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Kayıplar sanılandan 
daha büyük 
U N I C E F ’ İN ,  pandeminin çocukların öğrenimi üzerindeki etkisi-
ne yönelik paylaştığı veriler bir kez daha gösterdi ki, kayıplar dü-
şündüğümüzden de büyük. Mesela, düşük ve orta gelirli ülkelerde, 
10 yaşa kadar çocuklarda yüzde 53 olan basit bir metni okuma 
veya anlamada yaşanan güçlüğün pandemiyle yüzde 70’e kadar 
yükseldiği görülüyor. Etiyopya’da ilkokul çocuklarının normal bir 
okul yılı olsaydı öğrenecekleri matematiğin yüzde 40’ını öğrendi-
ği tahmin ediliyor. ABD Teksas’ta, 2019’a kıyasla 2021’de 3. sınıfta-
ki çocukların üçte ikisinin matematikte sınıf seviyelerinin altında 
olduğu testlerle kanıtlanırken, Brezilya’da, 10-15 yaşındaki her 10 
öğrenciden 1’i, okulları yeniden açıldığında okula dönmemeyi dü-
şünüyor. Güney Afrika’da, okul çocuklarının yüzde 75’i olmaları 
gereken yerin tam bir eğitim yılı gerisinde. 

5.5 MİLYON
PA N D E M İD E  T E D B İR İ  E L D E N  B I R A K A N L A R  için uyar niteliğinde baz rakamlar 
paylaşalm sizlerle. Dünya Sağlk Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, DSÖ’ye ortalama her üç saniyede bir 100 vaka rapor 
edildiğini ve her 12 saniyede bir kişinin de COVID-19’dan yaşamn yitirdiğini 
söyledi. 2 yl dolarken 5.5 milyondan fazla kişinin öldüğünü ve 350 milyon 
vaka rapor edildiğini ancak bu rakamlarn da gerçek rakamlarn oldukça 
altnda olduğunu belirten Ghebreyesus, Omicron varyantnn son varyant 
olduğunu söylemenin ve salgnda sona gelindiğini varsaymann tehlikeli olduğu 
uyarsnda bulundu.

%93 
K Ü R E S E L  I S I N M A V E  İK L İM D EĞ İ Ş İK L İ Ğ İ  dünyann en önemli gündem maddesi 
ve BAREM’in yaptğ araştrma insanlarn iklim değişikliği konusuna bakşn 
ortaya koymas açsndan dikkat çekici. Katlmclarn % 86’s küresel snmay 
insanlk için ciddi tehlike olarak görüyor, Türkiye’de ise bu oran % 93. Dünya 
nüfusunun yüzde 80’i kendi davranşlarnn çevreyi iyileştirmeye yardmc 
olacağn düşünüyor. Türkiye’de insanlar çevreyi düzeltmek için kendi bireysel 
çabalarnn önemli olduğu düşüncesine dünya ortalamasna göre daha az 
katlyorlar (%73). Türkiye’nin yüzde 68’i esas çabay hükümet ve şirketlerin 
göstermesi gerektiği düşüncesinde... 

KİBAR HOLDİNG CEO’SU HALUK KAYABAŞI:

Motosikletle 
İtalya’yı 
dolaşmak 
istiyorum
İşini yaparken huzur bulanlardan
Kibar Holding CEO’su Haluk 
Kayabaşı. “Maharet ‘an’ları 
yakalayabilmekte” diyen Kayabaşı, 
sabah ofise gittiğinde güneşin doğuşunu 
yakalayıp 15 dakika kahvesiyle bu anı 
yaşamanın kendisi için minik bir tatil 
olduğunu anlatıyor. 

Çocukluğu Kayseri’de ge-
çen ve ticarete henüz 13 
yaşındayken başlayan 
Kibar Holding CEO’su 
Haluk Kayabaşı, işini 

bir hobi olarak gören yöneticiler-
den. Çalışma hayatının yoğun ve 
stresli temposunda beyni her an 
uyanık tutmak gerektiğini söyle-
yen Kayabaşı’nın, bu hengamede 
soluk almak için kaçış noktaları 
hep olmuş. 

Bir ara teknesi olan ve denizle 
hasbıhal ettiğini söyleyen Kaya-
başı, 25 yıldır bu kaçışı motosik-
leti ile yapıyor. Rüzgarı arkasına 
alıp renklerin içinden geçen Ka-
yabaşı’nın bugüne kadar 7 tane 
motoru olmuş. Son motorunu ise 
geçen yıl mayıs ayında almış. Mo-
tosiklet kullanıcılarından olu-
şan Goldwing Riders isimli bir 
gurupları olduğunu anlatan Ka-
yabaşı, bazen Şile, Kerpe, Kefken 
gibi İstanbul’a yakın destinas-
yonlara hafta sonu turları düzen-
lediklerini belirtiyor. İlk bulduğu 
fırsatta İtalya’yı motorla gezmek 
istediğini söyleyen Kayabaşı, 
çarşamba ve cuma günleri işe de 
motosikleti ile gidiyor.

Bir gününüz nasıl geçiyor?
Çalışmayı çok severim, bana iş-
kolik diyenler olabilir ama işim 
benim için bir hobi. İşimi ya-
parken huzur buluyorum. Ener-
jim gün boyu yüksektir. Gece sa-
at 12.00 gibi yatar, sabah 6.30’da 
uyanırım. 6 saat uyku benim için 
yeterli oluyor ve sabah dinlenmiş 
olarak uyanıyorum. Günüm top-
lantılar, iş yemekleriyle yoğun 
bir şekilde geçiyor. Pandemi sü-
recinde online toplantılarımızın 
da sayısı arttı. Ama bunlar beni 
yormuyor. Yoğun bir günün ar-
dından atlayıp bir geceliğine bile 
olsa Bodrum’a gidebilirim. Haf-
ta sonları Kartepe’deki evimize 
gidip orada motorla gezmeyi se-
viyoruz. 

Yılda ne kadar tatil yaparsınız? İş-
ten çok uzak kalabiliyor musunuz?
Önceden çok daha seyrek tatil 
imkanım oluyordu. Ancak yıllar 
geçtikçe kendime zaman ayır-
manın fırsatını yakalamayı öğ-
rendim. Adına tatil değil ama 
kaçamak demem daha doğru sa-
nırım ya da küçük kısa molalar. 
İşten çok uzak kalamıyorum el-
bette. Çünkü günümüz teknolo-
jik imkanları da her an her yer-
de ulaşılabilir olmayı mümkün 
kılıyor. Ancak ‘an’ları yakalaya-
bilmekte maharet. Sabah ofise 
gittiğimde güneşin doğuşunu 
yakalayıp 15 dakika kahvemle 
bu anı yaşamak da bir minik ta-
til benim için. Yıl genelinde spe-
sifik bir sayı veremiyorum ama 
yıllık izinler, bayramlar ve özel 
günleri değerlendirmeye gayret 
ediyorum.

Pandemi sonrasında hayatınızda 
ne gibi değişiklikler oldu? 
Pandemi sürecinin başlarında 
herkes gibi büyük bir şaşkınlık 
yaşadım. Bu kadar uzun bir pe-
riyod beklemiyordum. Ve son-
ra hepimizin de şahit olduğu gi-
bi oldukça uzun zamana yayı-
lan bu süreci yaşadık, yaşıyoruz. 
İlk başlarda tabi biraz daha faz-
la kendimle ve ailemle vakit ge-
çirdiğim bir zaman dilimi oldu. 
Kitap okudum, film izledim, ço-
cuklarımla birlikteydik. COVID 
olmadım, çalıştığım grupta bu 
hastalıktan korunabilmek için 
oldukça etkin bir yönetim ve ta-
kip sistematiği geliştirdik bu sis-
tematik içinde kendimizi olduk-
ça iyi koruduk, tüm çalışanları-
mızı da korumak için maksimum 
gayret sarf ettik.

Sizin motor merakınızı biliyoruz? 
Pandemi döneminde motor sevda-
nızın yararını gördünüz mü?
Görmez olur muyum hiç? Özel-
likle bireysel hareket halinde 

daha çok korunacağımız bu ko-
ronavirüsten motorun bahşet-
tiği sonsuz özgürlük sayesinde 
oldukça fazla yararlandım. Mo-
tosikletinize binip, alıp başınızı 
gidebilmek, istediğin yerde du-
rup biraz soluklanabilmek paha 
biçilmez bir şey çünkü.

Motor sevdanız ne zaman başladı?
Yaklaşık 25 yıl olacak. Çalışma 
hayatım hep yoğun, stresli ve 
beyninizi her an uyanık tutma-
nız gereken bir tempodaydı. Ha-
la da öyle ve bu hengamede biraz 
soluk alma ihtiyacı duyuyorsu-
nuz. Benim her daim kaçış nok-
talarım olmuştur. Bir ara teknem 
vardı. Denizle hasbıhal ederdim. 
Sonra motorum oldu. Uçsuz bu-
caksız yollarda rüzgarı arkama 
alıp renklerin içinden geçmeye 
başladım. Şu sıralarda da bisik-

letle arşınlıyorum deniz kenarı-
nı. Kuşlara selam verip, kedileri 
seviyorum. 

İlk motorunuzu ne zaman aldı-
nız? Motor almanıza karşı çıkan-
lar oldu mu?
Yaklaşık 25 sene önce aldım ilk 
motorumu. Çok fazla karşı çıkan 
olmadı. Çünkü bugünkü kadar 
“tehlikeli” diye etiketlenmiyor-

du motora binmek. O zamanlar 
trafik de çok yoğun değildi. Şimdi 
motorda olmaktan çok, o yoğun 
trafikte araçların ve sürücülerin 
kuralları hiçe sayması nedeniyle 
zorlanıyoruz.

Şu andaki motorunuzu ne zaman 
aldınız? Neden bu motoru tercih 
ettiniz?
Bugüne kadar 7 motorum oldu 
ve her birinin de bende ayrı ayrı 
hatıraları var. Şu anda kullandı-
ğım motorumu 2021 Mayıs ayın-
da aldım. Bu motor benim 3. aynı 
marka ve model motorum, olduk-
ça güçlü bir motor, yüksek tekno-
lojik donanımı ve uzun yolda çok 
konforlu olduğu için bu motoru 
kullanıyorum yıllardır.

Motorcuların kampları, sürek-
li gittikleri mekanlar olur? Sizin 

böyle bir ekibiniz, gittiğiniz kamp 
ya da mekanlar var mı?
Evet Goldwing Riders isminde 
bir grubumuz var. Bazen İstan-
bul’a yakın destinasyonlara Şile, 
Kerpe, Kefken vb. hafta sonu tur-
ları düzenliyoruz. Pandemi önce-
si daha sık yaparken şimdilerde 
seyrekleşti. Ayrıca her yıl Ege’nin 
çeşitli sahil kasabalarına 3-4 gün 
konaklayacağımız turlar da yapı-
yoruz ve bu turlar çok keyifli olu-
yor. Bunun dışında hem çalıştı-
ğım grupta hem çevremde yakın 
arkadaşlarım var, bazen onlarla 
da günübirlik yakın yerlere turlar 
düzenliyoruz.

Motorla yurtdışı seyahati yaptı-
nız mı?
Henüz yapmadım. Ama ilk fırsat-
ta İtalya’yı dolaşmayı çok istiyo-
rum.

Edip Cansever’in de dediği gibi 
“Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk. 
Hiçbir yere gitmiyor…” 
“Benim çocukluğum da öyle” diyen 
Haluk Kayabaş, Anadolu’nun orta 
yerinde, çocuğun çocuk, yaşamn 
meşakkatli, var olmann çalşmakla 
eşdeğer olduğu bir coğrafyada 
doğmuş. Çevresinde  hep güçlü 
kadnlarn varlğ ve desteği olmuş. 
Her bir ann doya doya yaşadğ, 
yaşamsal becerilerimi kazandğ 
güzel bir çocukluk geçiren Kayabaş, 
bir taraftan eğitimini sürdürürken 
diğer taraftan çalşmş da. Kayabaş 
o günleri şöyle anlatyor: 
“Birçok şey yaptm okurken. Kayseri 
doğumluyum deyince zaten hemen 
ticaret ile ilişkilendirilirsiniz. Ben de 
7. snftan itibaren kendi çapmda 
ticaret yapmaya başladm. Yakn 
bir akrabamz tekstilciydi, her hafta 
ondan belli miktar ürün alr, pazarda 

satardm. Yaşadğm sürece hep 
bir şeyleri farkl yapmak, fayda 
yaratmak, bir ekibin parças olmak 
düsturunu benimsedim. Bu zamana 
gelene kadar her biri benim yaşam 
yolculuğumda mihenk taşlarm 
oldu. Olaylar yorumlayp analiz 
ederken, risk alrken, zorlu hedefleri 
başarmaya çalşrken hep bu 
yaşanmşlklarmn, deneyimlerimin 
faydasn gördüm. Çocukken 
öğretmen olmak isterdim, bu yüzden 
yatl öğretmen okulu snavlarna 
da girmiştim. Çünkü ortaöğretim 
yllarnda öğretmenleri tarafndan 
çok sevilen bir öğrenciydim, 
ben de tüm öğretmenlerimi çok 
seviyordum, her biri benim için 
birer rol modeldi. Onlar gibi olmak 
da hayalimdi. Okul ve kariyer 
konusunda yol ve yine ticaret ile olan 
bağlantm beni buraya getirdi de 
diyebiliriz. 

“ÖĞRETMEN OLMA 
HEVESİYLE SINAVLARA 
DAHİ GİRDİM” 

“Benim her daim kaçş 
noktalarm oldu. Bir 

ara teknem vard. 
Sonra motorum oldu. 
Şu sralarda bisikletle 

arşnlyorum deniz 
kenarn.”

-HALUK KAYABAŞI
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lu üyesi olan Özlem Mertoğlu’nun 
teknoloji ve life-style start-up gi-
rişim ve yatırımları bulunuyor. 
İşin hem girişim hem de yatırım 
tarafını oldukça iyi bilen Özlem 
Mertoğlu ile girişimcilik ekosis-
teminin gelişimini konuştuk. 

ODAKLANMAK, 
AZİM VE KARARLILIK
HER ZAMAN
 HIZA GALİP GELİR
“Aesop’un kaplumbağa ve tavşan 
arasındaki yarış hakkındaki ma-
salını biliyorsunuz: Kaplumbağa 
her zaman yarışı kazanır. Odak-
lanmak, azim ve kararlılık her za-
man hıza galip gelir. Biz bu hika-
yeye gerçekten inanıyoruz. Sağ-
lıklı ve üretken yaşam süresini 
uzatmaya en çok yardımcı olan 
faktörlerin başında formda olmak 

ve iyi hissetmek geliyor. Morla 
Moves fiziksel aktivite ve fitness’ı, 
akıllı teknolojileri kullanarak eğ-
lenceli, kullanıcılar için etkili ve 
güvenli hale getiriyor. Morla Mo-
ves da ‘computer vision’ desteği 
ile ileri seviye pose estimation ya-
pabilecek kendi çekirdek motoru-
muzu, gerçek zamanlı yapay zekâ 
algoritmalarımız ve derin öğren-
me modellerimizle geliştiriyoruz. 
Ana fonksiyonlar arasında gerçek 
zamanlı geri bildirim ve hareket 
düzeltme, performans izleme, ki-
şiselleştirilmiş kullanıcı deneyi-
mini sayabilirim.

Bizim hayalimiz; Morla Mo-
ves’ın ticari faaliyetlerinin baş-
langıcını takip eden 24 aylık sü-
recin sonunda 1 milyon global 
kullanıcısı olan, sunulan disip-
linlerde dünyadaki ilk 5 uzman-

dan en az 1 tanesinin yer aldığı 
bir platform olması. Morla Moves 
çok genç bir şirket. Şu an ekip için 
deneme aşamandayız. Şubat so-
nuna kadar ürünü son kullanıcı 
denemelerine açmış olmayı he-
defliyoruz.”

EKONOMİ VE HUKUK 
POLİTİKALARININ 
İSTİKRARLI PERFORMANSI 
ÇOK ÖNEMLİ
“Bilgi ve tecrübe birikimimin 
önemli bir eksikliği hakkıyla ta-
mamlayabileceğini fark edip bu 
faaliyetin beni hem manen hem 
madden tatmin edeceğine ik-
na olduğumda girişimci olmaya 
karar verdim. Girişimcilik be-
nim hayata bakış açımın ve ha-
yatımın akışının çok önemli bir 
parçası. Onun için anlamını ol-
dukça geniş tanımlayabileceğim. 
Girişimcilik benim için yeni din-
lemeye ve anlamaya açık olmak, 
risk alabilmek, farklı olabilmek, 
değer-fayda yaratabilmek, me-
rak, kararlılık, adaptasyon an-
lamına geliyor. Türkiye›deki gi-
rişimcilik ekosistemi son 10 yıl 
içerisinde hem girişimciler hem 
yatırımcılar perspektifinden çok 
gelişti. Bence Türkiye’deki eko-
nomi ve hukuk politikalarının is-
tikrarlı performansı çok önem-
li. Çünkü bu, dünya ile entegras-
yonun kritik gerekliliklerinden 
birisi. Şimdiki aklım olsa Ame-
rika’daki teknoloji ekosistemini 
daha erken ilgi alanıma alırdım. 
Bu süreçte en büyük destekçim 
Morla Moves’un kurucu ortak-
larından birisi olan eşim Hakan 
Mertoğlu oldu. Eş zamanlı olarak 
girişimim ile ilgili beni farklı açı-
lardan beslemeyi kabul eden ve 
fikir alışverişinde bulunduğum 
arkadaşlarımın destekleri de çok 
önemli. Arya’ya katıldıktan son-
ra bir girişimci olarak destek al-
dığım arkadaşlarıma yenilerini 
ekledim.” 

27 TRİLYON $
PA N D E M İ Y L E  B İR L İK T E  U Z A K TA N Ç A L IŞM A yeni normal saylyor ve kurumlar 
hzla hibrit dönüşüme girdiler bile. Buna rağmen dünya çapnda 2 milyar insan 
hala ön saf çalşan olarak görev yapyor ve bu kişiler küresel iş gücünün yüzde 
80’ini temsil ediyor. KARGEM Yönetim Kurulu Başkan Hasan Aydoğan ise farkl 
bir noktaya dikkat çekiyor. 2022’de global perakende sektörünün 27 trilyon 
dolar büyüklüğe ulaşacağ ve bu rakamn 19,2 trilyon dolarnn fiziksel mağaza 
satşlaryla gerçekleşeceğine dair öngörüyü paylaşan Aydoğan, e-ticaretin 
kazandğ ivmenin perakendecileri, mağazaya ve mağaza çalşanlarna yatrm 
yapmaktan vazgeçirmemesi gerektiğini söylüyor. 

900.000 
B M U L U S L A R A R A S I  Ç A L IŞM A Ö R G Ü T Ü  ( I L O) ,  Taliban’n kontrolü ele 
geçirmesinden bu yana Afganistan’da ekonominin “felç geçirdiğine” dair bir 
uyarda bulunarak, yarm milyondan fazla kişinin işini kaybettiğini veya işten 
atldğn söyledi. Afganistan’daki kriz ve kadnlarn işe katlmna getirilen 
kstlamalar nedeniyle iş kayplarnn yln ortasnda yaklaşk 700.000’e çkmas 
bekleniyor. ILO’nun “en kötü” senaryosu ise bu rakamn 900.000’i aşmas. 
Kadn istihdamnn 2021’in üçüncü çeyreğinde yüzde 16 orannda azaldğn 
hatrlatan ILO, bu rakamn 2022 ortasna kadar yüzde 21 ile yüzde 28 arasnda 
düşebileceği tahmininde bulunuyor. 

%68
TA S A R R U F  V E  E M E K L İL İK D A H İL  O L M A K Ü Z E R E  262 milyar sterlinlik varlk 
yöneten Aviva Investors, İngiltere dahil 30 ülkede 1.500 şirkete yllk 
mektubunda, şirketleri kendi biyoçeşitlilik eylem planlarn geliştirmeye, uygun 
durum tespiti ile insan haklarna olan bağllklarn kamuya açklamaya ve 
yönetici ödeme planlarnn -özellikle ikramiyelerin- uygun olmasn sağlamaya 
çağrd. The Guardian’n haberine göre bu masaj daha sürdürülebilir, kapsayc 
ve düşük karbonlu bir gelecek yaratma çabalarnn bir parças. Ayrca, ücret 
seviyeleri ve ücret planlarnn yapsyla ilgili endişeler nedeniyle Birleşik Krallk 
ve ABD’deki yönetici maaş tekliflerinin srasyla %33 ve %68’ini reddetti.

Morla Moves, Hol-
landa merkezli an-
cak küresel hare-
ket etmeyi amaç-
layan bir girişim. 

Hikayesi Ocak 2021’de başladı. 
Fiziksel aktivite ve fitness’ı, akıl-
lı teknolojileri kullanarak eğlen-
celi, kullanıcılar için etkili ve gü-
venli hale getiriyor. Eğitmen ve 
antrenörleri kullanıcılar ile, yer 
ve zaman sınırlaması olmaksızın 
buluşturan Morla Moves platfor-
mu “uzman eğitmenler rehber-
liğinde fiziksel aktiviteyi” (PT 
guided physical activity) global 
olarak daha erişilebilir kılarak, 
FitTech sektöründe fark yarat-
mayı hedefliyor.

Morla Moves Kurucusu Öz-
lem Mertoğlu, T.E.D. Ankara Ko-
leji ve O.D.T.Ü . Kamu Yönetimi ve 
Uluslararası İ liş kiler Bö lü mü  li-
sans eğitimi sonrası 1987 yılında 
bankacılık kariyerine başlıyor. 
Interbank, Impexbak, HSBC ve 
Korfezbank’ da kurumsal finans-
man, proje finansmanı, özel ban-
kacılık, yurtdışı iştirakler ko-
nularında üst düzey yöneticilik 
deneyimlerinden sonra 1999 yı-
lında Dış bank Nederland NV’nin 
Kurucu Genel Müdürü olarak 
Hollanda’ya yerleşiyor.

2004 yılında Fortis Bank 
N.V.’nin satın alım sürecindeki 
devir ve entegrasyon sonrasın-
da 18 yıllık bankacılık kariyeri-
ni noktalayarak, yönetsel, finan-
sal ve stratejik konularda danış-
manlık vermek üzere ilk şirketini 
kuruyor. Bu şirket daha sonra, 
uluslararası yatırımları olan fir-
malara yönetim ve operasyonel 
servisler vermek üzere, Hollan-
da Merkez Bankası sü pervizyo-
nunda faaliyet gösteren, lisans-
lı bir trust şirketine dönüşüyor. 
2016 yılında ise, Mertoğlu şirke-
tini TMF Netherlands BV’ye sa-
tıyor. Halen Yapı Kredi Nether-
land N.V. bağımsız yönetim kuru-

GENÇ GİRİŞİMCİLERE 
TAVSİYELER
1. İç motivasyonlarn çok iyi 

beslesinler. 
2. Sevdikleri fikirler ile uğraşsnlar 

ama en az sevgileri kadar kritik 
bakş açlar da olsun. Çünkü bu 
kombinasyon hem iyileştirme hem 
geliştirmeye yardmc olur.  

3. Mutlaka konusunda uzman ve 
frekanslarnn tuttuğu insanlar ile 
birlikte olmaya gayret etsinler, 
böylece kendilerini daha fazla 
büyütürler. 

ÖĞRENMEKTE ÜŞENGEÇ DEĞİLİM
“Kendimi çalşkan, cesur, merakl, 
güvenilir ve neşeli sfatlar ile 
tanmlarm. Bildiğim veya bilmediğim 
konularda yeni başlangçlar 
yapmakta tereddüt etmem. 
Herkesin her zaman bir diğerinden 
öğreneceği şeyler olduğuna 
inanrm. Öğrenmekte üşengeç 
değilimdir. Aklm ve ulaşabileceğim 
imkânlarmn tamamn kullanarak, 
elimden gelenin en iyisini yaptğmda 
ve kendi belirlediğim hedeflerime 
ulaştğmda veya aştğmda başarl 
olduğumu düşünürüm. Hedeflerime 

ulaşamayacağm durumlarn 
farkna vararak yön değiştirmek 
de başar tanmlamalarm 
arasnda. Başarszlk ve hatalar 
çok kymetli öğrenme frsatlar 
olarak görüyorum. Derinlemesine 
incelenip, iyi analiz edilip, detayl 
değerlendirilmeli ve ders alnmal. 
Baş arisiz olmaktan veya hata 
yapmaktan korkmadan, böyle 
durumlar karşsnda ne yaparsak iki 
yl sonra söz konusu durum önemli 
bir frsata dönüşür diye düşünmek 
gerekir.” 

“Kaplumbağa her zaman 
yarışı kazanır” 

Morla Moves Kurucusu Özlem Mertoğlu, “Aesop’un kaplumbağa ve tavşan 
arasındaki yarışı anlatan masalını biliyorsunuz: Kaplumbağa her zaman yarışı kazanır. 

Odaklanmak, azim ve kararlılık her zaman hıza galip gelir” diyor.

DİDEM ERYAR 
ÜNLÜ

didem.eryar@dunya.com

Kahve Sohbeti

İşe motorla gidip geldiğiniz oluyor 
mu? Ne zamanlar motora biniyor-
sunuz?
Evet, zaman zaman oluyor. Daha 
önceden Tuzla yerleşkesindey-
ken cuma günleri motorla gider 
dönerdim. Şimdi de bazen haf-
ta içinde Tuzla’ya bazen de Zor-
lu’daki ofise motor ile gidiyorum. 
Genellikle çarşamba ve cuma 
günleri motosiklet ile ofise gidi-
yorum, ayrıca programım ve uy-
gun koşullar varsa da; cuma ak-
şamları ofisten direk İstanbul dı-
şına çıkabiliyorum.

Eşiniz ve oğullarınızla nasıl zaman 
geçirirsiniz?
Çocuklar bize emanet ediliyor 
bir süreliğine. Tabi gönül bağınız 
ölene kadar sizinle. Oğullarım da 
eğitim hayatları nedeniyle 18 yaş 
sonrası evden tek tek kanatlana-
rak uçtular. Özel günlerde ve be-
lirli zamanlarda bir araya geldik 
hep. Mesela bu pandemi döne-
mi de çok güzel bir fırsat oldu biz-
ler için. Yeniden uzun süreli ola-
rak bir araya geldik ve çok keyifli 
vakit geçirdik. Çocuklarım 30’lu 
yaşlarında ve artık bana yol arka-
daşlığı yapıyorlar, birlikte bisiklet 
sürmekten yeni dünya düzenini 
tartışmaya, veganlıktan dünyanın 
dezavantajlı toplumlarına kadar 
birçok şeyi konuşup paylaşıyoruz.

Çocuklarınızın büyüme sürecinde 
onlarla yeterince vakit geçirdiği-
nizi düşünüyor musunuz?
Bu soruda bir teşekkür etmem ge-
rek. Eşim sağ olsun çocuklarımı-
zın büyüme sürecinde benim ek-
sik kaldığım yerlerde iki katı efor 
harcadı ve birlikte sevgiyle bü-
yüttük çocuklarımızı. Ben de ya-
ratabildiğim her fırsatta onlarla 
birlikte olmaya gayret ettim. Özel 
zamanlarında, hafta sonları, yaz 
tatilleri ve yakaladığımız her an 
güzel anılar biriktirmeye gayret 
ettim.

Kariyerinize ilk 
başladğnz güne 
geri dönseniz, 
genç Haluk 
Kayabaş’na 
tavsiyeniz ne 
olurdu?
“Umut etmeye ve 
hayal kurmaya 
devam et. Yoluna 
çkan her şeyi 
sevmeye, anlamaya, 
öğrenmeye ve 
çalşmaya hiç ara 
verme, soluk aldğn 
her an değerli” 
derdim. Ki genç 
Haluk da aynen 
böyle yaşad ve 
yaşamaya da devam 
ediyor.

HALU K K AYA BAŞ I  A RŞİV İ
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