimi evimde gibi hissettiğim 
kütüphanede dolu dolu geçen 12 
ay tek kelimeyle harikaydı, unuta-
mam. Derken dönüş zamanı geldi 
ve deyim yerindeyse bir dünyanın 
kitabıyla döndüm ülkeme (kargo ile 
gönderdim tabii ki). Evin halini artık 
tahmin edebilirsiniz, yeni kitaplık 
rafları, dolaplar derken 1997 yılında 
bu kez doktora için kazandığım 
bursla hem de ailece İngiltere’ye 
gidiyorduk. Kitapların büyük bir 
kısmına güle güle deme zamanımız 
gelmişti. Başladım telefonla muhtelif 
üniversitelerin kütüphanelerini ara-
maya. Aldığım yanıtlardan bazılarını 
paylaşmak istiyorum:

-Siz getiremez misiniz? Elemanı-
mız yok.

-Aracımız yok siz gönderin.
-İhtiyacımız yok.
-Ne tür kitaplar var?
-Listesini gönderin biz seçelim.
-Çok mu?
-Nerden aldınız? Niçin bağışlıyor-

sunuz?
Derken o dönem İstanbul’da 

yeni kurulan bir vakıf üniversitesinin 
kütüphanecisi KKTC üniversitelerin-
den gelen bir spor ekibinin Anka-
ra’da olduğunu, otobüsle geldikle-
rini ve ekibin iki gün sonra KKTC’ye 
döneceğini söyleyerek benimle 
temas kurmalarını sağladı. Evime 
kadar taksiyle gelip birkaç sefer 
yaparak kitaplar otobüse taşındı 
ve iki hafta sonra rektör imzalı bir 
teşekkür mektubu elime ulaştı.

Bıkmadan usanmadan işimin kal-
madığı her kitabı ihtiyacı olduğuna 
emin olduğum birilerine bir yerlere 
ulaştırmaktan hiç ama hiç yılmadım. 
Bu alışkanlığımı Doktora eğitimi için 
gittiğim Exeter Üniversitesi dönü-
şü sonrasında da devam ettirdim. 
Exeter Üniversitesi’ne ilişkin anıla-
rımı da bir başka yazımda sizlerle 
paylaşmak isterim.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 
verdiğim ITF 150 kodlu ders kapsa-
mında Eşekli Kütüphaneci rahmetli 
Mustafa Güzelgöz’ün (1921-2005) 
hikâyesini anlattım ve öğrencilerime 
15-20 dakikalık belgeselini izlettim. 
YouTube’de bu konudaki video-
ları her öğretmenin izlemesini ve 
öğrencilerine izlettirmesini mutlaka 
öneriyorum (üç bölüm halinde aşa-
ğıdaki linklerde mevcut). 

http://www.youtube.com/wat-
ch?v=3UDlYWhTBHQ

http://www.youtube.com/wat-
ch?v=Tt8Usb-wjOM 

http://www.youtube.com/wat-
ch?v=sV_8IU8grhI

Bu yaz kısmetse evimde ve 
Üniversitede odamda bulunan 
dergi ve kitapların bir kısmını elden 

çıkaracağım. Bu girişimimi önceden 
twitter’dan duyuracağım.

KİTAP ÖDÜNÇ VERME
Kitap ödünç vermeyi sevmiyo-

rum. Eskiden sever miydim? Evet, 
ancak ödünç alanların iade etme-
mesi, ya da kitabı hor kullanmaları 
nedeniyle artık ödünç vermiyorum 
ve vermeye de niyetli değilim. Ger-
çekten kitaba ihtiyacı olup alama-
yacak durumda olana ise mevcutsa 
piyasadan yenisini alıp hediye edi-
yorum. Ancak ödünç vermiyorum. 
Dileyenlerin odama gelip kitaplarımı 
incelemesine, okumasına hatta not 
almasına izin veriyorum.

HANGİ KİTABI OKUMALIYIM?

Gelelim yazımızın başlığında yer 
alan sorunun yanıtına. Geçen hafta 
twitter üzerinden takipçilerime du-
yurduğum mesajlarımı toplu olarak 
buradan tekrar yazarak başlayayım: 

Yaz tatilinde okuma listesi isteyen 
öğrencilerime tavsiyeler: (1) Vakit 
geçirmenden kitapçılara gidin ve 
raflardan incelemeye başlayın. (2) 
E-kitap sitelerini dolaşın, anahtar 
kelime, ilgi alanlarınız vb konula-
rında internet üzerinden araştırma 
yapın. (3) Çok satan kitap iyidir 
algısına kapılmayın, özetleri ve 
eleştirileri okuyun. (4) Düzenli olarak 
haftada 1/2 gününüzü kitapçıda ge-
çirin. (5) Haftalık/aylık dergileri takip 
edin, kitap tanıtımlarına bakın. (6) 
Cumhuriyet Kitap Eki’ni -Perşembe 
günleri gazete ile birlikte- kaçırma-
yın. (7) Cumhuriyet Bilim Teknik 
Eki’ni (her Cuma) kaçırmayın. (8) 
Yabancı kitap konusunda Amazon 
sitesinde gezinti yapın, kitap tanıtım 
ve derecelendirme sistemini anla-
maya çalışın, hatta bu işten para 
bile kazanabileceğinizi unutmayın. 
(9) Twitter’dan ilgili kişi ve kurumları 
takip edin. (10) Artık kendi ilgi alan-
larınızı keşfederek kitaplar dünya-
sında zengin ve keyifli bir yolculuğa 
çıkabilirsiniz. İyi okumalar.

Evet, arka arkaya gönderdiğim 
twit’lerde bunlara değinmişim. Tam 
bu esnada sevgili Hoca dostum 
Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu twitter 
hesabı üzerinden aşağıdaki linki 
duyurdu (yayınları en çok indirilen 
100 iktisatçı ve en çok indirilen 100 
iktisat kitabı):  

http://logec.repec.org/scripts/
itemstat.pf?topnum=100&type=-
redif-book&sortby=td&.submit=-
New+List 

Şimdi diyebilirsiniz ki biz hangi 
kitapları nasıl seçelim? Bir benzet-
me yapalım, hayatınızda hiç pazara 
gitmediniz, pazara giden birine 
soruyorsunuz pazara gideceğim, 
hangi meyve ve sebzeyi alayım diye. 
Daha önce tatmadığınız, hatta gör-
mediğiniz bir şeyin tavsiye üzerine 
size nasıl faydası olabilir? İnternet 
çağında artık insanlara soru sormayı 
bırakıp esaslı bir araştırma yapa-
rak kendinize iyi bir okuma listesi 
oluşturabilirsiniz. Kitapların özetleri 
mevcut, yorumlar mevcut, YouTu-
be’da bile yüzlerce kitap yorumu 
var. Bu konuda emek sarf etmeden, 
haftanın en az ½ gününü kitapçıda 
geçirmeden bir yere varmanız zor. 
Zira sizin kendi tarzınızı, ihtiyacınızı, 
ilginizi yine sizin belirlemeniz gere-
kiyor. Elbette “hiç tavsiye almayın” 
demek istemiyorum. Ancak alaca-
ğınız birkaç tavsiye ile kitap okuma 
işini çözümleyeceğinizi de zannet-
meyin. Kendi internet sitemde bazı 
kitaplara ilişkin tanıtım yazıları var, 
fırsat bulduğumda güncelleyeceğim. 

Değerli okurlar, okuma alışkan-
lığı geliştirmek zor gibi görünse de 
oldukça kolay ve keyiflidir. Bir kez 
tadına vardınız mı sizi hiçbir şey 
alıkoyamaz bu zevkten. Gün içinde 
ulaşım araçlarında (otobüs, dolmuş, 
metro, vapur), tek başınıza verece-
ğiniz çay kahve molasında, tatilde, 
gece uyumadan önce 1-2 saat 
boyunca hatta TV izlemeyi mini-
muma indirerek kendinize okumak 
için ciddi zaman bile ayırabilirsiniz. 
Okumanın sonrasında ise yazmaya 
başlamanız sizi şaşırtmasın. Hele 
“şu konuda yazılı bir şey bulama-
dım” dediğiniz anda fırsat kapınıza 
gelmiş ve size diyordur ki “madem 
bulamadın otur kendin yaz”.

Başkalarının vaktini çalmayın, 
başkalarının sizin vaktiniz çalmasına 
asla müsaade etmeyin. Boşa zaman 
geçirmeyin, zamanını boşa geçiren-
lerden uzak durun, verimli sohbet ve 
toplantılar dışında sonuçsuz tartış-
malara girmeyin. Kitapların gizemli 
dünyasına girin, yazarları anlayın, 
inceleyin, eleştirin, okuyun, yazın. 
Eğitimli bir toplumu hiçbir güç yok 
edemez! Shawshank Redemption 
(Esaretin Bedeli) filmini sevgili dos-
tum Dr. Ali Tarhan bir cümle ile çok 
güzel özetlemişti: “Eğitimli, iyi eğitimli 
bir insan haksız yere müebbet hapse 
çarptırılsa bile o hapishaneden hem 
de zengin olarak kaçmayı başa-
rabiliyor”. Yani işin özü iyi eğitim! 
Bana sorarsanız bu eğitimin %20’si 
okullarda veriliyor, kalan %80’i ise bir 
birey olarak sizin ve ailenizin sorum-
luluğunda. Sevgiyle kalın. 

Konya Gazi Lisesi (1889)

Pilkington Library, 
Loughborough University, 
United Kingdom 

Başkentin
Patronları

Veli Sarıtoprak

velisaritoprak@ekonomik-cozum.com.tr

K
öşemize bu hafta Talu 
Organizasyon firmasının 
sahibi başarılı işkadını 
Türkan Ataç’ı konuk ettik.

Veli Sarıtoprak: Türkan Ataç 
kimdir, bize kendinizden bahse-
der misiniz?

- İlk ve orta öğrenimimi Kon-
ya’da, lise eğitimimi ise Mersin’de 
tamamladım. Daha sonra Ankara 
Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi’nde eğitimime devam 
ettim. Evli ve Sera adında bir kız 
çocuğu annesiyim.

Veli Sarıtoprak: 
Çalışma hayatına ne 
zaman başladınız?

- Üniversite eğitimini 
tamamladıktan sonra 
Talu Organizasyon’u 
kurdum. 1993 yılından 
bu yana şirketimiz 
aktif bir şekilde devam 
ediyor.

Veli Sarıtoprak: 
Firmanızın faaliyet alanı nedir?

- Talu organizasyon bünyesin-
de pek çok faaliyet barındırmakta-
dır. Bir organizasyon dendiğinde 
akla ve hayale gelebilecek her 
türlü konuda hizmet veriyoruz. 
Bizim işimiz bu. Misafirimiz bize 
hayallerini anlatır. Biz ona hayalle-
rinin ötesinde hizmet sunarız. 

İSİM YAPMIŞ SANTÇILARLA 
HİZMET VERİYOR

Veli Sarıtoprak: Müzik alanın-
da bir markasınız, bu başarıyı 
neye borçlusunuz?

- Alanlarımızdan en önemlisi 
Ankara’da bir marka haline gelen 
müzik organizasyonu kısmıdır.  
Pek çok sanatçı ve grup bünye-
mizde çalışmaktadır. Türkiye’de 
isim yapmış sanatçılardan yerel 
sanatçılara kadar her türlü sanatçı 
Talu Müzik çatısında hizmet 

vermektedir. Sanatçılarımız ve 
ekipleri ile ilgili hassas bir şekilde 
hizmet verdiğimiz için organizas-
yon sahibi de gönül rahatlığıyla 
bizi tercih ediyor.

Portföyümüzde her sanatçı 
ile ilgili tanıtım filmleri bulun-
makta. Müşteri bize geldiğinde 
organizasyonunda nasıl bir 
müzik olması gerektiğini söyle-
diğinde biz arşivimizden istekler 
doğrultusunda sanatçı tanı-
tımlarını izletiyoruz. O zaman 
müşteri de daha kolay karar 

verebiliyor ve mutlu 
bir şekilde Talu’dan 
ayrılıyor.

Veli Sarıtoprak: 
Başka ne tür alanlarda 
hizmet vermektesiniz?

- Aktivite organi-
zasyonları yapıyoruz; 
açılışlar, temel atma 
törenleri, düğün, nişan 
gibi aktivitelerin mekan 
organizasyonları, 

dekor, ses sistemi, ışık sistemi, 
servis elemanları gibi daha pek 
çok detayları eksiksiz organize 
ediyoruz. Bu organizasyonları 
yaparken arka planda tekniğin 
çok iyi olması lazım. Bu amaçla 
oluşturduğumuz uzman bir tek-
nik ekibimiz var. Aktivite, toplantı 
ve konserlerde kullanılmak üzere 
ses, ışık sistemi, led ekran, lazer 
sistem gibi cihazlar ve teknik 
elemanlarla hizmet veriyoruz.

Veli Sarıtoprak: Böyle bir 
sektöre giriş noktanız neydi?

- O yıllarda yaptığım araştırma-
da Ankara’da böyle bir sektörün 
boşluğunu fark ettim. Buradan 
yola çıkarak insanların hayatla-
rını kolaylaştırmak ve daha az 
yorularak daha güzel aktiviteler 
yapmalarına yardımcı olmak 
istedim. Yani insanların işlerini 
kolaylaştırmak için bu sektöre 
yatırım yaptım.

Veli Sarıtoprak: Kısaca bir 
düğün organizasyonunu anlatır 
mısınız?

- Öncelikle çiftlerin ve ailelerin 
hayallerini dinliyoruz. Daha son-
ra bir yol haritası çıkartıyoruz. 
Tabii mekan ve diğer organi-
zasyonlarda çiftlerin bütçesi 
en önemli unsurların başında 
geliyor. Belirtilen bütçe doğrul-
tusunda önce mekan ve salon 
ayarlaması yapıyoruz. Yemek 
menüsü, mekanın, masaların, 
sandalyelerin dekorasyonları, 
gelin yolu, davetiye, ses sistemi, 
aydınlatma, müzik ve sanatçı 
gurubunun seçimi, gelinin saç 
ve makyajı da olmak üzere pek 
çok detayı eksiksiz ve detaylı 
bir şekilde organize ediyoruz. O 
özel gecenin mükemmel olması 
için yapılabileceklerin en iyisini 
yapıyoruz. Çiftlerin mutluluğu 
bizim için en önemli referans.

YEREL SANATÇILAR 
TERCİH EDİLİYOR

Veli Sarıtoprak: Ankaralıların 
rağbet ettiği sanatçılar kimler?

- Öncelikle Ankara’da bulunan 
yerel sanatçılar tercih edilmekte. 
Bunların içinde en popüler sanat-
çılar Gökhan Ertek, Sertaç Balcı, 
Özer Balkan ve Cengiz Kaçan’dır. 
Türkiye’de isim olmuş sanatçılar-
dan ise Sibel Can, Alişan, Ebru 
Gündeş, Şevval Sam, Özcan 
Deniz, Demet Akalın gibi sanatçı-
lar en çok tercih edilenler.

Müşterimize göre müzik tercihi 
değişse de genelde alaturka mü-
ziğe olan talep daha fazla. Salon 
müzikleri, oyun havaları gecenin 
ilerleyen saatlerinde tercih edilen 
müzikler.

Veli Sarıtoprak: Unutamadı-
ğınız bir organizasyon var mı?

- Yaptığımız her organizas-
yon bizim için özeldir. Sayısını 
hatırlayamadığım kadar çok 
organizasyon yaptık. Fakat 
bunların içinde bazıları benim 
için önemli oldu. Özellikle Cum-
hurbaşkanlığı ve Başbakanlık-
tan gelen heyetleri ağırlamak 
için yaptığım organizasyonlar 
sonucu, devlet büyüklerimiz-
den aldığım teşekkür plaketleri 
ve hediyeler benim için çok 
önemli.

HER İNSAN EN AZ BİR SOSYAL 
SORUMLULUK PROJESİNDE 

YER ALMALI

Veli Sarıtoprak: Kendinize 
ayırdığınız zamanlarda neler 
yaparsınız?

- En büyük zevkim kızım 
Sera ile sinemaya gitmek. Eşim 
ve kızımla beraber seyahat 
etmeyi özellikle yurt dışına 
çıkmayı çok seviyorum. Çıkan 
tüm kitapları ve köşe yazarla-
rını takip ederim. Okumak ise 
en büyük tutkum. Boş olan 
her anımı okuyarak geçirmeye 
çalışırım. Elimden geldiğince 
sosyal sorumluluk projelerin-
de yer almayı çok severim. 
Başarıyı yakalamış, belli bir gelir 
seviyesine ulaşmış her insanın 
en az bir sosyal sorumluluk 
projesinde yer alması gerektiği 
inancındayım.

Ankara’da organizasyon sektöründeki boşluğu fark ederek 1993 yı-
lında yola çıkan, sektörün başarılı iş kadınlarından Türkan Ataç, üstün 
hizmet ilkesi çerçevesinde müşterilerinden gelen talepleri karşıla-
makla kalmayarak onlara daha fazlasını sunduklarını belirtiyor.

Organizasyonda 
hayallerin ötesinde hizmet

Misafirimiz bize hayallerini 
anlatır. Biz ona hayallerinin 
ötesinde hizmet sunarız. 
İnsanların işlerini kolay-
laştırmak için bu sektöre 
yatırım yaptım.

Özellikle Cum-
hurbaşkanlığı ve 

Başbakanlıktan 
gelen heyetleri 
ağırlamak için 

yaptığım or-
ganizasyonlar 

sonucu, devlet 
büyüklerimizden 

aldığım 
teşekkür 

plaketleri ve 
hediyeler 

benim 
için çok 
önemli.


