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Merhaba sevgili internet arkadaşlarım. Ben Haldun Keskin, Orhan Veli'nin şiirine
benzeyecek ama Güneş'le Yüksel'in oğlu. 27 Ağustos 1960 Akhisar doğumluyum. Hiç
öğretmenlik yapmamış öğretmenim. Öğretmenlik çok büyük özveri isteyen bir iş. Eşimden
biliyorum. Eşim emekli İngilizce öğretmeni benim gibi. Uludağ Üniversitesi'nde tanışmıştık.
Kaderin cilvesi benim sadece rahmetli annemin isteği için yedeklerden girdiğim Bursa Yabancı
Diller Yüksek okulu'na ki sonradan önce üç yıla daha sonra dört yıla çıktı ve fakülte oldu, eşim
ilk tercihi olarak girdi. 1984 de mezun oldum. Ben Haldun Keskin okumayı sevmeyen Haldun
Keskın okul bırıncısı olarak mezun oldu.
Bursa,
ah güzel Bursa, hayatımın en güzel yıllarının geçtiği gözümün içi Bursa... Bende hala o güzel
yaşadığım günlerin sıcaklığını ve tazeliğini taşır. İki de Allah şükür kızım var. Büyük kzım
İstanbul da öğretmen ve bu yaz da düğünümüz var. ( Davetlimsiniz ). Küçük kızım da İzmir de
okuyor.
Üniversite yıllarında aynen Avukat olan babamın yaptığı gibi gazetecilik yaptım. Bursa
Hakimiyet Gazetesi'nde yazı işlerinde muhabir olarak çalıştım. Önce gece muhabirliği, ardından
serbest muhabirlik, daha sonra seri röportajlar. Ora da Erol Bilenser ve Engin Abi ile (Engin
Özpınar) çok güzel dostluklar kurdum.
Hala da görüşüyoruz, konuşuyoruz.
Hayatımın değişik dönemlerine mısafir olarak, arkadaş olarak, dost olarak konuk olan kişileri
hiç bir zaman unutmadım. Kendimi de unutturmadım.
Üniversite bitince evlendik. Akhisar'a döndüm. Tarım makineleri ticaretine başladım. Çünki
tarım memleketi olan Akhısar'da tarım makınesi satılmıyordu.
Bir dönem sonra Allah bize sızma zeytinyağını nasip etti. Onun da kalıtesını sız biliyorsunuz
zaten. Tamamen butik üretim. Butik demekle demek ıstediğim şudur. Önceleri hobi olarak
başladı. Aile dostlarımız beğenince bunu yine butik olarak üretim bazında arttırdık. Sızma
zeytinyağlarımızı marketlerde bulmanız imkansız. Sadece
www.keskinlergenpa.com
dan temin edebılıyorsunuz.
Tarım makineleri satıcılığımız, Endüstri Meslek Lisesi öğrencılerının okullarından mezun
olmalarından onra bu makınelerı yapmaya başlayınca, sona ermek zorunda kaldı. Akhisar
adına sevinmiştim. İşssizlık azalıyordu Akhisar'ım da.
Ama Allah bir kapıyı kapatınca, anında başka bir kapıyı açıyor.
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Bu kez de Turkcell ortaya çıktı. Yepyeni bir sektördü ve hemen bir gecede Tarım Makine
satıcılığı işimiz, Genpa ve Turkcell olmuştu. Akhisar'da yeni bir sektörün temsilcisi olmuştum.
Akhisar'da yine ilktim.Bu sektör çok zevklıydı. Tüm türkiye genelinde hepimizi toplasanız anca
bir
kavurmalık
olabiliyorduk. Tüm dünyayı Turkcell ile gezdik. Genpa ıle gezdık. Orada da çok guzel ve hala
devam eden dostluklar kurdum. Ailece devam eden görüşmeler...Onları da unutmadım, onlara
da kendimi unutturmadım. O arkadaşların da yaşamım da önemli izleri vardır. Bir Levent
Demiralp, Bir Orhan Seyfi Aras unutulur mu ? Zeynel abi nin (Zeynel Abidin Erdem ) bayi
toplantılarındaki özel sohbetleri ki her biri üniversiteler de ders olarak okutulabilir hiç bir zaman
unutulmaz.
Ama herşeyin bir sonu geliyor arkadaşlar.
Yanımızda yetiştirdiğimiz genç arkadaşlarımız, doğanın kanunu kendi iş yerlerini açtılar.
Etrafımız telefoncu doldu. Biz yatırım yapan telefonculardık. Önce Turkcell Abone Merkezi,
daha sonra da Turkcell İletişim Merkezi olmuş firmalardık. Biz kaçak telefon satamazdık. Bize
yakışmazdı bu. İşyerlerimiz buyuktu. Kaliteli elemanlarla çalışıyorduk. En önemlisi de
işyerlerimizde bizim sözumuz geçmelıydı,
Yeni telefoncu arkadaşlarımız ıse heveslı ve malın kalıtesıne pek önem vermıyorlardı. Bu da
bizim işimize sekte vurmaya başlamıştı.
Bu arada bir rahatsızlık başlamıştı bende. Ameliyat olmam gerekıyordu. Bu arada bir
arkadaşım bana bir ürün getirdi. &quot; Abı bunu kullan, seni iyileştirebilir &quot; dedı. Ürünü
doktoruma gösterdim ve kendısı de &quot; Kullanmalısın, bu ilaç değil,vucudundakı eksıklıklerı
yerıne koyan benim sana verdiğim ilaçları da aksatmadan kullandığında yararı olabilecek
destek bir urun &quot; dedi. Kullandım ve sağlığıma kavuştum.
Biraz önce de dedim ya Allah bir kapıyı kapatınca diğer bir kapıyı anında açıyor.
Bizim hayır bıldıklerımız şer, şer bildiklerimiz de hayır olabılıyor.
Bendeki rahatsızlık, bir anda yaşamıma yeni bir kapı açtı.
Ben Turkcell işyerimde herkese bu urunlerı tavsıye edıyordum.
Bu bir Network işiydi.
Sadece tavsiye metodu ile çalışan, alımın satımın olmadığı bir işdi.
Urunlerı tavsıye edıyorsunuz, ürünleri firma gönderiyor, sizin aldığınız fiyata alıyorlar, faturayı
da firma kesiyor, kargoyu da firma yapıyor, tahisilatı da firma yapıyor. Klasik ticaretle uğraşan
arkadaşlarımın bu satırları daha dıkkatlı okuduğuna eminim.
Bu işi yapıyorsunuz, alım satım yapmadan yapıyorsunuz ve kazandığınız prımlerle de tum
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sıkıntılarınızdan kurtuluyorsunuz.
Bu iş hayatımıza gırınce, aılecek kendimizi bu işe verdik ve yaşamımıza renk katan Turkcell e
de veda ettik.
Hayatımda hep yeni sektörleri tercih ettim. Eğer bir yerde bir kriz varsa, orada fırsatta vardır.
Orada yeni bir iş dalı da vardır. Tıpkı 60 lı yıllarda &quot;Fast Food&quot;, 70 li yıllarda &quot;
İnşaat&quot;, 80 li yıllarda &quot;Renkli Tv, Beyaz eşya&quot; , 90 lı yıllarda &quot; internet cep
telefonu&quot; ve benzerleri gibi....
Şimdiki sektörüm ise butik
sızma zeytinyağının
yanında &quot;
sağlıklı yaşam sektörü &quot;
Bu işi de kişilere hem sağlık hem de varlık olarak sunuyorum.
Sevgili dostlarım insanların size her ik secenek için de &quot; Allah sizden razı olsun Haldun
Hocam &quot; demeleri yok mu... Bir ömre bedel.
Hem buyuk firmalarla çalıştım.
Şimdi temsilciliğini yaptığım firma da dunya devi. 33 yıllık bir dev. Gerçek ürünlerle,
kanıtlanmış kazanç planı ıle ve Turıye nın heryerındekı ücretsiz eğitim desteği ile hep arkamda.
Akhisar İstanbul İzmir karayolu üzerinde, sızma zeytinyağı, zeytini, köftesi ile ünlü nüfusu 100
bin olan, benim çok sevdiğim bir şehirdir.
Buradan geçerken arayın, uğrayın, haber veri, bir çay içelim, köfte yiyelim.
Misafir Berekettir.
İşte sekiz yıldır, yazılarını okuduğunuz, sızma zeytinyağlarınızı kullandığınız Haldun Keskin
budur.
Daha çok tanımak isteyenler AKHİSAR DA MİSAFİRİM OLMAK , TÜRKİYE NIN DEĞİŞİK
YERLERINDE SAĞLIK VE VARLIK KONUSUNDA ÜCRETSİZ EĞİTİMLERİME KATILMAK
ZORUNDALAR
-Bilgi paylastıkca yararlıdır. Sormak istediklerinizi özel mailime yazabilirsiniz
Saygılarımla
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05322658900
Sağlıklı Yaşam Danışmanı
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