
 
 

“Çankayalı olduğunuz zaman buranın tıpkı bir 

aile ortamı gibi sıcak ve vazgeçilmez olduğunu 

anlarsınız.” 
 

 

Sayın Kurtaran öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz ? 

 

17 Haziran 1985 tarihinde doğmuşum. İzmir Bornova Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra 

2003 yılında Çankaya Üniversitesi İktisat Bölümü’nü kazanmamla beraber Ankara’ya geldim. 

İkinci sınıftan itibaren Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde çift ana dala 

başladım. 2006 yazında; yani ikinci sınıfın sonunda ERASMUS programı sayesinde, 

Almanya Bremen Üniversitesi’nde işletme ve ekonomi dersleri içeren bir eğitim aldım ve bu 

sırada hobi olarak dünya mutfaklarından birçok tarifin öğretildiği pastacılık kursuna katıldım. 

Üçüncü sınıfta ise Ticaret Odası’nda yaptığım stajın ardından Şubat 2007’de temelleri atılan 

ATO Genç Dış Ticaretçiler Meclisi’nin kurucu üyesi oldum. Çankaya Üniversitesi’nde de 

İşletme Kulübü ve Go-Kart Toplulukları’na üyeydim; ancak iş hayatına erken atılmam 

nedeniyle bu kulüplerde çok aktif olamadım. 

 

 

Çankaya Üniversitesine giriş hikâyenizi ve Çankaya Üniversitesi ile ilgili 

düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? 

 

Aslında İzmir ya da İstanbul gibi deniz olan bir şehirde okumak isterdim; ancak tercihlerimi 

yaptığım dönemde farklı üniversitelerin iktisat bölümlerini incelerken Çankaya 



Üniversitesi’nin neredeyse bütün isteklerimi karşıladığını fark ederek tercih listeme burayı da 

ekledim. İlk zamanlarda Ankara’da yaşama fikri beni çok mutlu etmese de ilerleyen 

zamanlarda buraya tahmin edemeyeceğim kadar çok alıştım. Öyle ki üniversite bittikten sonra 

da Ankara’ya yerleşmeye, burada iş kurmaya ve ardından yine Çankaya Üniversitesi’nde 

MBA yapmaya karar verdim.  

 

Zaten Çankayalı olduğunuz zaman buranın tıpkı bir aile ortamı gibi sıcak ve vazgeçilmez 

olduğunu anlarsınız. Çankaya Üniversitesi hocalarının bilgi ve birikimleri, öğrenciler ile olan 

iletişimleri, herhangi bir üniversitede alabileceğiniz eğitimden çok daha fazlasını almanıza ve 

bunun yanında tecrübe kazanmanıza yardımcı olur.  

 

 
 

Öğrenciliğiniz süresince başarılı ve çalışkan bir öğrenci miydiniz? 

 

Öğrenciliğim sırasında sosyal hayatımdan ödün vermememe rağmen yüksek şeref derecesiyle 

mezun olmuş; hatta iki dönem çift ana dal yapmış başarılı bir öğrenciydim. Bunun en önemli 

nedeninin; derslere katılımım olduğunu söyleyebilirim. Derslere bu kadar özenle katılmamın 

sebebi ise okuldan geriye kalan zamanda ders çalışmaktansa sosyal aktivitelerde 

bulunabilmemi sağlamaktı ki bu, her zaman işe yarayan bir yöntemdir, çünkü önemli olan 

insanın kendi bildiklerini evde tekrar etmesi değil; kendinden daha fazla bilgiye sahip 

kişilerin bilgilerinden olabildiğince fazla yararlanabilmesidir. 

 

İlk iki- üç yılım böyle geçtikten sonra 2007 Ocak ayında Ankara Ticaret Odası’nda dış ticaret 

biriminde yaptığım stajla ve henüz oluşum aşamasında olan Genç Dış Ticaretçiler Meclisi’nin 

kurucu üyesi olmamla okul-sosyal hayat ve iş hayatı arasında daha yoğun bir döneme 

başlamış oldum.  Dolayısı ile devamsızlık yaptığım günler arttı ve not ortalamam son iki yılda 

az da olsa bir düşüş gösterdi. 

 

Kariyerinize ne şekilde yön vereceğinize ne zaman ve nasıl karar verdiniz? 

 

İkinci sınıfın yazında Almanya Bremen Üniversitesi’nde aldığım işletme ve ekonomi dersleri 

içeren eğitim sırasında, hobi olarak katıldığım pastacılık kursu, ben farkında olmadan 



kariyerimle ilgili önemli bir adım atmama neden oldu; çünkü bu kurs sayesinde dünya 

mutfaklarından waffle da dâhil birçok tatlı reçetesini ve butik çikolata yapma sanatını 

öğrendim. Üçüncü sınıftan itibaren Ticaret Odası’nda kurucu üyesi olduğum meclis de bana 

birçok açıdan deneyim kazandırdı. Bir yandan meclisin organizasyon komitesinde eğitim 

seminerleri, konferanslar ve toplantıları organize ederken, bir yandan da dış ticaret konusunda 

İGEME`den ve ATO`dan geniş kapsamlı eğitimler aldım. Bunların sonucunda, dış ticaret, 

organizasyon ve gıda konusunda bir işletme kurabileceğimi düşünmeye başladım. 

Organizasyon komitesinde de birlikte çalıştığım arkadaşım Osman Ertürk ile birlikte böyle bir 

işletmenin alt yapısını hazırlamaya başladık. Mezun olduktan sonra asıl yapmak istediğim, 

akademik kariyerime devam etmek olmasına rağmen dördüncü sınıfın bahar dönemine 

geldiğimizde işimizin organizasyon ile ilgili kısmında büyük bir ilerleme kaydetmiştik ve yine 

aynı dönemde, gıda sektöründeki ilk işletmemiz olan Chocobons Fruit & Waffle kioskumuzu 

Acity AVM`de açmıştık. Dördüncü. sınıfın final döneminde iki farklı sektörde devam eden 

işlerimiz sebebi ile akademik kariyer hayallerimi ertelemek zorunda kaldım. Mezun olduğum 

yaz ise dış ticaretle ilgili uzmanlık sertifikamı aldım; ancak 2008 yazında başlayan global kriz 

nedeniyle dış ticaret konusundaki faaliyetlerimiz Ticaret Odası ve Ostim’de yaptığımız stajlar 

ve yine Ostim’de üç firmaya verdiğimiz dört-beş aylık danışmanlık hizmeti ile sınırlı kaldı. 

İlerleyen dönemde Chocobons Fruit&Waffle’ın kendini geliştiren bir marka olabilmesi için 

faaliyetlerimizi gıda sektörü üzerinde yoğunlaştırdık. Gıda fuarlarına katılarak ve 

sektörümüzle ilgili eğitimleri takip ederek, markamıza neler katabileceğimize ilk bir buçuk yıl 

içerisinde karar verdik. Bu bir buçuk yılın ardından ise ikinci şubemizi açmak için 

hazırlıklarımıza başladık. Şubat 2010 itibariyle Kentparkta da faaliyet göstermeye başladık.  

 

 
 

 

 



Almış olduğunuz eğitimlerin size getirileri nelerdi ? 

 

Farklı konularda eğitim almış olmam, önüme çıkan fırsatlar hakkında doğru zamanlama 

değerlendirmesi yaparak, onları doğru yerlerde kullanmamı sağladı. 

 

Yani iş hayatına henüz öğrenciyken atıldınız. Peki bu okulunuzu ve iş hayatınızı 

nasıl etkiledi?  

 

Dördüncü sınıfın son dönemine kadar Ticaret Odası’ndaki faaliyetlerim okul hayatıma 

olumsuz bir etkide bulunmadı; ancak dördüncü sınıfın son döneminde ilk şubemizin açılması 

ile birlikte okul açısından oldukça zorlu bir dönem geçirdim. Devamsızlık konusunda 

hocalarımdan destek aldım; ancak girmediğim derslerin sınavlarından önce, gereğinden fazla 

efor sarf etmek durumundaydım. Bölümümü sorunsuz bitirebildim; fakat bu süreç çift ana dal 

yaptığım Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nü bırakmama ve her şeyden 

önemlisi, akademik kariyer için atmam gereken adımlarımı ertelememe neden oldu. 

 

 

İş hayatıma etkilerine gelince, kuruluş aşamasında olduğumuz için önceliği işime vermem 

gerektiğini biliyordum. Zaten okulumun son sınıfında olduğum için oldukça az dersim vardı, 

dolayısıyla iş ve okulun bir arada devam etmesi sadece çalışma saatlerimin artarak, uyku 

saatlerimin azalmasına sebep oldu. Bu durumda en önemli özverim, sosyal hayatım oldu.  

 

 
 

 

 



Kendi işinizi kurmanın birçok açıdan çok zor olduğu bilinir. Bu konuda 

kimlerden destek aldınız? Ne gibi zorluklar yaşadınız? 

 

İş kurma sürecinde Ticaret Odası’nda edindiğimiz çevre ve ortağımın Ankaralı esnaf bir 

aileden gelmesinden dolayı sahip olduğu ticari çevre, gıda sektöründe tecrübeli birçok kişiden 

fikir alışverişi yapmamızı sağladı. Bunun yanı sıra, bölüm hocalarım olan Prof Dr. Dilek 

Özbek, Prof. Dr. Ergin İğrek ve Doç. Dr. Osman Aray’dan özellikle ilk kira sözleşmemizi 

imzaladığımız süreçte Euro kurunu sabitleyip sabitlememek konusunda fikir desteklerini 

aldım. Euro kurunu sabitleyerek 2008- 2009 dönemi için çok doğru bir karar almış olduğumu, 

ilerleyen günlerde gördüm. 

 

Maddi açıdan ilk desteği ise ailelerimizden aldık; ancak bizim işimizin en önemli amacı düşük 

maliyetlerle, yatırım harcamalarını çabuk amorti edebilecek işletmeler kurmak olduğu için 

çok büyük bir sermayeye ihtiyacımız olmadı.  Tabii ki İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra 

gıda sektöründe faaliyet göstermeyi istemem ve bu konuda maddi destek talep etmem ailemi 

ikna etmek açısından zor bir süreç oldu. Aynı konu ortağım için de geçerliydi. O da henüz 

okulunu bitirmemiş olduğu için ailesini hem iş hayatını hem de okul hayatını aynı anda 

sorunsuz devam ettirebileceği konusunda bir süre ikna edemedi.  

 

 



İşinizin keyifli ve zor yanları konusunda bize neler söyleyebilirsiniz? 

 

Chocobons Fruit&Waffle’ın ürünlerinin en önemli ortak özelliği, herkesin kişisel tercihine ve 

damak zevkine uygun olarak hazırlanabilmesi… Bu da her müşterinin isteğini neredeyse 

eksiksiz olarak karşılayabilmemizi sağlıyor. Biz Kentpark’ta waffle, meyve salatası ve 

dondurma kupları için elli beş farklı çeşit sunuyoruz. Bu çeşitlerin farklı kombinasyonları 

arasından her müşterinin damak zevkine tam olarak uyan bir sonuç mutlaka çıkıyor ve henüz 

ürünü ellerine aldıklarında insanların yüzünde gördüğümüz gülümseme ve ürünümüz bittikten 

sonra gelip teşekkür etmeleri, birçok işte bulamayacağımız mutluluğu yaşamamıza neden 

oluyor. Bize keyif veren bir diğer konu ise, elli beş çeşitle waffle yapan ve dondurma 

kuplarını yine elli beş çeşidin farklı kombinasyonları ile hazırlayan ve tüketicilerin sağlıklı 

beslenme alışkanlıklarına katkıda bulunmak adına yoğurtlu ya da sade meyve kuplarını hızlı 

tüketim ürünü olarak sunan bir işletme olarak, hemen hemen bütün yeme alışkanlıklarına 

karşılık gelen ürünleri portföyümüzde bulundurmamız. Bu da bir ilki gerçekleştiriyor 

olmamızın verdiği motivasyonla bizi yeni ürünleri portföyümüze ekleme konusunda 

hızlandırıyor. 

 

Bu işin zor yanlarına gelince Chocobons Fruit & Waffle AVM’lerde konumlandırma kararı 

aldığımız bir işletme olduğu için çalışma saatleri ve koşulları oldukça ağır.  365 gün hafta 

sonları ve resmi tatillerde daha yoğun olmak üzere günde on iki saat hizmet veriyoruz. Zorluk 

çektiğimiz diğer konu da ilk zamanlarda doğru tedarikçileri bulmaktı; ancak bu problemi 

tamamen çözdük diyebilirim.  Şu anda her ürün için en doğru tedarikçiyle çalışıyoruz. 

 

 

 

Bu noktadan sonra, iş hayatınızdaki hedefleriniz nelerdir? 

 

Chocobons Fruit&Waffle olarak varoluş amacımız, dünyada yaygın olan lezzetleri Türk 

damak tadına uyarlayarak ve herkesin ortak bir damak zevki olmadığı gerçeğini unutmadan 

tercihlere göre şekillendirilebilir ürünler imal etmek ve bunları perakende olarak satmaktır. Şu 

anda sadece waffle, dondurma ve meyve kupları çeşitleri ile faaliyet gösteriyoruz; ancak her 

altı ayda bir ürün portföyümüze yeni bir ürün eklemeyi düşünüyoruz. Bunlar, Türkiye’de pek 

alışık olmadığımız ya da doğru yapılamadığı için gerçek lezzeti bilinmeyen ürünler olacak. 

Ben mutfak sanatları konusundaki eğitimimi önümüzdeki yıl İtalya’da katılacağım bir kursla 

pekiştireceğim ve ürün portföyümüze ekleyeceğimiz yeniliklerin alt yapısını yine dünyaca 

ünlü şeflerin özel tariflerinden yararlanarak hazırlayacağız. Ben İtalya’da olduğum dönemde 

işlerimizi devam ettirerek ortağım da bu sürece büyük katkı sağlamış olacak. Şu anda 

görüşmelerimize devam ettiğimiz birkaç AVM daha var; hatta yakın zamanda yeni bir şube 

daha gelebilir. Önümüzdeki yılın hedefleri Chocobons için bu kadar. Kendimle ilgili olarak 

ise akademik kariyerime devam etmek konusunda MBA’ye başlayarak önemli bir adım atmış 

oldum. Pazarlama ve marka yönetimi konusunda uzmanlaşmak da bir sonraki hedefim olacak. 

 

 

Çankaya Üniversitesi mezunu olmanın size getirileri neler oldu ? 

 

Facebook’ taki Chocobons hesabımız gösteriyor ki bizi en çok destekleyenler Çankaya 

Üniversitesi öğrencileri, çalışanları, mezunları ve hatta öğretim kadrosu. Bunun dışında 

Çankaya Üniversitesi’nin her sene bahar şenliklerine katılıyoruz ve burada özellikle yeni 

ürünlerimizin ve şubelerimizin tanıtımını yapıyoruz. Yine Çankaya Üniversitesi’nden mezun 

olmamın bir avantajı olarak hâlâ okuldaki hocalarımın fikirlerini alabilme şansım oluyor, 



onlarla kısa bir süre sohbet etmek bile aldığım kararları daha doğru analiz edebilmemi 

sağlıyor. 

  

Çankaya Üniversitesi ve Mezunlar Derneği ile ilişkilerinizi koparmayıp, okuldaki 

etkinliklerde sık sık rol alıyorsunuz. Üniversitemizin yeni kampusa taşınması ve 

Mezunlar Derneği’nin çalışmaları konusunda görüşleriniz nedir ?  

 

 

Evet özellikle bu sene Robo Çankaya, Çankaya Kariyer Platformu ve Çankaya Şenlikleri 

olmak üzere üniversitemizin üç değişik organizasyonunda Chocobons Fruit&Waffle olarak 

yer aldık. Bunda Mezunlar Derneği, Kültür Hizmetleri, Kariyer Planlama ile olan ilişkilerimin 

çok önemli rolü var tabii ki. En başında da söylediğim gibi Çankaya Üniversitesi, bir aile 

ortamına sahip ve biz de Chocobons olarak böyle bir ailenin içine yer almaktan keyif 

aldığımız için bütün aktivitelere elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz.  

 

Yeni kampus tabii ki hepimizin istekle beklediği bir proje; ama umarım bu değişiklik 

buradaki samimi ortamımızın bozulmasına sebep olmaz. Diğer taraftan bu projenin 

üniversitemize yeni bir kimlik ve daha geniş bir vizyon kazandıracağı kesin.  

 

Mezunlar Derneği’ne gelince geçen seneki şenliklerde ilk standınızı gördüğümde 

üniversitemizin ihtiyacı olduğunu düşündüğüm ve uzun zamandır beklediğim bir oluşumun 

ilk adımlarının atıldığını düşünerek çok sevinmiştim. İlk sene işlerimin yoğunluğundan dolayı 

aktivitelerinizi çok takip edemesem de MBA’ye başlamam ile birlikte kampusa her 

geldiğimde uğramadan geçemediğim bir yer oldu Mezunlar Derneği. Aktivitelerin hepsine 

katılamasam da takip ediyor ve kesinlikle yapılması gerekeni başarıyla yaptığınızı 

düşünüyorum.  

 

Röportajımıza son verirken, mezunlarımıza ve öğrencilerimize iletmek 

istedikleriniz nelerdir? 

 

 

Tek bir hedefe odaklanıp o konuda kendini geliştirmenin başarının en kısa yolu olduğunu 

artık her yerde duyuyor olsak da ben her zaman bireylerin kendilerini çok yönlü geliştirmesi 

gerektiğini savunurum. Belki bu biraz da kişilik ile ilgili; ama benim hayatımda hep böyle 

olmuştur, tek hedef ya da tek ilgi alanı, insanın vizyonunu daraltan kavramlar bana kalırsa. 

Böyle düşünmeme rağmen benim de bazen aynı anda birden çok işi yapıp yapamayacağımı 

uzun uzun düşünmek zorunda kaldığım oluyor tabii MBA’ye başlarken de böyle bir karar 

süreci yaşadım.  

24 yaşında henüz her şeyin çok başında biri olarak arkadaşlarıma bir öneride bulunmak yerine 

Doç. Dr. Osman Aray hocamızın benim MBA’ye başlayıp başlamama konusundaki kararsız 

tutumum karşısında söylediği sözü iletmek istiyorum size. : “En iyisi, eve gidince yazı tura at 

ona göre karar ver; ama şunu unutma: Hayata ne verirsen o sana mutlaka bir gün geri döner.” 

 

Röportaj; Gözde Kuşak 


