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Kısaca kendinizden 
bahseder misiniz?

1971 yılında 
Bulgaristan’da 
doğdum. 1978 yılında 
Bulgaristan’dan buraya 
geldik. Öğrenim 
hayatıma burada 
başladım ve devam 
ettim.  Esas mesleğim 
cam teknikerliğidir. 
Fakat o günün 
şartlarından dolayı işe 
alım sürecim başarılı 
olmadı ve 17 sene 

çalıştım laboratuvarda 
şef olarak. Daha sonra 
2. Çocuğumu dünyaya 
getirmeden önce tekstil 
sektöründen ayrılmaya 
karar verdim. 

Firmanızın kuruluş 
öyküsünden bahseder 
misiniz?

Eski çalıştığım 
yerlerdeki zaman 
ve tempoyu kendi 
işime ayırdığımda 
da başarılı olacağımı 
düşünüyordum. 
İnternetten organik 
sektör diye bir pazar 
araştırması buldum. 
Benim  yaşam 
tarzıma çok uyduğunu 
düşündüm. Ayşe 
Tolga’dan aroma terapi 

eğitimleri aldım. 
O eğitim üzerine 
kendimden çok şey 
kattım. Kendime 
kremler hazırladım. 
2012 yılında ilk 
ihracatımızı yaptık. 
Kendimiz şişelemeye 

sürecini tamamladık. 
Arka planda yaptığım 
kremleri arkadaşlarım 
ve müşterilerim çok 
beğendi. İlk üretim 

yerim bu dükkandaki 
ufak tezgahtır. Bu 
memnuniyet gitgide arttı 

kremi yapmamı istedi. 
Ankara’dan bir doktor 
benden aldığı yağlarla 
dosya hazırlamıştı. 
2014 yılında bir krem 
yaptık ve çok beğenildi. 
2014 yılından bu yana 
hem doğal kozmetik 
üretiyorum hem de 
diğer ürün koyduğumuz 
depoyu büyütmeye 
çalışıyorum. İhracat 

tanesi yurtdışında büyük 
bir alışveriş sitesinde 
ürünlerimi satıyor. 

Ürettiğimiz kozmetikler 
EWG araştırmalarına 
göre 0 derece yani 
insan sağlına hiç zarar 
vermeyen ürünlerdir.  
Biz hammaddesini ithal 
edip üretimini yapıp 
ihraç ediyoruz. 

Çorlu ve Bölgemizi 
sektör açısından 
değerlendirir misiniz?

Bu bölgede organik 
gıda tüketen bir kesim 
var. Özellikle kanser 
hastaları. Güvenilir 
satıcı olduğumuz için 
kulaktan kulağa bizlere 
ulaşan var. Çorlu 
Alışveriş Fuarı’nda 
insanlar ürünlerimizi 

bildiklerini fakat 
internetten aldıklarını 
dile getirdiler. Burada 
tanıtım konusunda 
bizimde eksiklerimiz 
olmuş olabilir. 
Çorlu’da bebeklerinin 
sağlıklarını düşünen 
GDO’lu ürünlerle 
beslemek istemeyen, 
sağlıklı ürünler 
vermek isteyen aileler 
mevcuttur. 

Mesleğinizin zor ve 
kolay yanlarından 
bahseder misiniz?

Her konuda çok 
zevkli bir iş. 
İnsanların üzerindeki 
olumlu etkiyi göründe 
daha da mutlu 

oluyorsunuz. Kimseden 
olumsuz tepki 
görmedim. İnsanların 
size güvenmesi çok 

güzel bir duygu. Mevcut 
piyasa koşulları bizleri 
zorluyor. Kozmetik 
hammaddemizin 
alımı dövizle olduğu 
için bizler o noktada 
zorlanıyoruz. 

Son olarak söylemek 
istedikleriniz nelerdir?

Günümüz koşullarında 
artık herkes bir iş 
yapabilecek konumda. 
Gerek işyeri açma 
gerekse internet 
üzerinden satış 
yapma konularında 
herkes bir ticaret 
yapabilir. Özellikle 
evde oturan bayanlar 
vakitlerini bu noktada 
değerlendirebilirler. 
Ben hiçbir yerden 
destek almadan kendi 
başıma bu işe girdim ve 
başarılı olduğuma da 
inanıyorum. İnsanların 
memnuniyeti beni bu 
noktalara getirdi. Kimse 
başaramam demesin 
herkes çalışmalı. Bu 
röportajı gerçekleştiren 
Çorlu Ticaret ve Sanayi 
Odası’na teşekkür 
ederim. 

2018 YILI  
ÇORLU TİCARET VE SANAYİ GAZETESİ  

REKLAM FİYAT TARİFELERİ 

1.200,00 TL 
600,00 TL 
300,00 TL 

           Tam sayfa  
         Yarım sayfa 
        Çeyrek sayfa  

      25 cm x 37 cm  
      25 cm x 18.5 cm  
    12,5 cm x18.5 cm  

           Tam sayfa  
         Yarım sayfa 
        Çeyrek sayfa  

      25 cm x 37 cm  
      25 cm x 18.5 cm  
    12,5 cm x18.5 cm  

600,00 TL 
 300,00 TL 
 150,00 TL 

• 
• 

(Dış Arka Sayfa)
Ölçüler

(Dış  Arka  ve İç Sayfa)
Reklam

(İç Sayfalar)
Ölçüler

(Dış  Arka  ve İç Sayfa)
Reklam

Farkında mısınız?
SİZE ÇOK YAKINIZ

 anında 

https//www.facebook.com/corlutsokurumsal

htt

www.corlutso.org.tr

corlutso@corlutso.org.tr

Kadın Üyelerimizin Başarılarını Paylaşmak için Başak 
Organik Ürünler İş Yeri Sahibi Ayten KODAK ile röportaj 
gerçekleştirdik ve kendisinden organik ürünler hakkında 

bilgiler aldık.


