


Neden	Dünya	Turu?	

•  Dünyamız	 doğası,	 vahşi	 yaşamı	 ve	
büyüleyen	 manzaraları	 ile	 bizleri	
şaşkına	çevirebiliyor.	

	

•  Kültürler,	 insan	 davranışları,	 yaşam	
tarzları	 ve	 hayatlar	 dünyanın	 her	
köşesinde	farklı...		

	

•  Tüm	 bunlar	 hakkında	 okuyabilir,	
izleyebilir	 ya	da	 fotoğraflara	bakabiliriz	
ama	 hiç	 birisi	 kendi	 gözümüz	 ile	
keşfetmekle	 aynı	 olmayacakCr.	 Çünkü	
neyin	 ne	 kadar	 doğru	 olduğunu	 ancak	
içinde	yaşayarak	öğrenebiliyoruz.	

	

•  Temmuz	2016	yılında	Ferry	 ile	beraber	
başladığımız	 keşif	 yolculuğumuzda	 şu	
ana	 kadar	 çok	 şey	 öğrenmemizin	 yanı	
sıra,	 kendimize	 de	 çok	 fazla	 değerler	
kaJk:	

	

	 Stresle	 baş	 etmeyi,	 daha	 fazla	 risk	
almayı,	 hızlı	 çözümler	 üretmeyi,	 küçük	
şeylerle	 mutlu	 olmayı	 ve	 sınırlarımızın	
boyutlarını	 öğrenerek	 her	 geçen	 gün	
kendimizi	biraz	daha	keşfediyoruz.		
	

•  Ve	 biliyoruz	 ki	 bilgi	 paylaş4kça	
değerlidir.	 Bu	 nedenle,	 sosyal	 medya	
da	 deneyimlerimizi	 ve	 öğrendiklerimizi	
mümkün	olduğunca	paylaşıyoruz.		



Neden	Motosiklet?	

Bu	 sanırım	 cevap	 vermesi	 en	 zor	 sorulardan	
birisi	benim	için,	nerden	geliyor	bu	sevgi?		
	
Ve	 ne	 kadar	 yoğun	 ki,	 hayaCnda	 motosiklet	
üzerine	 oturmamış	 Ferry’nin	 aklını	 bile	
çelebildi.	
	
İlk	aklımıza	gelen	kelimeler	:		
	

Adrenalin,	 macera,	 hobi,	 rüzgarı	 hissetmek,	
özgürlük,	yaşam	şekli...		
	

Aynı	zamanda	:	
	

•  Arabaların	 geçemediği	 bazı	 yerlerden	
kolay	geçip	gidebiliriz.	

•  Bir	 yerlere	 gitmek	 için	 toplu	 taşıma	
yokmuş	nasıl	gideceğiz	derdimiz	yok.		

•  Dağ	yolları,	zikzaklar,	off	road...	motosiklet	
ile	daha	keyifli	hale	gelebilir.	

•  İstediğimiz	 yollara	 girip	 çıkabildiğimiz	 için	
kimselerin	 gitmediği	 yerlerde	 inanılmaz	
güzel	 manzaralar	 görebilir,	 bir	 kabile	 ile	
karşılaşabilir,	 bir	 köye	 dalabiliriz.	 Yeni	
kültürler	ve	hayatlar	keşfedebiliriz.		

	
	



Seyahat	Ederken;	

•  Çok	keskin	rota	planları	yapmıyoruz.	Her	an	ülkelerin	vize	
kurallarının	 değişmesi	 ya	 da	 hiç	 beklemediğimiz	
sürprizler	bize	yolumuzu	değişWrebiliyor.			

	**********************************************************	

•  Kültürleri	 ve	 yaşamları	 yerlerinde	 öğrenmek	 istediğimiz	
için,	 küçük	 köylere	 gidiyor	 evlere	 konuk	 oluyoruz	 ya	 da	
bir	evin	bahçesine	çadır	açıp	günlerce	kalabiliyoruz.		

		

•  Çocuklar	 ile	 çeşitli	 akWvite	 çalışmalarına	kaClıyoruz:	Bazı	
spor	dallarında	eğiWmler	veriyoruz,	 İngilizce	öğreWyoruz,	
coğrafya	 (Dünya	haritası)	gibi	konularda	bilgi	aktarımları	
yapıyoruz.	 Ve	 tabi	 ki	 bizde	 onlardan	 birazda	 olsa	 kendi	
dillerini	 öğrenebildiğimiz	 gibi	 hayal	 dünyalarının	 içinde	
dalıp	gidebilme	şansını	yakalıyoruz.	

	***********************************************************	

•  Dünyada	görülmeye	değer	muhteşem	yerleri	geziyoruz.		

•  Dalış,	 yürüyüş,	 Crmanış,	 atlayış,	 ra[ing...	 AkWvitelere	
dahil	oluyoruz.	

•  Konumu,	bulunduğu	yeri	veya	tehlike	derecesi	nedeni	ile	
adı	çıkmış	motosiklet	yollarında	sürüş	keyfini	yaşıyoruz.	

																					********************************************************	

•  Çadırda	 yaşıyor,	 kendimiz	 yemek	 pişiriyoruz.	 Bir	 köyün	
ortasına,	 yol	 kenarına,	 vahşi	 doğanın	 yanı	 başına,	
otoparka...	kısacası	her	yere		çadırımızı	kurabiliyoruz.		

•  Motosiklet	 hakkında	hiç	 bir	 şey	 bilmeyerek	başladığımız	
yolculuğumuzda	arCk	tüm	bakım	ve	onarımları	kendimiz	
yapabiliyoruz.	

	
																						********************************************************	

•  Kendimizi	ve	birbirimizi	her	geçen	gün	daha	iyi	tanıyoruz.	

•  Yeteneklerimizi	keşfediyoruz.	

•  Limitlerimizi	öğreniyoruz.	
	
	



Dünya	Turu	Planımız	

	
	
	
	
	
	
	
	

CapetoCape	 yolculuğu	 ardından	
AlaskatoUshuaia	gezimize	başlarken	
aldığımız	 haber	 nedeni	 ile,	 Türkiye’	
de	 kalmaya	 ve	 tedavi	 sürecini	
burada	geçirmeye	karar	verdik.	
	
2019	 yılı	 içerisinde	 Türkiye’yi	
gezmeyi	ve	Şubat	2020	iWbariyle	de	
Amerika	 kıtaları	 seyahaWmize	
başlamayı	planlıyoruz.	



Gülçin	Söğüt	Kim?	
•  Adana’	da	doğdum,	üniversite	için	İstanbul’	a	geldim.	Yıldız	Teknik	Üniversitesi’nde	

MatemaWk	ve	Bilgisayar	Programcılığı	okudum.	Kısa	bir	 süre	öğretmenlik	yaparak,	
stajımı	 tamamladım	 ve	 matemaWk	 öğretmenliği	 serWfikamı	 aldım.	 Ardından	 IT	
sektöründe	 iş	 ve	 sistem	 analisW	 zaman	 zaman	 yazılımcı	 olarak	 çalışma	 hayaCna	
devam	ederken,	Yeditepe	Üniversitesi’nde	de	YöneWm	ve	DeneWm	yüksek	lisansını	
biWrdim.	

	

•  İşimi	 çok	 seviyordum,	 kariyerimde	 hızlı	 ve	 emin	 adımlarla	 ilerliyordum.	 Ama	
ortaokul	 çağlarında	 kafama	 kazınmış	 olan	 dünyayı	 kendi	 gözlerimle	 keşfetme	 ve	
vahşi	 doğada	 yaşama	 hayalimden	 vazgeçemiyordum.	 Bunun	 için	 birikim	 yapıyor,	
zamanın	gelmesini	bekliyordum.	Ama	o	acı	haber	değildi	beklediğim.	

•  Bir	 sabah	 kardeşim,	 bir	 kaç	 saat	 önce	 kahkahalar	 ile	 telefonda	 konuştuğum	
annemin	 vefat	 haberini	 veriyordu	 bana.	 Genç	 ve	 sağlıklı	 olan	 annemi	 böyle	
kaybetmek	 ‘On	dakika	sonra	ne	olacağını	bilmiyorum	ki’	cümlesini	acı	bir	 şekilde	
haCrlaJ	bana.	Ve	çok	geçmeden	beyaz	yakalı	 çalışma	hayaCmı	noktalayarak	 	 sırt	
çantamı	alarak	tek	başına	düştüm	yollara.	hhps://youtu.be/vFdEeLKB2JM	(TEDX	Talks)	

•  Yaklaşık	 2.5	 yıl	 Orta	 ve	 Güney	 Amerika’da	 seyahat	 eokten	 sonra	 Endonezya’	 ya	
uçarak	 Asya	 kıtası	 yolculuğuma	 başlamışCm	 ki	 hiç	 beklemediğim	 bir	 anda	 tüm	
hayaCm	değişW.		

•  Bugün	Ferry	ile	beraber	dünyayı	motosikletlerimizle	dolaşarak	keşfediyoruz.	Şu	ana	
kadar	Avrupa	 ve	Afrika	 kıtalarını	 boydan	boya	 geçWk.	 55	ülkede	 toplamda	70.000	
km	yol	yapCk.	0n	yıldır	motosiklet	sürmüyordum.	2006’	da	ehliyet	aldıktan	sonra	bir	
yıllık	asfalt	deneyimim	olmuştu	sadece.		

•  Hakkımda	ve	Yolda	yapCğımız	işler	için	daha	fazla	bilgi:	hhp://gulcinsogut.com/	

	
	



Ferry	Schouten	Kim?	
•  Alkmaar,	 Hollanda’	 da	 doğdum,	 Langedijk’	 de	 büyüdüm.	 Okul	 hayaCnı	

tamamladıktan	 sonra	 sırt	 çantamı	 alarak	 yollara	 düştüm.	 İş	 hayaCna	
başlamadan	önce	birazda	olsa	hayaC	tanımak	isWyordum.				

•  Bir	 yıl	boyunca	Avusturalya’yı	 gezerken	aynı	 zamanda	para	kazanabilmek	 için	
çeşitli	 işlerde	 de	 çalışCm.	 ‘Bu	 tarz	 yolculuklar	 bir	 çeşit	 virüs	 gibi.	 Bir	 kere	
hücrelerinize	 bulaş4	 mı	 gitmek	 bilmiyor.’	 	 Hollanda’ya	 dönüp	 iş	 hayaCna	
başladığımda	bir	gün	yeniden	yollarda	olacağımı	biliyordum.	

•  Bir	 kaç	 farklı	 işte	 çalışCktan	 sonra	 kendime	 küçük	 bir	 şirket	 kurmaya	 karar	
verdim.	Böylece	çalışma	saatlerim	daha	esnek	olabilecekW,	daha	rahat	birikim	
yapabilecek	ve	seyahatlere	biraz	daha	zaman	ayırabilecekWm.		

•  En	 çok	 görmek	 istediğim	 ülkeye	 Endonezya’	 ya	 sonunda	 uygun	 uçak	 bileW	
bulmuştum.	 Bir	 aylığına	 Endonezya	 adalarını	 keşfetmeye	 giderken	 başıma	
geleceklerden	haberim	yoktu.		Bütün	hayaCm	Gülçin’	i	gördükten	sonra	değişW.	

	

											Hikayemiz	hakkında	detaylı	bilgi:	hhp://oneroadoneworld.com/category/our-story/	
	

•  O	 bana	 hayallerini	 anlatarak	 yola	 devam	 etmek	 istediğini	 söylediğinde	 ikinci	
kez	düşünmedim	bile.	Neyim	var	neyim	yok	saJm;	ev,	araba,	ikinci	el	kıyafet/
ayakkabı/	kitap....	

•  HayaCmda	 motosikleWn	 üzerine	 oturmamışCm,	 ne	 ehliyeWm	 ne	 de	
motosikleWm	vardı.	Çadırda	nasıl	kalınır,	nasıl	kamp	yapılır?	onu	bile	bilmezken	
bugün	çadırda	yaşıyoruz,	Avrupa	ve	Afrika	kıtasında	55	ülkede	toplam	70.000	
km	yol	yapCk.			

										Biz	kimiz?	Video	olarak	izlemek	isterseniz	:			hhps://youtu.be/TIseXNYiWjY	
	

	 	 		
	
	

																										



	Paylaşımlarımızı	Nasıl	Yapıyoruz?	
Birçok	 macera,	 hikaye,	 deneyim…	 PaylaşCğımız	 tüm	 içerikleri	 kendimiz	 üreWyor	 ve	
düzenliyoruz.		
	

•  Serüvenlerimizi	sosyal	medya	kanallarımızda	ve	web	sayfamızda	paylaşıyoruz.		
–  Yaşadıklarımızı	 izlemek,	 maceramıza	 ortak	 olmak	 isteyen	 takipçi	 kitlemiz	

günden	güne	büyüyor.		
•  Aynı	 zamanda	 maceralarımızı	 diğer	 bloglarda,	 dergi	 ve	 haber	 kanallarında	

paylaşıyoruz.		
–  Birçok	gruba,	web	sayfasına,	uygulamaya...vb.	üyeyiz.	Buralarda	sadece	yazı	

paylaşmıyoruz,	 sorulara	 cevap	 veriyoruz,	 fotoğraf	 ekliyoruz,	 yorum	
yapıyoruz...	 Zaman	 zaman	 röportaj	 verip	 TV,	 radyo	 ya	 da	 gazetelerde	 yer	
alıyoruz.			

“Hit	the	road!	Discover	world!	Understand	life!”	

“Yola	Çık!	Sınırları	Geç!	Haya4	Keşfet!”	



Beraber	 motosiklet	 ile	 yola	 devam	 etmeye	 karar	
verdiğimizde,	 hem	 mevcut	 blog	 içeriğini	 fazla	
değişWrmemek	hem	de	daha	uluslararası	bir	kanala	sahip	
olabilmek	 için	 ana	 dili	 İngilizce	 olan	 ikinci	 bir	 sosyal	
medya	kanalı	açmaya	karar	verdik.		
	
Şu	 anda	 paylaşımlarımızı	 iki	 farklı	 blogdan	 yapıyoruz.			
Mevcut	olan	“TatlıGezgin”	sosyal	medya	kanalının	yanına	
“One	Road	 	One	World”	eklendi.	 Biri	 hem	Türkçe	 hem	
İngilizce	 diğeri	 sadece	 İngilizce	 olarak	 paylaşımlara	
devam	ediyor.	 İki	 ayrı	 kişinin	yorum	ve	paylaşımları	 ile	

iki	ayrı	blog...	

	

Tüm	kanalları	aynı	anda	doğru	bir	şekilde	yönetebilmenin	
zorlukları	 nedeni	 ile	 her	 kanala	 birebir,	 yavaş	 yavaş	 ve	
doğru	bir	şekilde	odaklanmayı	tercih	eok.		
	
Web	 sayfamızda	 ve	 Facebook	 üzerinde	 yeterli	
moWvasyonu	sağladıktan	sonra	Instagram’	a	yönelmişken	
başlayan	tedavi	süreci	nedeni	uzun	bir	süredir	ne	yazık	ki	
fazla	akWf	olmadık.						
	
Şimdilerde	 yeniden	 paylaşımlara	 başladığımız	 gibi	
Youtube	 kanalımızın	 olması	 içinde	 çalışmalara	 başladık.	
Bir	süredir	kendisini	sadece	backup	gibi	kullanıyorduk.		
	
	
	
	
	
																				

	 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 		

	
	
																	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
											
																																																																																															
								
	
	
	
	

Sosyal	Medya	

hhps://www.facebook.com/oneroadoneworld	

hhps://www.facebook.com/tatligezgin	

hhps://www.instagram.com/tatligezgin/	

hhps://www.instagram.com/oneroadoneworld/	
	

hhp://tatligezgin.com	

hhp://oneroadoneworld.com/	

hhps://www.youtube.com/oneroadoneworld	



																																												Projemize	vereceğiniz	destek	için	size	nasıl	bir	dönüşüm	sağlayabiliriz?	
	
ŞirkeWniz	ihWyaç	duyduğu	içerik	türünü	seçebilme,	paylaşılmasını	istediği	bilgileri	her	an	bize	iletme	şansına	sahip	olabilecekWr.	Firma	ve	
ya	 ürününüzün	 tanıCmı	 ve	 saCşına	 destek	 olması	 için	 çekWğimiz	 fotoğraflarımıza	 ve	 görsel-işitsel	 veri	 tabanımıza	 ulaşma	 şansınız	
olacakCr.	 Bizi	 projemizde	 destekleyen	 firmalardan	 biri	 olduğunuz	 takdirde	 beraber	 detayları,	 yapabileceklerimizi,	 planlama	 ve	 telif	
haklarını	konuşabiliriz.		
	
Sosyal	 medya	 hesaplarımız	 ve	 analiWkleri	 ile	 ilgili	 bilgilere	 istediğiniz	 zaman	 ulaşabilirsiniz.	 	 Projemiz	 ie	 ilgili	 bilgiye	 ulaşmak	 için	 :																										
hhp://tatligezgin.com/bog/meme-kanseri/erken-fark-et-kazanan-sen-ol-meme-kanseri-motosiklet-turkiye-projesi/	
Yapmayı	planladıklarımızın	detayını	bir	araya	gelme	şansını	yakalarsak	sizlerle	paylaşmaktan	mutluluk	duyarız.	
	
Beraber	neler	yapabiliriz	konusunda	daha	detaylı	bilgi	için:		hhp://tr.gulcinsogut.com/	
	

	Videolar	ve	birleşWrmelerine		iki	örnek	:	hhps://www.youtube.com/channel/UCEJ1B5WfyrFoojyh7fqA7eQ	
(Bu	youtube		kanalına	geçici	olarak	yüklenmişWr.	En	kısa	zamanda	kaldırılacakCr.)	

		

Fotoğraf	çalışmalarımızdan	bir	kaç	örnek	:	



															Bizi	Destekleyen	Firmalar	



								Teşekkürler…	

	 										Ferry	Schouten 	 	 						Gülçin	Söğüt	
	
																											bekpekferry@hotmail.com 	 		gulcin@sogut.com	

	 	 	 		
																																+90	543	528	51	32																														+90	535	3456795	 	 	

	 	 	 																			 	 	 	 	 	 		

		
		


