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Daha önce yayınlanan 
dergilerimize internet 
sitemizden ulaşabilirsiniz.

Dergilerimiz 13. sayıdan 
itibaren Türkçe ve İngilizce 
olarak yayınlanacaktır.

.........................................

Our magazines are going 
to publish in both Turkish 
and English after the 
issue 13.

You can reach our 
published magazines from 
our web sites.
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Merhaba One More 
International Ailem,

Sizlerle geçtiğimiz yaz yapmış olduğu-
muz etkinliğimiz olan Vision Day’den 
sonra yeni dergimizde buluşuyoruz.

Küresel dünyada ve ülkemizde hem 
sağlığımızı, hem de ekonomilerimizi 
etkileyen büyük bir salgın ile mücadele 
ederken; One More International® şir-
ketimizin global yükselişini hep birlikte 
bir parçası olarak yaşıyoruz.

Yazım dergimizde çıktığında, son 
muazzam etkinliğimiz olan Vision 
Day4® bitmiş, yeni ürünümüz olan One 
More Night® harika bir lansman ile 
tanıtılmış ve satışa sunulmuş olacak.

Geçtiğimiz aylarda liderlerimizin ve 
takımlarımızın yapmış oldukları kamp 
etkinliklerinde bulunduk. Her biri ayrı 
ayrı muazzam etkinliklerle dolu, eki-
plerini bilgi ile donatan konuşmacıların 
sahne aldığı, kişisel gelişimi en üst se-
viyelere çeken profesyonel kimlikleri 
izlediğimiz, eğlencenin de, Türkiye’nin 
tanınmış simalarının da sahne aldığı 
etkinliklerde buluştuk. Siz One More 
International® liderlerimizi orada 
izlerken her birinizin bu ailede olması 
ile ilgili hislerimi anlatamam. Her bir-
iniz çocuklarınız ve torunlarınıza miras 
bırakabileceğimiz bu işin sahipleri 
olarak o sahnedeydiniz. Ne kadar çok 
insanın hayatına dokunabilirim, onların 
sağlık ve varlıklarına nasıl daha iyi bu 
fırsatla yön verebilirim edasıyla gö-
zlerinizden çıkan o ateşi gördüm. Bu 
bağlamda tüm liderlerime çok teşek-
kür ediyor ve hepinizi kutluyorum. One 
More International® dünyanın en güçlü 
liderleri ile global pazarda yerini almış 
durumda.

Yine geçmiş aylarda kariyerli liderl-
erimizle Meksika seyahatimiz oldu. 
Meksika’da Pachuca Hidalgo şehrinde 
Latin Amerika ofisimizin açılışını 
gerçekleştirdik. Orada ayrıca şirket 
lansmanı olan 500 kişilik bir toplantı 
düzenledik. Meksika’da, asistan lider; 
Victor Garcia Manuel Hernandes ön-
derliğinde bir yerel ve One More Eu-
rope BV.® himayesinde ise bir yabancı 
şirketimizi kurduk. Ve Meksika’ya ilk 
macro ihracatımızı gerçekleştirdik. 
Dünya çapında liderlerimizden Fa-
tih Bayraktar, oradaki şirketin başına 
geçerek orada yaşama kararını aldı. Bu 
durum ziyadesi ile bizleri çok mutlu ve 
güvenli kıldı. Bu mutlulukları yaşarken 
dünyanın en güzel yer ve tarihi doku-
larını da görme imkanını bu güzel fırsat 
sayesinde yaşamış olduk. Anılarımızın 
içerisinde en duygu dolu olanı tatil için 
gittiğimiz Cancun’daki otelimize gelen 
bir telefon ile yaşadık. Bu bizlerin, bir 
Türk şirketinin başarı hikayesindeki al-
abileceği en güzel hediyelerden biriydi. 
Gelen telefon Cancun’da yaşayan yerli 
iki One More International® üyesinin 
bizlerin orada olduğumuzu duyup, zi-
yaretimize gelip tanışma istekleri idi. 
İki özel hanımefendiyle tanıştık, vizyon 
verdik, resimler çektirdik ve İstanbul’a 
davet edip ayrıldık. Ülkemizden 15.000 
km ötede üyelerimiz bizi görmeye 
gelmişti, bu One More International® 
‘ı kurarken en büyük hayallerimizden 
bir tanesiydi. Kısacası artık resmen 
Meksika’dan başlayan rüzgar tüm Latin 
Amerika’yı saracaktı...

Bu arada tabiki Almanya Dortmund 
şehrinde ofisimizi tuttuk. Vision Day4® 
etkinliği sonrası bu prestijli ofisin açılışı 
yapılacak ve tüm avrupa ile kucaklaşa-
cağız.

Aynı hızla Endonezya, Cakarta’da 
planladığımız 5 katlı merkez ofisimi-
zi ve yasallık sürecini tamamlamış 
PT. One More Nusantara şirketimi-
zle Asya Pasifik Bölgesi’nde de Vision 
Day4® etkinliği sonrası büyük bir açılış 
yapacağımızı şimdiden müjdelemek is-
tiyorum. Bu arada üç büyük şehirde de 
toplam 10.000 kişilik toplantılar düzen-
lenecek olması bizleri ayrıca heye-
canlandırıyor. Endonezya’dan sonra, 
Malezya ve Hindistan gibi Asya Pasifik 
Ülkeleri’nde yerel şirketlerimizin kuru-
luşunu gerçekleştirdik ve ofislerimizi 
ilerleyen günlerde açacağız.

Yine sevgili Mehmet Eren önderliğinde 
Kazakistan ofisimizi kurduk, şirket-
imizin resmiyetini depo, kargo sistem-
ini ve bankacılık işlemleri ile ilgili tüm 
entegrasyonu da sağladık. İlk ve ikinci 
makro ihracatlarımızı gerçekleştird-
ik. Yine Rusya Bölgesi için Moskova’da 
dağıtım ve stok için bir warehouse şir-
ketiyle anlaşmamızı yaptık. Bu bölge-
lerde de hızla büyüme sağlanacak or-
tamları sağlamış durumdayız.

Kurumsal kimliğimizdeki en önemli 
parçalardan olan resmi belgeler ile il-
gili müthiş haberler aldınız. Bunlardan 
birincisi ÜTS dediğimiz, TC. Sağlık 
Bakanlığı Ürün Takip Sistemi’ne iki 
ürünümüz ile dahil olduk. Bu bugüne 
kadar hiçbir network marketing şir-
ketinde gerçekleşmemiş durumdu. 
Aynı zamanda bu iki ürünümüzün de 
dünyada serbestçe dolaşımını sağlay-
acağı FreeSales, Serbest Satış Ser-
tifikası’na sahip olmak anlamına 
gelmektedir. Yine TC. Cumhurbaşkan-
lığı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
verilen bir icazet ile firmamızın, sistem-
imizin ve ürünlerimizin “caiz” olduğuna 
dair bir belge aldık. Bununla birlikte 
yine dünyanın onayladığı, Kuzey Amer-
ika’da kabul gören “FDA Registration” 
firmamız One More International®’ın 
tüm ürünlerinde kabul gören bu belgeyi 
ülkemizde yine elinde tutan ve sizlere 
sunan ilk ve tek network marketing şir-
keti olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 
Her sene olduğu gibi tüm almış olduğu-
muz belgelerimizi de yenileyerek 2023 
yılına kadar akredite ettik.

Bizler hayallerimize giden bu One More 
International yolculuğunda, sizlerle 
olmaktan ve geleceği sizlerle birlikte 
kurmaktan çok mutluyuz. Dürüst, il-
keli, kurumsal kimliğiyle Türkiye’de 
ve Dünya’da suları tersine akıtacak bu 
bacasız ticaret hepinizin şirketi vede 
gururu olmaya devam edecek. Misyonu 
ve vizyonuyla yakmış olduğumuz bu 
ateş hiç sönmeyeceği gibi tüm dünyada 
konuşulacak. Gelecek OneMore Inter-
national®’da... “Fragman bitti film yeni 
başlıyor”... #thouchyourlife

Mustafa Erdil
One More ınternational
Global Başkanı

Hello One More 
International Family,

We meet you in our new magazine af-
ter vision day, which is our event last 
summer. While fighting a major ep-
idemic affecting both our health and 
economies in the global world and in 
our country; ® One More International, 
we are all part of the global rise of our 
company. When my writing comes out 
in our magazine, our last tremendous 
event, Vision Day4® will be finished, 
and our new product, One More Night® 
will be introduced and available with a 
great launch.

In recent months, we have held camp 
activities for our leaders and teams. We 
met at events, each filled with tremen-
dous events, where speakers equipped 
their teams with knowledge took the 
stage, where we watched professional 
identities that maximized personal de-
velopment, and where entertainment 
and well-known faces of Turkey took 
the stage. I can not tell you how I feel 
about each and every one of you being 
in this family while you watch our lead-
ers there at One More International.

Each of you was on that stage as the 
owners of this business that we can 
inherit from your children and grand-
children. I've seen that fire coming out 
of your eyes, how I can touch so many 
people's lives, how to better guide their 
health and well-being with this oppor-
tunity. In this context, I thank all my 
leaders very much and congratulate 
you all. One More International ® in the 
global market with the world's most 
powerful leaders.

Again in the past months, we have trav-
eled to Mexico with our leaders. We 
opened our Latin American office in 
Pachuca Hidalgo, Mexico. 

We also held a meeting of 500 people 
there, which was the company launch. 
In Mexico, the assistant leader; Un-
der the leadership of Victor Garcia 
Manuel Hernandes, we established a 
local company and a foreign company 
under the auspices of One More Eu-
rope BV.®. And we exported our first 
macro to Mexico. Fatih Bayraktar, one 
of our leaders around the world, took 
the decision to live there by taking over 

the company there. This situation has 
made us very happy and safe.

While experiencing these happinesses, 
we had the opportunity to see the most 
beautiful places and historical textures 
of the world thanks to this beautiful op-
portunity. The most emotional of our 
memories was a phone call to our hotel 
in Cancun, where we went on holiday. 
This was one of the best gifts we could 
get in the success story of a Turkish 
company. 

The call was that two local One More 
International® members living in Can-
cun would hear that we were there and 
come visit us and meet. We met two 
special ladies, gave a vision, took pic-
tures and invited them to Istanbul and 
left. 15,000 km from our country, our 
members came to see us, this was one 
of our biggest dreams when we founded 
One More International®. In short, the 
wind that started officially from Mexico 
would now engulf all of Latin America...

By the way, of course we rented our of-
fice in Dortmund, Germany. After vision 
day4® event, this prestigious office will 
be inaugurated and we will embrace all 
of Europe.

At the same pace, Indonesia has com-
pleted our planned 5-storey head office 
in Jakarta and the legalization process. 
I would like to announce that we will be 
opening a major event with One More 
Nusantara in the Asia Pacific Region 
after vision day4® event. In the mean-
time, we are also excited that a total of 
10,000 people will be held in all three 
major cities. After Indonesia, we have 
established our local companies in Asia 
Pacific Countries such as Malaysia and 
India and will open our offices in the 
coming days.

Again, under the leadership of our dear 
Mehmet Eren, we established our Ka-
zakhstan office and provided the of-
ficiality of our company, warehouse, 
cargo system and all integration re-
lated to banking transactions. We have 
actualized our first and second macro 
exports. We also made our agreement 
with a warehouse company for dis-
tribution and stock in Moscow for the 
Russian Region. We have provided en-
vironments for rapid growth in these 
regions.

You have received great news about 
the official documents, which are one 
of the most important parts of our 
corporate identity. The first of these is 
TC, which we call UTS. We have been 
included in the Ministry of Health Prod-
uct Tracking System with two products. 
This has never happened at any net-
work marketing company. At the same 
time, FreeSales, which will ensure the 
free movement of both of our prod-
ucts around the world, means having 
a Certificate of Free Sales. Again we 
received a certificate that our compa-
ny, system and products are "licit" with 
an  ratification given by the Presidency 
of Religious Affairs. However, we are 
proud to be the first and only network 
marketing company in our country to 
hold and present to you this document, 
which is also accepted in all products 
of one More International®, our "FDA 
Registration" company approved by the 
world and accepted in North America. 
As every year, we renewed all our doc-
uments and accredited them until 2023.
We are very happy to be with you and 
to build the future with you on this 
One More International journey to 
our dreams. This chimney-free trade, 
which will flow the waters backwards 
in Turkey and around the world with its 
honest, principled, corporate identity, 
will continue to be the company and the 
pride of all of you. This fire, which we 
have lit with its mission and vision, will 
never go out and will be talked about 
all over the world. The future is at One 
More International®…
"The trailer's over, the movie's just get-
ting started"… 
#thouchyourlife

Mustafa Erdil
One More International
Global President
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Sevcihan Saygılı Erdil
II. Global Başkan
II. Global President

Sevgili One More 
International Ailesi ve 
Network Marketing 
Dünyası:

21 yıl önce başlayan network 
maceram günümüzde ev sa-
hibi olarak devam etmektedir. 
Kitlelerin geleceğini tasarlayıp 
eyleme koyabildiği özgür bir 
platformdayız. İşte bu platformu 
hak ettiği zirveye taşımak ve 
temiz hava sahası kurmak mi-
syonu ile ONE MORE INTERNA-
TIONAL yolculuğu 2014 yılında 
başladı.

One More ticareti, sizlerin ürün 
memnuniyetinizi paylaşarak ace-
mice başlayan, doğru adımlar ile 
sizleri profesyonelliğe taşıyan 
bir organizasyondur. Bu alan-
da en büyük desteği karakter ve 
kişiliğinizden alacağınızı keyifle 
belirtmek isterim. Negatif aland-
aki tüm özellikler size başarısı-
zlığı getirirken, olumlu olan tüm 
karakter özellikleriniz sizleri 
başarı ile taçlandıracak… 

Pozitif bakış açısına, tebessüme,  
huzura, mutluluğa, sevgiye her 
zamankinden daha çok ihti-
yacımız olan bu dönemde, aynı 
alışkanlıklar sizde çekim gücü 
oluşturup girişimci adaylarının 
ışığınız etrafında toplanmasına 
neden olacaktır… İçinizde geri 

planda kalmış, parlatılmamış, 
bastırılmış olan muhteşem gücü 
açığa çıkarıp,  yaşamın kon-
trolünü elinize almanızı sağlayan 
bir ticaret modeli network mar-
keting. Ne heyecanlı… 

Şu an bir dünya markası olan 
ONE MORE 
INTERNATIONAL, temeline 
sevgiyi, aşkı, merhameti, 
adaleti, şefkati, çalışkanlığı, 
azmi, empatiyi yerleştirmiş, 
kocaman organizasyonu bun-
ların üzerine inşa etmiştir. 
Çılgınca başarının altında bu 
özelliklerin olduğu daima 
hatırlanmalıdır. Bizler koca-
man ONE MORE ailesi olarak 
bu olguları dalga dalga tüm 
dünyaya yaymakla sorumlu-
yuz… 

Şirket ilkelerimiz, her bir değerli 
bağımsız distribütörümüzün ver-
diği emeği, çabayı korumak adına 
çok ama çok önemlidir. Hepimiz-
in bu ilkelere hakim olması ve 
uygulanması adına el birliği ile 
hassas olması gerekmektedir. 
ONE MORE INTERNATIONAL’ın 
bu konuda son derece tutarlı, adil 
ve tavizsiz olduğunu ifade etmek 
isterim. Uzun soluklu bir network 
ticareti, çocuklarımıza miras kal-
acak kadar sağlam, kurumsal bir 
yapının devamlılığı ve büyüyerek 
ilerleme göstermesinin en önem-
li unsurlarından biri, ilkelere olan 
tutarlı tavırdan geçmektedir…

Tüm dünyada ticaret yapan Net-
work Marketing firmaları arasın-

da ONE MORE INTERNATIONAL, 
yolculuk yaptığı liderler anlamın-
da YILDIZLAR TAKIMI’na sahip 
eşsiz bir konumdadır. Bununla 
ne kadar gurur duysak azdır… 
Her biri diğerinden değerli, çalış-
kan, vizyon sahibi, vefalı, koca-
man yürekleri olan LİDERLER 
ORDUSU ile dünyanın ZİRVESİNE 
yol almak tarifi imkansız bir mut-
luluk bizler için…

Değerli GİRİŞİMCİLER: ONE 
MORE INTERNATIONAL, dün-
yanın zirvesine temiz network 
bilincini yerleştirmeyi misyon 
edinmiş ve bu uğurda her türlü 
emeği, çabayı, gelişmeyi ve de-
vamlılığı göstermeye ant içmiştir. 
DOĞRULUK, DÜRÜSTLÜK, AZİM 
VE İNANÇ rehber kabul edilerek 
yapılan bu kutsal yolculukta si-
zlerle aynı hedefleri paylaşarak, 
omuz omuza hareket etmek bi-
zlere heyecan ve cesaret verme-
ktedir. İYİ Kİ VARSINIZ…

Dear One More 
International Family 
and Network 
Marketing World:

:
My network adventure, which 
started 21 years ago, continues 
today as a host. We are on a free 
platform where the masses can 
design and put their future into 
action. One MORE INTERNA-
TIONAL journey started in 2014 
with the mission of taking this 
platform to its rightful place and 
establishing clean air space.

One More trade is an organiza-
tion that starts inexperienced by 
sharing your product satisfaction 
and carries you to professional-
ism with the right steps. I would 
like to state with pleasure that you 
will receive the greatest support 
in this field from your character 
and personality. While all the fea-
tures in the negative field bring 
you failure, all your positive char-
acter traits will crown you with 
success... In this period where we 
need a positive perspective, smile, 

peace, happiness, love more than 
ever, the same habits will create 
attraction in you and cause entre-
preneurial candidates to gather 
around your light... Network mar-
keting is a trading model that al-
lows you to take control of life by 
exposing the amazing power that 
is in the background, unpolished, 
suppressed within you. What an 
exciting...

ONE MORE INTERNATIONAL, 
now a world brand, has built with 
love, compassion, justice, hard 
work, perseverance, empathy on 
its foundation and built the huge 
organization on them. It should 
always be remembered that these 
qualities are behind the frenzied 
success. As the huge ONE MORE 
family, we are responsible for 
spreading these phenomenons all 
over the world...

Our company principles are very, 
very important in order to protect 
the effort of each of our valued 
independent distributors. We all 
need to be sensitive together in 
order to master and implement 
these principles. I would like to 
state that ONE MORE INTERNA-
TIONAL is extremely consistent, 
fair and unbending in this regard. 

DÜNYANIN ZİRVESİNDE 
TEMİZ NETWORK 
BİLİNCİ!

CLEAN NETWORK 
AWARENESS  
AT THE TOP OF THE WORLD

One of the most impor-
tant elements of a long-
term network trade, the 
continuity of a solid, in-
stitutional structure that 
will be inherited by our 
children, and its growth 
and progress, passes 
through a consistent at-
titude towards princi-
ples...

Among network market-
ing companies that trade 
all over the world, ONE 
MORE INTERNATIONAL 
is in a unique position 
with a TEAM of STARS 
in terms of the leaders it 
moves forward with. We 
can not proud enough of 
it... It is an unspeakable 
happiness for us to move 
forward to the summit 
of the world with the 
ARMY of LEADERS, each 
of whom is valued, hard-
working, visionary, loyal, 
with big hearts…

VALUED ENTREPRE-
NEURS: ONE MORE IN-
TERNATIONAL has made 
it its mission to establish 
clean network aware-
ness at the top of the 
world and has vowed to 
show all kinds of efforts, 
development and conti-
nuity in this way. We are 
excited and encouraged 
to act shoulder to shoul-
der by sharing the same 
goals as you on this sa-
cred journey, which is 
carried out by accepting 
truth, honesty, persever-
ance and faith as a guide. 
WE ARE LUCKY TO HAVE 
YOU...
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MEKSİKA

Merhabalar, 
Meksika hikayesi, bun-
dan yaklaşık 2 yıl önce, 
koca yürekli bir kişi ile 
başladı.

Ürünleri deneyen ve bu 
iş modeline inanan, asla 
vazgeçmeyen bir adam… 
VICTOR GARSIA. İlk olmak 
zordur ancak gerçekten ne 

istediğini bilen kişi dimdik 
ayakta kalabilir. Öyle ya, 
bulunduğu yerde şirket yok, 
ürün yok, sponsor yok. Sa-
dece ama sadece kendisi 
var. Bu  kişi bir gün şirketin 
Latin Amerika’da açılacağı-
na inanmak istiyordu. Ürün-
lerini yeni insanlara denet-
tiriyor, sonuç aldırıyor ve 
15.000 km öteden, bu şir-

keti yerinde görmek, şir-
ket Global Başkanları ile 
tanışmak ve işi ile ilgili bi-
raz daha fazla alabilmek 
için, uçak ile 36 saat süren 
yolculuklar yaparak iki kez 
Türkiye’ye geldi.

Fatih Bayraktar
Pearl Master Leader

Her geldiğinde yanında yeni kişileri getirerek rüyasını 
herkes ile paylaşıyordu. 

Her şey yolunda giderken, COVID 19’dan kaynaklı, ülke gümrüklerinde yaşanan 
sorunlardan dolayı ürünler geç gitmeye başlamıştı. Bazen distribütörler aylar-
ca ürün bekliyorlardı. Ama bu onları asla yıldırmadı. Çünkü onların hayalleri 
büyüktü ve başarıya giden yolun, sabır ve istikrar ile aşılacağını çok iyi biliyor-
lardı. Şirketin desteği her an yanlarında idi. Distribütörler bunu hissediyor ve 
her daim, bu vizyonu insanlarla paylaşmaya devam ediyorlardı.

ONE MORE INTERNATIONAL

KURULDU!

Artık One More 
International için 
adım atma zamanı 
gelmişti. Bize 
inanan bu kişiler için 
daha büyük bir adım 
atılması gerekiyor-
du. Global Başkan; 
Mustafa Erdil 
önderliğinde, alınan 
karar ile İcra 
Kurulu Başkanı; 
Alper Volkan 
Karpuz ve Meksika 
kurucu ortağı; 

Pearl Master Fatih 
Bayraktar tarafından 
gerçekleşen, 
Meksika ziyareti ile 
One More 
Latin Amerika Genel 
Merkez resmen
 kuruldu.

Türkiye'den gelen üst 
liderlerinde katılımıyla, 
canlı yayınlanan görkem-
li açılışımızdan hemen 
sonra, büyük bir açılış 
toplantısı gerçekleştiri-
di. Artık, One More In-

ternational, Latin Amer-
ika’dan, Brezilya, Şili, 
Kolombiya’ya, yani tüm 
Amerika’ya uzanan büyük 
bir başlangıç oldu. Her 
şey yeni başlıyor ve bu 
başlangıç on binlerce 
insanın sağlık ve varlık 
kalitesinin değişmesini 
sağlayacak. Her geçen 
gün yüzlerce insan bu fır-
sata dahil olmak istiyor. 
Bir Türk şirketi olarak 
bu, gurur verici bir tablo. 
Tüm liderlerimiz ile gurur 
duyuyoruz.
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MEXICO

Hello,
The Mexico story began 
about two years ago, with 
a big-hearted person.

A man who tries products 
and believes in this busi-
ness model, never gives 
up... VICTOR GARSIA. It's 
hard to be the first, but the 

person who knows what he 
really wants can stand tall. 
Yes, there are no compa-
nies, no products, no spon-
sors where he is located. It's 
just him. This person want-
ed to believe that one day 
the company would open in 
Latin America. He tries out 
his products to new people, 

gets results and has come 
to Turkey twice from 15,000 
km away, making 36-hour 
journeys by plane to see 
this company in place, meet 
the company's Global Pres-
idents and get a little more 
about his business.

Fatih Bayraktar
Pearl Master Leader

Every time he came, he was sharing his dream with 
everyone by bringing new people with him. 

While everything was going well, the products started to go late due to prob-
lems with the country's customs due to COVID 19. Sometimes distributors 
were waiting months for products. But that never daunted them. Because their 
dreams were great, and they knew very well that the path to success would be 
overcome with patience and stability. The company's support was with them 
at all times. Distributors felt it and always continued to share this vision with 
people.

ONE MORE INTERNATIONAL

IS FOUNDED!

It was time to step up for One 
More International. A bigger step 
needed to be taken for these 
people who believed in us. One 
More Latin America Headquar-
ters was officially established 
with a visit to Mexico, by Global
 President; Mustafa Erdil, the 
Chief Executive Chairman; 
Alper Volkan Karpuz, and Mexico 
co-founder; Pearl Master Fatih 
Bayraktar.

With the participation of the top leaders 
from Turkey, a grand opening meeting 
was held immediately after our glori-
ous opening, which was broadcast live. 
Now, One More International is a great 
start, stretching from Latin America to 
Brazil, Chile, Colombia, all over Amer-
ica. It's just beginning, and this start 
will change the health and well-being 
of tens of thousands of people. Hun-
dreds of people want to be involved in 
this opportunity every day. As a Turk-
ish company, this is a proud picture. 
We are proud of all our leaders.
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Dr. Soner Özsoy
Medikal Direktör / Medical Director

Obezite vücudun tüm sis-
temlerinde bozukluğa yol 
açar. Uzmanlar, obez kişiler-
in yaşıtlarına göre 12-15 yıl 
daha az yaşadığını söyleme-
ktedir. Obezite, tip 2 diabetes 
mellitus (Şeker hastalığı), 
hipertansiyon, kalp ve damar 
hastalıkları, yağ metaboliz-
ması bozuklukları, uyku apn-
esi, reflü, cinsel bozukluklar, 
kemik ve eklem sorunları, 
solunum sistemi bozuklukları 
gibi birçok hastalığa neden ol-
maktadır. Obez hastaların dış 
görünümleri bozulduğu için 
bu hastaların sosyal yaşam 
ve ruh sağlığı da bozulmak-

ta, depresyon gibi birçok so-
runlar ortaya çıkmaktadır. 
Obez hastalarda meme ve 
kalın barsak kanserleri gibi 
bazı kanser türleri daha çok 
görülmektedir.

Halk arasında boy kilo indeksi 
olarak da bilinen vücut kitle in-
deksi BMI (Body mass index), 
İdeal kilonun hesaplanması 
için yaygın olarak kullanılan 
bir yöntemdir ve kilogram cin-
sinden vücut kitlesinin, metre 
cinsinden vücut uzunluğunun 
karesine bölünmesiyle hes-
aplanabilir.

Obezite günümüzde gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerin en önemli 
sağlık sorunları arasında yer almak-
tadır. Genel manada obezite; insan 
vücudunda yağ kütlesi miktarının 
kemik, kas ve su gibi diğer bileşenleri 
içeren yağsız kütleye göre aşırı miktar-
da artmış olması durumudur. Obezite 
hastalığı zayıflama diyetleri ve di-
yeti destekleyen bazı uygulamalar ile 
önüne geçilebilen, tedavisi mümkün 
bir hastalıktır.

Obezitenin en temel nedeni besin-
lerle birlikte vücuda alınan enerjinin 
metabolizma ve fiziksel aktivitelerle 
birlikte harcanan enerjiden fazla ol-
ması ve buna bağlı olarak artan ener-
jinin yağ şeklinde depolanmasıdır. Bu 
durum gereksinimin üzerinde enerji 
alımının belirli bir süre boyunca de-
vam etmesi ile oluşur

Obeziteye yol açan enerji fazlalığı 
sağlıksız veya dengesiz beslenmeye 
bağlı olarak oluşabileceği gibi bazı 
genetik yatkınlıklar da obezite hast-
alığının temelini oluşturabilir. Bunun 
yanı sıra hormonal bozukluklar, tiroid 
hastalıkları, bazı ilaçların kullanımı 
gibi durumlar da obezite nedenleri 
arasında yer alabilir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş 
sınıflama gereğince obezite hesaplama için de 
kullanılan vücut kitle indeksine (VKİ) göre 
şu şekilde sınıflandırılır:
· 18.5 altında -- Az kilolu
· 18.5 - 24.9 -- Normal Kilo
· 25.0 - 29.9 -- Fazla Kilo
· 30.0 - 39.9 -- Obez
· 40.5'in üzeri -- Morbid (ciddi)
50 ve üstü -- Süper Obez olarak belirlenmiştir.

Obezite tedavisinde diyet, egzersiz, ilaç te-
davisi ve cerrahi tedavi seçenekleri vardır. 
Obezite tedavisi, bireyin kararlılığı ve etkin 
olarak katılımını gerektiren, tedavisi zorunlu, 
uzun ve süreklilik arz eden bir süreçtir. Obez-
itenin etiyolojisinde pek çok faktörün etkili 
olması, bu hastalığın önlenmesi ve tedavisini 
son derece güç ve karmaşık hale getirmekte-
dir.

Tedavide diyet ve egzersizin büyük rolü 
vardır. Öncelikle hastalar yaşam tarzını 
değiştirmelidir. Hastalar iyi bir beslenme 
eğitimi almalı, bu konudaki yanlışları öğren-
melidir. Egzersiz mutlaka hayatın içinde yer 
almalıdır. Tüm bunlar yetersiz kaldığında 
belli grup hastalarda ilaçlar denenebilir. An-
cak bunların da çoğunun ciddi yan etkileri 
tespit edilmiş olup, günümüzde hala çok et-
kili, yan etkisi az bir ilaç yoktur.

One More İnternational fir-
masının ürettiği Slim Style 
ürünü hem içeriği hemde 
transdermal teknoloji ile uy-
gulama kolaylığı sunarak 
zayıflamak isteyen kişilere 
güvenilir bir destek sun-
maktadır. İçeriğinde bulunan 
Yeşil Çay ve Guarana metab-
olizmayı ve yağ yakım hızınızı 
arttırarak, Spirulina bölge-
sel zayıflama ve detox etkisi 
ile, Palmitoyl Tripeptide An-

ti-aging etki ve cilt sarkma-
larına engel olarak, L-Carni-
tine yağ oksidasyonu ve yağ 
yakımını artırarak, Organik 
zencefil sindirim sisteminizi 
dengeleyerek, Garcinia Cam-
bogia doyum hissinizi artırar-
ak bu süreçte ihtiyacınız olan 
desteği sunmakta ve daha 
kısa zamanda sonuç almanızı 
sağlamaktadır.

Aynı zamanda yetersiz ve 

kalitesiz uyku düzeni, vücutta 
kronik hastalık varlığı, yeter-
siz ve sağlıksız beslenme kilo 
verme sürecine zarar ver-
mektedir. Bu nedenle Pain-
less Night Glue, Melatonin, 
B12 plus, Dekamin ve Om-
evia ürünleri de kişinin ihti-
yacı olan vitamin mineral ve 
antienflamatuar etkiyi temin 
ederek kilo verme sürecini 
kolaylaştırmaktadır

Obezite Tedavisi için besin 
destekleri ve şifalı bitkiler de 
kulanılmaktadır.

Şifalı bitkiler bir çok hastalığın tedavisinde başarılı 
sonuçlar vermektedir. Zayıflama sürecinde yeşil 
çay, mate, maydanoz, zencefil, guarana, garsinia 
gamboçya ve bunun gibi birçok bitkilerden de fay-
dalanılmakta.

OBEZİTE 
NEDİR?
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Dr. Soner Özsoy
Medikal Direktör / Medical Director

WHAT IS 
OBESITY?
It is among the most important health problems of developed and developing countries today. Obesity in 
general; it is the case that the amount of fat mass in the human body has increased excessively compared 
to the lean mass, which includes other components such as bone, muscle and water. Obesity disease is a 
treatable disease that can be prevented by slimming diets and some practices that support the diet.

The main cause of obesity is that the energy taken into the body together with nutrients is greater than 
the energy spent together with metabolism and physical activities, and therefore the increased energy is 
stored in the form of fat. This condition occurs when energy intake above the requirement continues for a 
certain period, the excess energy that leads to obesity may occur due to unhealthy or unbalanced nutrition, 
and some genetic predispositions may form the basis of obesity disease. In addition, hormonal disorders, 
thyroid diseases, the use of certain drugs may also be among the causes of obesity.

There are dietary, exercise, med-
ication and surgical treatment 
options in the treatment of obesi-
ty. Obesity treatment is a long and 
continuous process that requires 
the determination and effective 
participation of the individual. 
The effectiveness of many factors 
in the etiology of obesity makes 
the prevention and treatment of 
this disease extremely difficult 
and complex.

Diet and exercise play a big role 
in treatment. First of all, patients 
should change their lifestyle. 
Patients should receive a good 
nutrition education, learn the 
wrongs in this regard. Exercise 
must be included in life. When 
all this is inadequate, drugs can 
be tried in certain groups of pa-
tients. However, many of these 
have been identified as serious 
side effects and today there are 
still no very effective and few side 
effects.

Nutritional supplements and me-
dicinal plants are also used for 
the treatment of obesity. Medici-

nal plants give successful results 
in the treatment of many diseas-
es. Green tea, mate, parsley, gin-
ger, guarana, garcinia cambogia 
and many other plants are also 
used in the slimming process.
Slim Style, produced by One More 
International, offers reliable 
support to people who want to 
lose weight by offering both con-
tent and ease of application with 
transdermal technology. Green 
Tea and Guarana provide the 
support you need in this process 
by increasing your metabolism 
and fat burning rate, spirulina re-
gional slimming and detox effect, 
palmitoyl tripeptide anti-aging 
effect and preventing skin sag-
ging, L-Carnitine by increasing 
fat oxidation and fat burning, or-
ganic ginger by balancing your 
digestive system, Garcinia Cam-
bogia by increasing your feeling 
of satisfaction and getting results 
in a shorter time.

At the same time, inadequate 
and poor quality sleep patterns, 
the presence of chronic diseas-
es in the body, inadequate and 

unhealthy nutrition damage the 
weight loss process. For this 
reason, Painless Night Glue, Me-
latonin, B12 plus, Decamine and 
Omevia products also facilitate 
the weight loss process by pro-
viding the vitamin mineral and 
anti-inflammatory effect that the 
person needs.

Body mass index, also known as height 
weight index, is a widely used meth-
od for calculating the ideal weight 
and can be calculated by dividing the 
body mass in kilograms by the square 
of body length in meters. According 
to the classification determined by the 
World Health Organization, obesity is 
classified according to the body mass 
index (BMI) also used for calculation 
as follows:
· Under 18.5 – Underweight
 · 18.5 - 24.9 -- Normal Weight
 · 25.0 - 29.9 -- Overweight 
· 30.0 - 39.9 -- Obese 
· Above 40.5 -- Morbid (severe) 
50 and older -- is designated Super 
Obese.

Since the appearance of obese patients 
is impaired, their social life and men-
tal health are also impaired and many 
problems such as depression arise. Some 
types of cancer, such as breast and large 
bowel cancers, are more common in 
obese patients.

Obesity leads to impairment in all systems of the body. Experts say, obese people live 12-15 
years less than their peers. Obesity causes many diseases such as type 2 diabetes mellitus, hy-
pertension, cardiovascular diseases, fat metabolism disorders, sleep apnea, reflux, sexual dis-
orders, bone and joint problems, respiratory system disorders.
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Murat İpekbayrak
IT Direktörü / CTO

14 senedir, gerek yurtiçi gerek-
se yurtdışı birçok farklı görevde 
mesleğimi icra ediyorum. Çeşitli ku-
rumsal firmalarda yazılım geliştiri-
ciliği, danışmanlık, yazılım yöneticiliği 
gibi pozisyonlarda çalıştım ve halen 
çalışmaya devam ediyorum. Son 6 
yıldır, global danışmanlıklarımın yanı 
sıra OneMore’da kendi imkanlarımı-
zla oluşturup, yaşattığımız OneMore 
Backoffice’in yazılım mimarlığı ve 
OneMore’a ait tüm dijital varlıkların 
yönetiminden sorumluyum.

Günümüzde, dijitale dönüşmeyen ve/
veya dönüşemeyen çok az yapı kaldı. 
Cüzdanlarımızdan şarkılarımıza, 
fotoğraflarımızdan biletlerimize 
kadar tüm hayatımız dijital ortam-
da tutuluyor. Yaklaşık 5 sene önce, 
bilişim sektörü üzerinde küresel çap-
ta yapılan bir araştırma ve istatistik 
çalışmasına göre, 2020’lerin sonunda, 
tüm dünyadaki şirketlerin %95’inin 
kendi yazılım geliştirme departman-
larının olacağı öngörülmüştü. Sayın 
CEO’muz Mustafa Erdil’in farkı, bu 
araştırma yapılmadan bile önce, bu 

vizyona sahip olması ve bir network 
marketing şirketinin beynini içerde 
tutmayı seçmesidir. OneMore, diğer 
birçok firmadan farklı olarak, kendi 
backoffice sistemine sahiptir. Bilişim 
sektöründe, “Veri, yeni petroldür” 
şeklinde lanse edilen kavramın öne-
mini sizlere izah etmek için, tele-
fonunuza gelen gereksiz SMS ve 
aramaları, internette arama motor-
larında yaptığınız konuların, tele-
fonunuzda reklam olarak karşınıza 
çıktığını hatırlatmak isterim.

Today, there are very few structures 
that do not turn into digital and/
or cannot. From our wallets to our 
songs, from our photos to our tickets, 
our whole lives are kept digital. About 
5 years ago, according to a global re-
search and statistics study on the 
IT sector, by the end of the 2020s, it 
was predicted that 95% of companies 

worldwide would have their own soft-
ware development departments. The 
difference of our CEO Mustafa Erdil 
is, that even before this research is 
done, he has this vision and chosen 
to keep the brain of a network mar-
keting company in house. OneMore, 
unlike many other companies, has 
its own backoffice system. In the IT 

sector, I would like to remind you 
that, in order to explain to you the 
importance of the concept, that is 
introduced as "Data is the new oil", 
unnecessary SMS and calls to your 
phone, the topics you make in search 
engines on the Internet, appear as 
advertisements on your phone. 

Değerli OneMore Ailesi,

Evli ve bir çocuk babası, 14 senelik bir bilgisayar mühendisiyim. Sevgili eşim, şu 
anda okumakta olduğunuz One More dergileri dahil olmak üzere, One More’un 
tüm dijital yüzünün yöneticisi, İrem İpekbayrak.

Dear OneMore Family, 

I've been working as a com-
puter engineer for 14 years 
and married with a child. My 
beloved wife, Irem Ipekbayrak, 
director of One More's digital 
face, including the OneMore 
magazines you are currently 
reading. 

For 14 years, I have been performing my profession in many different 
tasks both at home and abroad. I have worked in various corporate 
companies including positions such as software developer, consult-
ant, software development manager and I am still working. For the 
last 6 years, alongside with my global consultancy duty, I am respon-
sible of software architecture and development of One More Backof-
fice, which we have created and maintained with our own efforts and 
the management of all digital assets it owned. 

INNOVATION & DESIGN 
OFFICE is OPEN!

İNOVASYON & TASARIM
OFİSİ AÇILDI!

Biz OneMore olarak, kişisel verilerinizin güvenliği, adeta iş yerinize dönüşmüş olan backoffice sisteminin tut-
arlılığı, işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan esnekliği sizlere sağlamak adına, kendi “petrolümüzü” kendimiz 
çıkarıp, işleyip, siz değerli OneMore’lulara sunuyoruz. Bu rafine süreci daha da mükemmelleştirmek adına, uzun 

bir süredir yalnız yürüttüğüm IT operasyonlarını, kurumsal iletişim departmanını da kapsayacak şekilde, Mart 2021 
itibariyle Antalya’da bir ekiple yürütme kararı aldık.

Antalya’daki ofisimiz, yalnızca backoffice odaklı bir yapılanma olmaktan ziyade, siz değerli OneMore’luların yakında 
duyurulacak sürpriz gelişmelerle de yanında olacaktır. IT ekibimiz; Sezgin GÜLER (Backoffice ve OneMore Global Alt-
yapı Uzmanı), Onur ALGÜL (Backoffice Veri Analisti), Yunus GÜLER (Backoffice ve OneMore Global Görselleştirme Uz-
manı) arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Kurumsal iletişim tarafında, İrem İPEKBAYRAK (Kurumsal İletişim Direktörü) 
ve Kaan KIZILTUĞ (Grafik Tasarım Uzmanı) olarak konumlanmıştır.

OneMore’un geçtiğimiz sene %120 büyüdüğünü göz önünde bulunduracak olursak, işinize daha da destek olabilmek 
için, bu ekip de sizlerle büyüyecek. Gelişen teknolojiyle birlikte, takım ve sponsor ağaçlarında arama yapma, 2021 
içerisinde geliştirilmesine başlanacak olan OneMore App ve bazı sürpriz projelerimizle, OneMore’un adını, yalnızca 
damgasını vurduğu Türkiye’de değil, global Network Marketing sektöründe de ileriye taşıyacağımıza inancım tamdır. 

Bunu nasıl yapacağımızın cevabını ise Büyük Atatürk çoktan vermiştir:
“Tek bir şeye ihtiyacımız var, o da çalışkan olmak.”
Saygılarımla.

At OneMore, we extract, process and offer our own "oil" to you, to provide you with the security of your personal data, 
the consistency of the backoffice system that has become your workplace and the flexibility you need to grow your 
business. In order to perfect this refined process, we decided to carry out IT operations that I have been carrying out 
alone for a long time, with a team in Antalya as of March 2021, including the corporate communications department. 
Our office in Antalya will not only be a backoffice-oriented structure, but also with surprise developments that will be 
announced soon to you, our esteemed OneMorers. Our IT team is consisted of Sezgin GULER (Backoffice and OneMore 
Global Infrastructure Specialist), Onur ALGUL (Backoffice Data Analyst), Yunus GULER (Backoffice and OneMore Glob-
al Visualization Specialist). On the corporate communication side, Irem IPEKBAYRAK (Corporate Communications Di-
rector) and Kaan KIZILTUG (Digital Design Specialist) are positioned. 

Considering that OneMore grew 120% last year, this team will grow with you to further support your business. With the 
development of technology, search functionality in team and sponsor trees, OneMore App, which will be developed in 
2021, and some surprise projects, I am confident that we will take OneMore's name forward not only in Turkey, where 
it has made its mark, but also in the global Network Marketing sector. The answer to how to do this is already given by 
The Great Ataturk: 
"We need one thing, and that's hard work." 

Veri, 
yeni 
petroldür!

"
"
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ONE MORE 
NIGHT
SATIŞTA! ONE MORE 

NIGHT
ON SALE!
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İrem İpekbayrak
Kurumsal İletişim Direktörü
Corporate Communication Director

Online toplantılar, dosya transferleri, sunumlar ve eğitimler gibi siz değerli network takım-
larının da teknolojiyi kullanma yoğunluğu hızla artıyor. Bu süreçlerin bir süre sonra çok daha 
pratik hale gelmesi ihtiyacından yola çıkarak sizlere arka planda uzun ve oldukça detaylı bir 
çalışma ile yürüttüğümüz EDU APP’in müjdesini vermek istiyoruz.

EDU APP tamamen One More vizyonunu yansıtan bir Eğitim Platformu olmakla beraber dis-
tribütör dostu olarak bir çok ihtiyacınıza cevap verecektir. Teknolojik gelişmeler ile her şeyin, 
çok hızlı ve kolay bir şeklide ulaşılabilir olduğu zamanları yaşamaktayız. İşte EDU APP tam da 
bu noktada sizler için oldukça kullanışlı olacaktır.

İçeriğinde One More’u anlatmak 
için ihtiyaç duyacağınız neredeyse 
her alanın olduğu bir platformdan 
bahsetmekteyiz. 

Kurumsal yapımız içerisinde bu-
lunan;
Şirket ilkelerimiz, tarihçemiz, 
sertifika ve belgelerimiz, yöne-
tim kurulumuz, kurumsal vide-
olarımız gibi bir çok başlık, hala 
One More ile tanışma fırsatı ol-
mamış kişiler için sizin yönlendir-
meniz ile APPe ulaştıklarında 
onlara muazzam bir içerik sun-
acaktır. 

Ürün açıklama videoları, kazanç 
planı açıklama videoları gibi 

içeriklerin yanı sıra ürünlerin 
telefondan rahatça inceleyebi-
leceğiniz formatta hazırlanan di-
jital broşürleri; üstelik Türkçe ve 
İngilizce olarak, sizlerin parmak-
larının ucunda olacak. 

Devamında halihazırda içerik 
eklemesini gerçekleştirmekte 
olduğumuz, şuan kısa bir süre-
liğine deaktif olan network eğit-
imleri ve backoffice butonları siz 
değerli distribütörlerimizin ih-
tiyaç duyduğu tüm bilgileri yine 
Türkçe ve İngilizce olarak sizlerle 
buluşturacaktır. 

One More EDU APP’in bir diğer 
özelliği de sürekli yeni içerikler ile 

güncellenecek bir yapıda olması. 
Burada sizlerin ihtiyaçlarının 
karşılanması APP için belirleyici 
kriter olacaktır. Sizler de eklenen 
eğitimler veya ulaşabileceğiniz 
yeni içeriklerimiz hakkında sosy-
al medya hesaplarımızdan bilg-
ilendiriliyor olacaksınız.

One More EDU APP’in her zaman 
vizyonu ile fark yaratan One More 
ailesine çok büyük bir dijital güç 
katacağına inanıyoruz. Bu sebep 
-le sizleri de network marketing 
sektöründe, One More Interna-
tional olarak bir adım daha ileri 
gitmiş olmanın keyfini yaşamaya 
davet ediyoruz.

Hello dear One More 
family and network 
distributors.
As we all know, due to the pan-
demic in 2021, technology and 
digital communication are now 
with us in almost every aspect of 
our lives. Sometimes even main-
taining communication in chang-
ing conditions is completely tech-
nology-based for us.

The intensity of using technol-
ogy for you valuable network 
teams such as online meetings, 
file transfers, presentations and 
trainings is increasing rapidly. 
Based on the need for these pro-
cesses to become much more 
practical after a while, we would 
like to give you the good news 
of EDU APP, which we carried 
out with a long and very detailed 
study in the background.

EDU APP is an Edu-
cation Platform that 
fully reflects the One 
More vision, and it will 
meet many of your 
needs as distributor 
friendly. With techno-
logical developments, 
we live in times when 
everything is reach-
able in a very fast 
and easy way. This is 
where EDU APP will 
be very useful for you.

We talk about a platform with 
almost every area you'll need to 
describe One More in its content.

Within our corporate structure; 
Many titles such as our company 
policies, history, certificates and 
documents, board of directors, 

corporate videos will provide tre-
mendous content to them when 
they reach APP with your guid-
ance for people who still haven't 
had the opportunity to meet One 
More.

Content such as product descrip-
tion videos, earnings plan de-
scription videos, as well as digi-
tal brochures prepared in format 
where you can easily review prod-
ucts from the phone; moreover, it 
will be at your fingertips in Turk-
ish and English.

Afterwards, network trainings 
and backoffice buttons, which 
are currently deactive for a short 
time, which we are already add-
ing content to, will bring you all 
the information that our valued 
distributors need in Turkish and 
English.

Another feature of One More EDU 
APP is that it is constantly up-
dated with new content. Meeting 
your needs here will be the deci-
sive criterion for the APP. You will 
be informed on our social media 
accounts about added trainings 
or new content that you can ac-
cess.

We believe that One More EDU 
APP will add great digital power 

to the One More family, which has 
always made a difference with its 
vision. For this reason, we invite 
you to enjoy going one step fur-
ther as One More International in 
the network marketing sector.

Merhabalar değerli One More ailesi ve network 
distribütörleri.

ONE MORE EDU
Hepimizin bildiği üzere 2021 yılında yaşanan pandemi sebebi ile te-
knoloji ve dijital iletişim hayatımızın neredeyse her alanında artık 
bizimle. Hatta bazen değişen koşullarda iletişimi sürdürmek bizler 
için tamamen teknoloji kullanarak gerçekleşiyor. 

EDU 
APP 
will be 
very 
useful 
for you.
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One More International olarak Dünya Kadınlar Gününü Genel Merkezimiz ve 
Bölge Temsilciliklerimizde verilen çiçekler ve kargolarımıza eklenen 

Kadınlar Günü kartları ile kutladık.

As One More International we 
celebrated International Womens Day 

with Womans Day cards that are added 
in cargos and with flowers in our head 

office and regional offices.

23 NİSAN
MİLLİ EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI
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YENİ KARİYERLER YENİ KARİYERLER

PEARL  MASTER

MASTER

ASSISTANT

APPRENTICE

BEGINNERAPPRENTICE

BEGINNER
ABDULLAH ECEVIT
FARUK KAVAS
FERDI ÖZDEMIR
IMREN GEÇKIN
LÜTFI ORAN

ALİSAN KONYALI
BESIME GÜLER
CANAN KARADENIZ
ERCÜMENT KUMRU
HAKAN ÇELİKTAŞ

AHMET AKTAŞ
AHMET GEZİCİ
AYLA OKUDUCU
BERFIN BUDAK
BEYZA BETÜL  GEDİK
CEVHER SEYIS
CÜNEYIT ALTINKAYA
EMİNE TURHAN
ERGÜN YÜCEL
FISUN BICAKCI

SAVAŞ ÖZDEMİR
A. SAMET KARAEROĞLU
ADEM ÖZDEN
ADNAN SOGUKCESME
AHMED ERGÜN
AHMET KUŞ
AHMET ŞÜKRÜ SÖNMEZ
ALI YESILYURT
ALPAY  DEMİRBÜK
ANGGA CAHAYA SAPUTRA
ARİF SARİOGLU
ASİYE SALMAN
ATAY ÖZDEMIR
AYDİN  KİBAR
AYLA  TASDEMİR
AYLA KİRİKCİLAR
AYNUR AKSUNGUR
AYSEGÜL CUKURLUOGLU
AYSEGÜL KÖSE
AYSEL ÖZTÜRK
AYŞE BARLAS
BÜLENT ARSLAN
CELAL TAŞ
DEDY EFENDY
DENİZ DURSUN
DERYA BERGİT
DERYA DURSUN

NUSRET NESİM EKMEN
ONUR  ISİTAN
ÖZLEM EKIZ
SEMRA KAYA
SÜEDA ÇABUK
VEDAT KARACATEPE
KADİR YILDIZ
MUHAMMET ALİ ERDOĞAN
YELLI ASNIR

EMİNE ÇİVRİLLİ
EMİNE YETKİN
EMİNE YÜCEL
EMRAH ÖZMEN
ENVER YIĞIT KORKUT
ERCAN SEVİNÇ
ERDAL SANDALLI
ERKUT MEMİŞ
ESRA DEMIRPERÇIN
EZGI CAN GÜNTEKIN
FERIDE AYNUR KARAKAYA 
FEVZI ÇALIŞKAN
GÜLSEREN DEMIRAL
GÜLSÜM TÜRKMENOĞLU
GÜLŞAH DÖNER
GÜLÜSTAN ÇALIK
HAKAN SÜLÜK
HALİL KIZILELMA
HAMDİ BOYALİ
HARNİATİ HANİATİ
HASAN ÇELİK
HATICE YILMAZ
HATİCE SULTAN UZUN
İBRAHİM TOKCAN
İHSAN AYDINER
İLKER SÖĞÜT
KEMAL SOYTÜRK

MEHMET ALI BAYAM
NUMAN ÇABUK
SIBEL MERCAN
UĞUR BICAKCI

KENAN ŞEN
KUS NANDAR
LİA NURZAKİAH
MEHMET KOÇ
MEHMET KÜREŞEN
MELIKE GEVECI
MUAMMER KARAYILAN
MURAT AKGÜL
MUSTAFA  GÖKDAĞ
MUSTAFA ÖZASLAN
MUSTAKİM ABBAS
MÜBERRA KADAK
NAZMİ SOYLEMEZ
NERGİZ  SEMİZ
NİGAR ÇAKMAKÇI
OKTAY ERYILMAZ
OSMAN KARAOĞLU
ÖMER BURA
ÖNER DEMIRCI
ÖZCAN ASAL
ÖZKAN ÖZTÜRK
ÖZLEM GÜLER
RADİYE GÜLSOY 
RECEP YILDIZ

AHMET MESUTOĞLU
AHMET ÖZTÜRK
ALI TÜRKMENOĞLU
ANDI HENDRA AZIS AZIZ
ARİFE ASAL
AYHAN MALİK
AYLA GÜVEN
AYNUR KİLİNC-GÖKTAS
AYSE AGAÇNURLUOGLU
AYSE NALKİRAN
AYSEN TURHAL
AYŞE HATUN AYDIN
AYŞE KESİM
AYŞEGÜL  ARSLAN
AZİZE GÜR
BEKİR CANTAY
BETÜL SEZİNER
BÜLENT TAŞKIRAN
CEBRAİL  IŞIKGÜN
CEMİL ÖVÜR
CENNET AĞDAŞ
CESUR YILDIZ
ÇİĞDEM ATÇEKEN
DHAN A. G.CEBALLOS
DÖNDÜ  ARI
DÖNE BAYIR
EBRU MİNEHAN ULU

ROHAT YILDIZ
SATI ÇİLEK
SELMAN UZUN
SERDAL KÖKÖZ
SERHAT BAHADIR SÖZEN
SERHAT ÖZSARIKAYA
SERKAN ALP
SEZER MORAY
SİNAN GÜLER
SUNGKOWO  WİBOWO
SÜLEYMAN ER
TEKMİLE LALELİ
TOLGA SEVER
TUĞBA UDÜL
UMUT KESKİN
YUSUF ELMA
YÜKSEL  ÇOŞGUN 
ZELİHA KUŞ
ZELİHA YILDIRIM
ZEYNEP  AYBİRDİ
ZEYNEP ÖZ
ZÜHAL KEPEZ

EDA GEZİCİ
ELİF ECE ARAS
EMEL ALTUNSOY
EMINE GOCMEN
EMİNE POLAT
EMRAH BİLGİN
EMRAH POYRAZ
EREN YALÇİN
ESRA CİPLAK
ESRA NUR KÖKSAL
FARUK BURA
FATİH  CUKURLUOGLU
FATİH  ÇERKEZOĞLU
FATMA  KALKAN
FATMA YILDIZ
FILIZ BICAKCI
FİGEN AYDEMİRBENICE
FİRDAUS ZULKARNAİEN
GÖKÇE  ALDEMİR
GÜL SULTAN SARİOGLU
GÜLÇİN  ERDEN
GÜLSÜM AKSOY
GÜZİN  DURMUŞ
HALİME GÜRBÜZ
HİLAL KARACA 
HÜLYA HATIPOGLU
HÜSEYİN AKKAN

KAĞAN UZUN
KAKAMYRAT ANNAYEV
KAPİYAT NURAKHMAEVA
KEZBAN  SARILMAZ
LEYLA PELDEK
LOKMAN  BASTUG
MAKBULE POLAT
MEHDİ RECEP ÇABUK
MEHMET TUNAY
MELİKE ÇİMEN
MUHAMMAD NUR
MUHAMMED FURKAN 
TURGUT
MUSTAFA SAHİN
MÜMTAZ BİLGİ
MÜSLÜM KAYA
NACİYE ÇEBİ
NADİR KIZILELMA
NECLA ÖZAYDİN
NECMİYE ÖZTÜRK
NESLİHAN ALKAN
NİLAY BIÇAKCI
NİMET CEK GİOİA
NUR HAYATİ
NURAY YEŞILYURT
NURDAN AÇIKGÖZ
NURSEL ÇEVİK
OKSİ MADYA ERVİNA
ÖMER KARATAŞ
ÖMER TEKIN
RAMAZAN DAL
SATIGÜL DENGER
SERPIL GÖZEL KAYA
SEVCAN TOPTAN
SEVİLAY YALÇIN
SEYDİ ALTINTAŞ
SEYİDE KOYUNCU
SEZAİ KANDEMİR 
SEZER CİVELEK
SOMAYYEH REZAEİ
SULE CENGİZ ÇILDIR
SÜKRÜ VARLİ
SÜMEYRA BURAN
SÜMEYYE  YAZICI
ŞENGUL ÖZÇELİK
TUBA GÖRGEÇ
TUBA OTER
TURHAN ASAL
TÜRKER KALKAN
UMUT ARSLAN
UNAH UNAH
ÜNSAL ŞEKER
VEYSEL  ÇINTEMUR

VEYSEL ÖZKAN  İLBAŞ
YALÇIN ÖNCÜL
YAŞAR  BOZKURT
YETER HAN
YİLDİZ HANSU
YUSUF ENSARI
ZEYNEP SEKER
ZİLAN KILIÇ
ZUHAL AYDIN
ZÜLEYHA  ACAR 
ALFİANSYAH  CHANDRA
ASLIHAN ULUSOY
AYŞE SARI
BILAL DOĞANAY
CAHİT BOZARSLAN
DELİANA RABİTA
FEYZULLAH BARIŞ ASLAN
GÜLSÜM ÖZENÇ
HAMİDE KÖSE
HIZIR ALİ GÜZEL
MAHRİTA MAHRİTA
MARISSA MARISSA
MEHMET YAVUZ ÖZÇELIK 
ÖMER KARA
ÖZCAN İNAN
ÖZGÜR KİZİLTOPRAK
ÖZKAN  GÖKDAG
SITKI ISTEMI
TUGAY BODUR
VELI İRFAN ŞIŞMAN
YAVUZ AYHAN ÖNDER
YUSMANIDAR YUSMANIDAR
ZAFER TUTAL
ZAHİD HAKİMJANOV

MUSTAFA OZDEMIR
ÖMER AYBİRDİ
ÖZLEM ENSARİ
SERKAN DALYANCI
NAFIZ ERKAN

NOT:  31 Ocak 2021 - 7 Mayıs 2021 arası tarihlerdeki sistemsel incelemeler sonucunda liste düzenlemesi yapılmıştır. 
List is organized as a result of the systematic examinations between 31th of January 2021 - 7th of May 2021 .

NOT:  31 Ocak 2021 - 7 Mayıs 2021 arası tarihlerdeki sistemsel incelemeler sonucunda liste düzenlemesi yapılmıştır. 
List is organized as a result of the systematic examinations between 31th of January 2021 - 7th of May 2021 .
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ONE MORE INTERNATIONAL
EN ÇOK CİRO

YAPAN ŞEHİRLER
CITIES WITH THE HIGHEST TRADE

İSTANBUL

JAKARTA

BURSA

DENIZLI

ESKIŞEHIR

DÜZCE

UŞAK

KOCAELI

KAYSERI

MUĞLA

MANISA

KONYA

MERSIN

DORTMUND
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HATAY
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ONE MORE INTERNATIONAL
31 OCAK 2021  – 7 MAYIS 2021 

ARAÇ KATKI PAYI KAZANANLAR
-----------

ONE MORE INTERNATIONAL
31th JANUARY  – 7th MAY  2021 

VEHICLE CONTRIBUTION PROGRAMME WINNERS

• CEVHER SEYİS

• FEYZA KARAKILIÇ

• SİBEL MERCAN 

• NAFİZ ERKAN

• ÖMER FARUK ÇETİNBAŞ

• SİNAN GÜLER 

• HAKAN FİŞENGİ

• NURSEL GEÇİM

• MARİELA ATEŞ

• MELİSA ELMAS

• ANDİ SUANDİ

• FİRDEVS YILMAZ

• EMEL ÇETİN 

• SUAT ŞAHİN
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Merhaba, ben Faruk Kavas 
One More International 
şirketiyle 1 Temmuz 2018 
tarihinde sevgili sponsorum 
Zeynel Açıkel vesilesi ile 
tanıştım. Eski bir kuyum-
cuyum. Bir çok insanın başı-
na gelebileceği gibi geçmişte 
yaptığım ticarette talihsi-
zlikler dizisi yaşadım. One 
More International şirketiyle 
tanıştığımda on iki ayrı icra 
dosyam ve vergi borçlarım 
vardı. İlk bir yıl içerisinde 
bütün borçlarımı kapattım.  
 

Şu anda hayal bile 
edemeyeceğim bir 
yaşantı sürüyorum.  
 

Bunların olmasında-
ki en büyük etken 
şirketimizin yüksek 
teknoloji ile üret-
tiği eşsiz ürünleri 
ve çözüm planıdır.    
 
O tarihten itibaren Zeynel 
Açıkel ile bir plan doğrul-
tusunda, hızlı bir çalışma 
programı belirledik ve uy-
gulamaya geçtik. Planımızın 
en önemli noktası bizim 
uyarladığımız kamp pro-
gramlarıydı. Bu doğrultuda; 
 
Şirket kurucularımız; Sevgili 
Mustafa Erdil, Sevcihan Say-
gılı Erdil, A. Volkan Karpuz 
ve tüm şirket çalışanlarımıza 
ve tüm ekip arkadaşlarımıza 
teşekkürü borç bilirim. 

Faruk Kavas  
Pearl Master Leader

Planlı, düzenli, disiplinli, tam in-
ançla ve vazgeçmeden çalışınca  
BAŞARI KAÇINILMAZDI.

SUCCESS WAS 
INEVITABLE                       
while working planned, 
organized, disciplined 
with full faith and with-
out giving up.

Hi, I’m Faruk Kavas,
I met One More Interna-
tional through my sponsor 
Zeynel Açıkel on July 1, 2018. 
I’m an old jeweler. As it can 
happen to a lot of people, 
I’ve had a series of misfor-
tunes in the trade I’ve done 
in the past. When I met One 
More International, I had 
12 separate execution files 
and tax debts. In the first 
year, I paid all my debts.  
 

Right now, I’m liv-
ing a life I can’t 
even imagine. 
 

The biggest factor 
in this, is the unique 
products produced 
by our company with 
high technology and 
the solution plan. 

Since then, in line with a 
plan with Zeynel Açıkel, we 
have determined a rapid 
work schedule and started 
to implement it. The most 
important point of our plan 
was the camp programs that 
we adapted. Accordingly; 
 
I owe thanks to our company 
founders; Dear Mustafa Erdil, 
Sevcihan Saygılı Erdil, A. Vol-
kan Karpuz and all our com-
pany employees and all our 
teammates.

DOĞAYI KORUYORUZ!
kağıt tüketimimizi
azaltıyoruz!

WE PROTECT NATURE!
we reduce our paper
consumption!

SİZLERLE BULUŞAN YENİ ÜRÜNÜMÜZ ONE MORE NIGHT İLE 
YENİ BİR BAŞLAGIÇ YAPARAK, ÜRÜN BROŞÜRLERİMİZİ DİJİTAL 
ORTAMA TAŞIYIORUZ. ÇEVRE DOSTU OLAN ONE MORE INTER-
NATIONAL VİZYONU İLE  ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ!

WE ARE MOVING OUR PRODUCT BROCHURES TO THE 
DIGITAL ENVIRONMENT BY MAKING A NEW START WITH OUR 
NEW PRODUCT THAT MEETS YOU! WE CONTINUE TO WORK 
WITH ONE MORE INTERNATIONAL VISION WHICH IS 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY!
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Ferdi Özdemir 
Pearl Master Leader

Yeni adalar keşfedecekseniz, bu-
lunduğunuz adayı terk etmelisiniz.
Sponsorlarımın gösterdiği yolda hızlı 
bir şekilde ilerlerken, şirketinde 
eğitim desteği ile beraber 6. Ayımda 
beginner olmadan, apprentice kari-
yerine geldim.

Başarı merdivenleri, eller cepte 
iken çıkılmaz.
Apprentice kariyerine geldikten son-
ra, bulunduğum şehirde yaptığımız 
haftalık eğitimlere, liderlerim ve 
ekip arkadaşlarımla ara vermeden 
devam ederek, bulunduğum konuma 
ekip arkadaşlarımın da gelmelerine 
yol göstererek 15. ayımda assistant 
olmadan master kariyerine ulaştım. 
BAŞARI ASLA TESADÜF 
DEĞİLDİR!
Master kariyerine ulaştıktan sonra 
Uşak, Merkez’de, 200 mt ofis açarak 
liderlerimin ve ekip arkadaşlarımın 
daha nezih ve güvenli yerlerde 
görüşme yapmasını sağlamaya karar  
verdim. Liderlerimin ve ekip ark-
adaşlarımın ortak kararı ile Dolphins 
Team’i kurduk. Onların desteği ve 
güveni ile 23 ayın sonunda pearl 
master kariyerine geldim. 

Ekiplerimize ve lider 
arkadaşlarımıza, başarıyı yaparak 
göstermeye devam ediyoruz. 
 
Bu yolda bana yön gösteren 
sevgili sponsorlarıma, üst 
liderlerime , şirket sahiplerimize 
ve çalışanlarımıza, en önemlisi 
de, 24 aydır benimle beraber olan, 
desteğini kesmeyen liderlerime ve 
takım arkadaşlarıma ve her zaman 
yanımda olan, sevgili eşime ve biricik 
kızıma sonsuz teşekkür ederim.

Unutmayın, bu hayatta 
“biz” olursak var oluruz, 
“ben” olursak yok oluruz!
 
One More International şirketin-
deki tek sır sadece sponsorlarınızın 
dediklerini yapmak, dinlemek, şirket 
eğitimlerini kullanmak ve kendimizi 
durmadan geliştirmekten geçer. 
 
Not: Başarı, birilerine bir şeyleri 
söyleyerek değil, yaparak   göster-
mektir!

Hello, I’m Ferdi Özdemir, 38 years 
old married man and father of one.  
I’m an extraordinary person with 
dreams and goals. 

Your life is what you dream, if 
you want to change your life 
then change your dreams! 
While I was working for an automo-
tive firm with minimum wage I was 
not happy until February 2019. It’s 
the date that I came across with One 
More International. 

Do not forget that the 
opportunity comes and knocks 
on your door in hard times. 
 
First of all, I used the products 
myself and with the result I received, 
my pains ended in the first 3 days 
and my contractions in 11 days while 
I was suffering from inflammatory 
rheumatism. From 6 p.m. to 12 p.m. 
I started talking about One More 
products. After earning two and a 
half times more than the salary I 
received, from my full-time job in 
my first month, I resigned from it 
on April 1st and started doing a full-
time One More. If you are going to 
explore new islands you must leave 
your island.

As I moved quickly  along the path 
shown by my sponsors, reached the 
apprentice career without being be-
ginner leader in the 6th month with 
the company’s educational support.
Ladders of success can’t be ascend-
ed while your hands in the pocket. 

After I reached the apprentice career, 
we continued to our weekly educations 
without give a break with my team-
mates and leaders. We tried to guide 
them to get promoted to the career I 
was and, as a result of this hard work, 
I became a master leader in the 15th 
month without being assistant leader. 

Success is never a coincidence.
After I reached the master career I 
have decided to open an office in Uşak 
for, team leaders and teammates so 
that they can interview in a more de-
cent and secure area. We formed the 
Dolphins Team with the joint decision 
that made with them and then end of 
the 23rd month, I reached pearl mas-
ter career with their support and trust.  

We are showing the success to 
our teams and leaders by doing 
it.
Thanks to my honorable sponsors, 
leaders, company owners and em-
ployees who have given me the op-
portunity to move forward on this 
path. Especially, thank to my dear 
wife and one and only daughter 
who has always been by my side. 

We exist if we are together, we 
vanish if we are alone! 

The only secret at One More In-
ternational is just listening to 
what your sponsors say, tak-
ing advantage of company’s ed-
ucation and improving yourself. 

Note: success is not something to 
achieve by saying it but doing it!

HAYALLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN! CHANGE YOUR DREAMS!

Unutmayın  fırsat, insanların zor zamanlarında gelir ve kapılarını çalar. 

Merhaba; Ben Ferdi Özdemir,
38 yaşında, evli ve bir çocuk babasıyım. Ortaokul mezunu hayalleri ve hedefleri olan sıradışı biriyim. 2019 Şubat ayına 
kadar bir otomotiv firmasında SSK + maaşla çalışıp, mutlu olmadığım bir dönemde karşıma One More International 
firması çıktı.

Öncelikle ürünleri kendimde kullandım 
ve aldığım sonuç ile, iltihaplı romatizma 
hastası iken ilk 3 günde ağrılarım, 11  
günde ise kasılmalarım sona erdi. İşimden 
arta kalan zamanlarda 18:00’dan 00:00’a 
kadar One More ürünlerini anlatmaya 

başladım. İlk ayımda tam zamanlı  
çalıştığım işimden aldığım maaşın iki 
buçuk katını kazanınca, 1 Nisan itibari ile 
SSK’lı işimden istifa ederek tam zamanlı 
One More işi yapmaya başladım.

Ferhat Ensari 
Pearl Master Leader MÜCADELE RUHU İLE ADANMIŞLIK
ADMISSION WITH THE SPIRIT OF STRUGGLE

1981 İstanbul doğumluyum. Evli ve iki erkek çocuğu sahibi bir baba olarak, on beş 
yıllık mutlu ve huzurlu bir evliliğim bulunmakta. Marmara Üniversitesi iktisat mezu-
nuyum. Sonrasında iki yıl Ülker gıda firmasında, bölge satış müfettişliğinde, on dört 
yıl çeşitli bankalarda müdür yardımcılığı görevlerinde bulundum. 

Arkadaşımın tavsiyesi ile tanıştığım One More firmasında, teknolojiye olan ilgim 
nedeniyle, ürünlere inancım kolay olmuştu. Beni en çok etkileyen ise firmanın 
çalışma sistemi ve şirket sahiplerinin uluslararası bakış açısı olmuştu.

15 Ağustos 2019’da başladığımda, direkt assis-
tant kariyeri ile dahil olduğum bu güzel ailede 
7. ayımda master kariyerime gelmiştim. 12. 

ay sonunda şu anki kariyerim, Pearl Master kariyerine 
ulaştım. Bu kariyer yolculuğunda sponsorlarıma ve Jet 
Team ailemin tüm fertlerine sonsuz teşekkür ediyorum. 
 
Bu bir takım oyunuydu ve biz bunu doğru hamleler 
ile oynadık. 19 ayda 10 ofis ve 10.000’e yakın hayatlara 
dokunulan, adanmış ruhlarla mücadeleye devam edi-
yoruz. 

İnanç geliştirmek gerekliydi. Şirkete, ürüne, sisteme, 
sponsorlara ve ekibe. İşte bu konuda çok güçlü inanç 
geliştirin. Adanmışlık ve mücadele ruhu her zaman 
olmalı içinizde. 

Zorluklarda çıksa inandığınız yolda 
planlı, hedef odaklı olursanız 
hedefe varabilirsiniz. 

Adım adım ilerledim ve planlamalar yaparak, bilgi ve 
inanç ile başarı yolculuğuna sponsorların da öncülüğü ile 
devam ettim ve ediyorum. 

Yeni başlayacaklara söyleyeceklerim; One More çok cid-
di bir iştir. İş olarak baktığınız zaman ve hayatlarınızda 
dönüşüme yol açacak bir iş olarak gördüğünüz zaman, 
One More şirketinin emeğinizin karşılığını kat kat fazlası 
ile veren uluslararası bir şirket olduğunu göreceksiniz. 

Adanmış ve mücadeleci ruhlara sahip 
olmanız temennisiyle…

I was born in Istanbul in 1981. As a married father with 
two sons, I have a happy and peaceful marriage for fifteen 
years. I am an economics graduate of Marmara University. 
 
Afterwards, I worked for two years at Ülker food 
company, regional sales inspectorate, and four-
teen years as assistant manager at various banks.  
 
At One More, where I met on the advice of my friend, 
my faith in products was easy because of my inter-
est in technology. What impressed me the most 
was the working system of the company and 
the international perspective of the owners. 

When I started on August 15, 2019, I came to my mas-
ter career in my 7th month in this beautiful family, 
which I was directly involved in. At the end of the 12th 
month, I reached my current career, pearl master’s ca-
reer. I would like to thank my sponsors and all mem-
bers of my Jet Team family on this career journey.  
 
It was a team game and we played it with the right 
moves. We continue to struggle with dedicated spirits 
that have touched nearly 10,000 lives in 19 months.

It was necessary to develop faith to the company, prod-
uct, system, sponsors and team. Develop a very strong 
belief in this.  
 
There must always be a spirit of dedication and 
struggle within you.  
 
If you are planned and targeted on the path you believe 
in, you can reach the goal. I have progressed step by 
step and made plans, continued the journey of success 
with knowledge and belief with the leadership of spon-
sors, and I am.  

Here’s what I’m going to tell the beginners; One More is a 
very serious business. When you look at it as a business 
and you see it as a business that will lead to transformation 
in your lives, you will find that One More is an international 
company that pays for your efforts many times more.  
 

With the hope that you will have 
dedicated and combative spirits...
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Hatice Turgut 
Pearl Master Leader

KADIN İSTERSE YAPAR! 
WOMEN CAN DO IT!
Merhaba ben Hatice Turgut 
 Almanya’da madenci bir ailenin kızıyım, 40 yaşındayım, standart şartlarda bir yaşamın 
içerisinde yetiştim fakat network aşığı olarak bundan 9 yıl önce bir Amerikan firması 
ile ilk network maceram başlamıştı. Üç buçuk yaşında bir kızım ile birlikte bir annenin 
ev hanımlığından iş kadını profiline girebileceğinin kanıtı, birçok kadına ve annelere 
vizyon olabileceğimi bunun yanında hayal ve hedeflerimin gerçekleşmesini sağlamak 
istiyordum. 

Malum tecrübe dedik ve tecrübede kaldı. Eğitimlerim, 
çalışmalarım, verdiğim emekler ve edindiğim bilgiler, bun-
dan tam 1 yıl önce Ocak 2020’de One More International’da 
4 aylık ürün kullanımından sonra meyve vermeye başladı.  

3 ay yarı zamanlı çalışma yaptıktan sonra Nisan 
2020 ayında kararım kesin değil “keskin” idi. 

Her şeyin üstesinden gelebileceğime inanıyordum. 
Sınırlarımı aşarsam neler olabileceğini düşünmek hay-
al etmek ve ön görebilmek Nisan 2020’de pandeminin 
girdiği dönemde, Avrupa’nın ilk kadın master kariyer-
ini One More’a gururla sunabildim. 5 ay gibi kısa bir 
süre sonra bunu tekrarlamak kendi rekorumu kırmak 
için kolları sıvayıp, Türkiye haricindeki ilk ve tek kadın 
pearl master lider olmanın gururu ve onurunu yaşadım.  

that I could be a vision for many women and mothers, 
as well as to make my dreams and goals come true. 
 
My trainings, studies, efforts and knowledge start-
ed to bear fruit exactly 1 year ago in January 2020, af-
ter 4 months of product use at One More International.  
 

After 3 months of part-time work, my 
decision in April 2020 was “sharp”. 

I believed I could handle anything and, imagine and fore-
see what would happen if I crossed my borders, I was 
able to proudly present Europe’s first female master’s 
career to One More in April 2020, when the pandemic en-
tered. After 5 months or so, I set out to repeat this and

Almanya’da ekibimizle iki kamp düzenleyerek 
ekibimizde birçok kadına ve annelere 
olağanüstü gelirler kazandırmaya başladık. 
Devamını tahmin edebiliyorsunuz değil mi?  

Avrupa’nın ilk kadın diamond master lideri olar-
ak tüm kadın liderlerimize yol açmayı, tüm zorluk-
lara göğüs germeyi arkamızdan nice master, pearl 
master, safir ve diamond masterların çıkacağını 
One More International şirketimize borç biliyorum.  
 
Hello, I am Hatice Turgut
The daughter of a miner family in Germany, I am 40 years 
old, I was raised in a life in standard conditions, but as a 
network lover, my first network adventure started 9 years 
ago with an American company. With a three and a half 
year old daughter, I wanted to prove that a mother could 
enter  the  profile of a  businesswoman  from  housewife, 

set out to  break  my  own  record  and  experienced the 
pride and honor of being the first and only female pearl 
master leader outside Turkey.  
 
By organizing two camps with our team in 
Germany, we started to bring extraordinary 
income to many women and mothers in our 
team. You can imagine the rest, can’t you? 

As Europe’s first female diamond master leader, I owe it 
to One More International to lead all our female leaders, 
to face all the challenges, to have many masters, pearl 
masters, sapphire and diamond masters behind us.

Mehmet Yılmaz 
Pearl Master Leader

Sirketimizin ve ürünlerimizin Almanya‘da henüz duyul-
maması ve çevremde aldığım hızlı sonuçlar sadece 
maddi kazanç değil, sayısız dualar beni Nisan 2019 da 
harekete geçirdi. Dolayısı ile One More çalışma hayatımda 
öncülüğüm oldu.

Bircok farklı dallarda basarılı olan lider 
adaylarımla uluslararası iş kurmaya 
başladım. 
 
Birbirimizin eğitim güçlerini değerlendirip ekiplerimizin 
herbirinin para kazanmasını nasıl sağlayabiliriz konu-
sunda strateji ve planlamalar yaptık.Nisan 2020‘de tüm 
dünyayı alt üst eden pandeminin tam içinde Avrupa‘da 
ekibimizle rekor kariyerler ile One More’a ilk yurtdışı 
Pearl Master ve Master kariyerinin imzasını attık.

Hiç bir başarı kendiliğinden gelmez. İster yarı 
zamanlı ister tam zamanlı doğru bir odaklan-
ma, öz disiplin ve başarılı liderler ile çalıstık-
tan sonra herkes başarı hızını belirleyebilir. 

Hızı severim: Doğru hamleler ile kısa sürede elde et-
tiğimiz basarı, bizi çevremizdeki insanların takip etmes-
ine, yasam standartlarımızın değişmesine, bir cok insanın 
etkilenmesi ile onlara vizyon olmamızı sağladı. Çünkü in-
sanlar değisimi dıştan farkederler.

Bu yüzden takip edilen bir lider olmak istiyorsanız ve 
başarınızı her daim bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız, 
hem kazancınızda hem de kariyerinizde sebat etmeyin. 
Örnek lider ekibine yolu açan ve yolu gösteren bir liderdir. 
Dolayısı ile, ekibimde 4 Pearl Master ve 9 Master‘ı gu-
rurla sunuyorum. Avrupa‘da ilk başladığım günden iti-
baren Avrupa‘nın 1 Numarası olarak kaldığım gibi, yine 
Avrupa‘da tek kadın Pearl Master ile şirketimizin en genç 
başarılı kadın Pearl Master’ı da ekibimde. Ve tüm bu 
başardıklarımız daha başaracaklarımızın kanıtıdır.

Başarı hızı sever mantığı ile kurduğumuz uluslararası ek-
ibime teşekkürlerimi sunar ve bu büyük ailenin parcası 
olduğumun onuru ile saygı ve selamlarımı sunuyorum. 
 
 
I am Mehmet Yilmaz,
41 years old, born in Germany. As a lover of Turkey, I live 
in Germany. When I met the network sector 19 years ago, 
I knew I could make my dreams come true with this work-

ing model.  My journey with One More began at February 
2019.  The result I got from the product made me get to 
know the company. I witnessed the heartfelt and sincere 
welcome of our presidents; Mr. Mustafa Erdil and Mrs. 
Sevcihan Saygılı Erdil, and the excitement of the first Vi-
sion Day I attended. I returned to Germany with its enthu-
siasm and started my studies.

The fact that our company and our products have not 
been heard in Germany yet and the rapid result I re-
ceived around me, not only financial gain, but count-
less prayers prompted me in April 2019. Therefore, 
One More has been a pioneer in my working life. 

I started to do an international business with my lead-
ing candidates who were successful in many different 
branches. We evaluated each other’s training forces and 
made strategies and plans on how to make each of our 
teams make money.

During the pandemic that turned the world upside 
down in April 2020, we have signed record careers 
with our team in Europe. We presented One More’s 
first pearl master and master leaders abroad. 
 
Success does not come naturally. Whether you work part-
time or full-time with the right focus, self-discipline and 
successful leaders, anyone can determine the speed of 
success. Success loves speed. The success we achieved 
in a short time with the right moves allowed us to be fol-
lowed by the people around us, to change our living stand-
ards, to be a vision for many people with their influence. 
Because people notice change from the outside.

So if you want to be a followed leader and always want to 
take your success to the next level, do not persevere both 
in your earnings and in your career. An examplary leader 
leads his team.  Therefore, I proudly present 4 Pearl Mas-
ters and 9 Masters in my team. Just as I have remained 
Europe’s number one since I first started in Europe, I also 
have the youngest, successful female pearl master in my 
team. What we do is proof of what we will achieve.

I thank my international team, which we have established 
with the logic of success loves speed. I am proud to be 
part of this great family.

Ben Mehmet Yılmaz,
41 yaşındayım, Almanya doğumlu-
yum. Türkiye aşığı olarak Almanya’da 
ikamet ediyorum. 19 yıl önce network 
ile tanıştığımda hayallerimi bu çalış-
ma modeli ile gerçeklestirebileceğimi 
anlamıştım.

One More ile yolculuğum şubat 2019‘da 
basladı.  Üründen aldığım sonuç şirketi 
tanımama vesile oldu. Sayın Mustafa Erdil 
ile Sevcihan Saygılı Erdil baskanlarımızın 
içten ve samimi karşılaması ve katıldığım 
ilk Vision Day’deki heyecan ve coşku ile 
muhteşem haberlerle Almanya‘ya dönüp 
çalışmalarıma start verdim.

ÖRNEK LİDER EKİBİNE YOLU AÇAN VE YOLU 
GÖSTEREN BİR LİDERDİR.
AN EXAMPLARY LEADER LEADS HIS TEAM
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Mustafa Özdemir 
Pearl Master Leader

YARIM KALAN HAYALLERİNİZE ULAŞMAK İSTERSENİZ, 
İŞTE SİZE ONE MORE FARKİ VE DESTEĞİ İLE 
KAÇIRILMAYACAK BÜYÜK BİR FIRSAT!

IF YOU WANT TO ACHIEVE YOUR UNFINISHED DREAMS, 
HERE’S A GREAT OPPORTUNITY NOT TO BE MISSED 
WITH ONE MORE DIFFERENCE AND SUPPORT!

Network Marketing yolculuğum 2003 yılında başladı. 
Dördüncü yılımda görevim olan öğretmenlik mesleği-
mi yaparken karşıma çıkan bu büyük fırsat, aldığım 
radikal bir istifa kararı ile hayatıma yeniden yön ver-
di. O gün, network marketing sistemi içinde yer 
alma kararım sonucu,16 yıl boyu, Dünya’nın 20 ülke-
sini görme şansını yakalayıp, Dünya’nın en önemli iş 
felsefecilerinden ve iş adamlarından eğitimler aldım.  

I’m Mustafa Ozdemir. I was born on July 7, 1975 in Aydin, 
Söke.

My Network Marketing journey started in 2003. This great 
opportunity, which I came across while doing my job as 
a teacher in my fourth year, has re-shaped my life with 
a radical decision to resign. On that day, as a result of 
my decision to take part in the network marketing sys-
tem, I had the chance to see 20 countries of the world for 
16 years and received trainings from the most important 
business philosophers and businessmen in the world. 

Ben Mustafa Özdemir. 7 Temmuz 1975 Aydın, Söke’de 
doğdum.  

Artık network marketing benim 
için bir işten öte, yaşam tarzı oldu.  
 
Kariyerimin ve iyi bir kazancın zirvesini yaşark-
en, 2016 yılında aile içi yaşadığım büyük sıkıntılar 
ve huzursuzluklar sebebi ile elde ettiğim 
her şeyimi yine radikal bir kararla bıraktım.  
 
2017 yılında yeni bir hayat kurmaya başladım. Tabii ki 
sıfırdan başlayarak değil, daha da eksiden. 2017 yılın-
da hayatıma giren çok kıymetli eşim, can yoldaşım, 
hayat arkadaşım ve iş ortağım Fatma Özdemir ile yeni 
bir hayat kurmaya, ve bu yolculuk mücadelemize bir-
likte devam etmeye başladık. 15 Ocak 2019’da, biz hiç 
sorgulamadan büyük One More fırsatına evet dedik. 27 
ay önce evet dediğimiz bu yolculukta, PEARL MASTER 
kariyerine ulaşmak, büyük bir başarı oldu bizim için.  
 
Tüm yol ve iş arkadaşlarımıza, bu muazzam çalışma-
da emeklerinden dolayı sonsuz teşekürler…  Ve bu pro-
jeyi sahada kusursuzca yapmamızı sağlayan, çok kıym-
etli şirket çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. 

“Nereye gittiğini bilen adama herkes yol açar. Yolunuzu 
iyi bilin ki, hedefler sizi istediğiniz yere götürsün.

Now network marketing is more than 
a job for me, it’s become a lifestyle. 
 
While I was at the peak of my career and wealth, I 
left everything I had achieved in 2016 with a radi-
cal decision due to the great difficulties I had in the 
family.

We started to build a new life with Fatma Özdemir, my dear 
wife, dear companion, life partner and business partner 
who came into my life in 2017, and we started to continue 
our struggle together. On January 15, 2019, we said yes to 
the great One More opportunity without any question. On 
this journey, which we said yes to, 27 months ago, achiev-
ing pearl master’s career was a great success for us.  
 
Eternal thanks to all our colleagues for their efforts in 
this tremendous work... And we owe a thank to our very 
valuable company employees who have enabled us to do 
this project flawlessly in the field.

Everyone leads the man who knows where he’s going. 
Know your way around so the targets can take you wher-
ever you want.

Ercüment Kumru 
Master Leader

ONE MORE WITH ONE MORE! 
#GiveYourselfAChange

ONE MORE İLE BİR DAHA! SEN DE  
#KendineBirŞansVer

Merhabalar, ben Ercüment KUMRU. One More International’ ın mutlu marka elçisi-
yim. 2019 yılında firmamız ile tanıştım. Ürünler iyidir, ağrılara iyi geliyordur diye 
düşündüğüm bu ürünler sayesinde, annemin sağlık kalitesinde ağrıların da ötesinde, 
çok ciddi bir artış gördük. Devamında iki ameliyattan kurtuldu ve elimdeki gücü fark 
ettim. “Galiba bu sefer doğru yeri buldum” dedim ve sahalara geri döndüm.

Aradığım; risksiz ticaret, faydalı ve 
güçlü bir “niş” ürün gamı ve etkili bir 
kazanç planı idi. 

SEKTÖRDE KALE OLAN BU FİR-
MA BANA BUNLARI SAĞLADI.  
 
Yolculuk henüz devam ediyor ancak şu aşamada bile, 
hayatımdan çalar saati, asker gibi mesainin başında 
olma zorunluluğunu çıkardım. Birçok maddi problemimi 
düzelttim ve artık geleceğe daha güçlü bakıyorum. 
 
30 yaşındayım ve bir emekli gibi özgürüm. Mutlu, 
birbirini destekleyen vizyoner insanlarla ortak bir 
amaca koşmak beni çalışıyor gibi hissettirmiyor. Eğer 
sevdiğiniz işi yaparsanız iş değil, aşk yapmış olursunuz. 
One More aşkı ile hayatlara dokunmaya devam!

Hello, I’m Ercüment KUMRU. I’m a happy brand ambas-
sador for One More International. I met our company in 
2019. Thanks to these products, which I think are good 
for pain, we have seen a very significant increase in my 
mother’s health quality, beyond pain. Then she survived 
two surgeries, and I realized the power in my hand. I said, 
“I think I found the right place this time,” and I came back 
on the field.

What I’m looking for is, risk-free 
trading, a useful and powerful “niche” 
product range and an effective profit 
plan. 

THIS COMPANY, WHICH IS A 
FORTRESS IN THE SECTOR, 
PROVIDED ME THESE.  
The journey is still going on, but even at this point, I’ve 
removed the alarm clock out of my life and, the obli-
gation to be on duty like a soldier. I’ve fixed a lot of my 
financial problems, and now I’m looking to the future 
more strongly. 

I’m 30 years old and free as a pensioner. Running to a 
common goal with happy, supportive visionary people 
doesn’t make me feel like I’m working. If you do what 
you love, you’re not doing business, you’re making love. 
Keep touching lives with the love of One More!
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Hakan Çeliktaş 
Master Leader

Pandemi sürecinde herkesin yaşadığı 
gibi bende ekonomik olarak büyük 
sıkıntı yaşadım. O dönem üst spon-
sorumuz beni hafta sonu yapılacak 
olan kampa davet etmişti. Kam-
pa katıldım, gerçekten müthişti. 
 
İnancım gereği, Allah bir kapıyı 
kapatırsa diğer kapıyı açar derler 
ya, ben Allah’ın kuluna kapıyı kap-
attığına değil, onu doğru kapıya 
yönlendirdiğine inananlardanım. 

Şirket sahiplerinin müthiş mütevazı 
insanlar olduğunu gördüm. Başarmış, 
ekonomik olarak rahatlamış ve belli 
standartların üzerinde yaşayan kişiler. 
Samimi bir ortam, her şey çok güzel 
ve benimde bu işi başarmamak için 
hiçbir nedenim yoktu. Hatta başar-
mam için nedenlerim çok fazlaydı. 

One More o dönem çok büyük 
bir fırsattı benim için. Nasıl mı?  
 
İşe ilk başladığım dönemlerde pan-
demi daha çok yeniydi, covid dışında 
bir rahatsızığı olanlar hastaneye dahi 
kabul edilmiyorlardı. İş yerleri çoğu 
çalışanlarını ücretsiz izine çıkarma-
ya başlamıştı, işsizlik oranı gitgide 
çoğalıyordu. Bizim ürünlerimiz hı-
zlı ve güzel dönüşümler verdiğin-
den dolayı, ben ve ekip arkadaşlarım 
için tam anlamıyla bir fırsattı bu. 
 
Mart 2020’de başladığım bu güzel 
yolculuğumda 1. ay rookie, 2. ay ap-
prentice, ve 12. ayımda master olma 
gururuna ulaştım, ve ekonomik olar-
ak da çok rahatladım. Şu an üstüm-
de hem ürüne hem de, ekonomik 
anlamda ihtiyacı olan insanlara ul-
aşamamanın vebalini hissediyorum. 
Herkesin One More ürünlerine ve ge-
tirdiği ekonomik kazanca ihtiyacı var.  
 
Yazımın başlarında bir tasarım işim 
vardı demiştim ya, artık tam zamanlı 
olarak sadece One More işi yapıyorum. 

Ve size de tavsiye ediyorum. Neden mi?  

Çünkü herkesin evinde bir ağrı kesici, 
bir yara bandı olduğu gibi bir gün her 
hanede One More ürünleri olacak. 
Düşünün dünyada kaç hane var? 
 
Asıl soru şu: Bu hanelerin ne 
kadarına One More ürünlerini 
sen ve ekibin ulaştıracak.  

Kendine yapıştırırsan sağlıklı, başkal-
arına yapıştırırsan varlıklı olursun. 
Sevgi ve saygılarımla.
 

Hello,
I’m Hakan Çeliktaş, was a designer in 
Antalya for many years that served in 
the field of visual publications of hotels 
and agencies in the tourism sector, i.e. 
catalogs, brochures and social media. 

As everyone experienced during the 
pandemic, I had great economic dif-
ficulties. At that time, our top spon-
sor invited me to the weekend camp. 
I joined in and it was wonderful.  

They say God closes one door 
and opens another I believe that 
God does not close the door, but 
leads people to the right door. 
 

I have seen that the company own-
ers are incredibly modest, success-
ful, economically relaxed and live 
above certain standards. It’s an in-
timate atmosphere and everything 
was good, so I had no reason not 
to achieve this job but had a lot 
of reasons to achieve it. How? 
 
 
When I first started, the pandemic 
was very new, and those with a con-
dition other than Covid were not even 
admitted to the hospital. Employers 
were putting most of their employees 

on unpaid leave. The unemployment 
rate was increasing, so we should 
have taken advantage of our products 
to deliver fast and effective results. 

On this beautiful journey that I start-
ed in March 2020, achieved the pride 
of becoming a rookie in first month, 
apprentice in the second month, and 
master in the twelfth month, and I was 
very relieved economically. I feel the 
burden of people who can not get both 
product and economic freedom on me 
right now. Everyone need One More 
product and it’s economic return.  

At the beginning of my article, men-
tioned that I was doing a design job, 
and now only do full-time One More. 
I also recommend to all of you. Why? 
Because one day there will surely be 
One More products, as everyone has a 
painkiller and band-aid in their hous-
es. Imagine, how many houses are 
there in the world? But, the question 
is, how much of these houses will you 
and your team get One More products? 

If you use the products yourself, you 
will be healthy. If you make others use 
them, you will be wealthy.
With my best regards.

Merhaba ben Hakan Çeliktaş, 
Antalya’da yıllarca turizm sektöründe, otel ve acentaların görsel yayınları, yani 
katalog broşür ve sosyal medya alanlarında hizmet veren bir tasarım işim vardı. 

HERKESİN ONE MORE ÜRÜNLERİNE VE GETİRDİĞİ 
EKONOMİK KAZANCA İHTIYACI VAR.

EVERYONE NEED ONE MORE PRODUCT AND 
IT’S ECONOMIC RETURN. Nafiz Erkan 

Master Leader

Merhaba Değerli One More Ailem,
1983 yılında Konya’da dünyaya geldim. Evli ve bir çocuk 
babası olarak mutlu bir hayat sürmekteyim ve 20 
yıldır Ankara’da ikamet ediyorum. Network market-
ing ile tanışana kadar turizm alanında çalışıyordum.  
 
Pandemi nedeni ile işlerimin bozulmaya başladığı, 
ve çok stresli bir dönemimde, 18 Mart 2020, tarihin-
de Hüseyin ARSLAN ve Erkan AKÇASEVEN ile yaptığım 
görüşme, hayatımın fırsatını bulduğuma dair önemli 
ip uçları verdi. One More hikayem burada başladı. One 
More ürünleri ve çözüm planı tam da aradığım ve ihti-
yacım olan fırsattı. Hiç düşünmeden evet dedim ve bir 
haftalık öğrenme sürecinden sonra harekete geçtim. 
 
Liderlerimin doğru yönlendirmeleri neticesinde 2. 
ayımda beginner, 3. ayımda aprentice, 6. ayımda as-
sistant ve 11. ayımda ise master kariyerine ulaştım. 
Bir yılda One More ile hayatım değişti. İlerleyen za-
manda yeni kariyer ve başarılar için gerekli planlama-
ları, sponsorlarım ve ekibimle birlikte tamamladık. 
 
Bu yolculukta beni hiç yalnız bırakmayan Dream Team 
ailem, One More International şirket çalışanları ve tabi 
ki tam bir aile olduğumuz müthiş ekibime ne kadar 
teşekkür etsem azdır. 

Precious One More Family,
I was born in Konya in 1983. Living a  happy life as 
a married and father of one. Until met with the net-
work marketing sector I was working at tourism area. 
 
Because of the pandemic, my business was starting 
to deteriorate, and I was under a lot of stress. Meeting 
with Hüseyin Arslan and Erkan Akçaseven on March 
18, 2020, was a clue that I had the opportunity of my 
life. That day my One More story had begun. One More 
products and solution plan was exactly what I was look-
ing for and needed. I said yes without thinking, and af-
ter a week of training, took action. As a result of the 
correct guidance of leaders, I reached my beginner 
career in the second month, apprentice in the third 
month, assistant in the sixth month, master in the elev-
enth month. My life changed with One More in a year.  

Over time, we completed the planning what is neces-
sary for their new careers and achievements together 
with my sponsors and team. I can not thank enough to 
my Dream Team family who have never left me alone on 
this journey.

ONE MORE 
İLE GELECEK 

HEYECAN 
VERİYOR

THE FUTURE IS  
EXCITING WITH  
ONE  MORE
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Sibel Mercan 
Master Leader

Merhaba Sevgili One More Ailem,
1980 yılında Ankara’da dünyaya gel-
dim. Doğma büyüme Ankara’lı ol-
sam da aslen Gümüşhane’liyim.  
 
Network marketing ile bundan 
seneler önce 2003 yılında tanıştım. 
Fakat One more ile tanışmam 
2020 yılının nisan ayında, spon-
sorum Nafiz Erkan sayesinde oldu. 
Başlarda ürünler dikkatimi çek-
ti ve alıp kullanmaya başladım. 
 
Güzel sonuçlar alınca çevreme de 
tavsiye ettim, fakat iş yönü hiç ilgimi 
çekmemişti. Bundan kısa bir süre 
sonra tavsiye ettiğim insanlara bay-
ilik vererek farkında olmadan ilk ka-
riyerime ulaşmıştım bile. Ardından 
1. Dream Team kampı yapılacağını 
duydum. Pandemiden dolayı bu-
nalmıştım ve bana iyi geleceğini 
düşünerek gitmeye karar verdim. 
O kampta hem şirkete hem ürün-
lere, hem de oluşturulan bu sisteme 
güvenim iyice arttı ve dödüğümüz 
hafta rookie kariyerinden assistant 
kariyerine yükseldim. Daha sonra 
yapılan kamplara da katıldım ve her 
seferinde daha kararlı bir şekilde geri 
döndüm. Tüm bunların ardından son 
olarak master kariyerine yükseldim. 
 
One More International’ın bana kat-
tığı en önemli şey ise; ilkokul mezu-

nu, herhangi bir deneyimi olmayan 
birini uluslararası bir iş kadınına 
dönüştürmesidir. İlkokul mezunu bir 
birey olarak, bana biçilen rakam as-
gari ücret iken, ben insanların benim 
için bir rakam biçmesini reddedip her 
zaman hak ettiğimi kazanmak iste-
dim. One More bana bu fırsatı verdi.  
 
Hayallerimin gerçekleşmesini 
sağlayan, başta One More şirketimiz 
kurucuları ve çalışanları, ardından 
ekip arkadaşlarım ve en önemli-
si benim bu işle tanışmama vesile 
olan, üst hat sponsorlarımın her 
birine teşekkür ederim.

Hello Dear One More Family, 
I was born in Ankara in 1980. Even 
though I was born and raised in Anka-
ra, I am originally from Gümüşhane.  
 
I met with the network marketing sec-
tor years ago in 2003. However, meet-
ing with One More was thanks to my 
sponsor Nafiz Erkan, in April 2020. At 
first, the products caught my attention 
and I started buying and using them.  
 
I recommended it to people around me 
when I got good results, but I wasn’t 
interested in the business aspect at 
all. Shortly after that, I had already 
unwittingly reached my first career by 
giving dealerships to the people I rec-

ommended. Then I heard there was 
going to be first Dream Team camp. 
I was overwhelmed by the pandem-
ic and decided to go thinking that it 
would be good for me. In that camp, 
my confidence in both the compa-
ny and the products and this system 
that was created grew, and the week 
we came back, I went from rookie to 
assistant. I also participated in sub-
sequent camps and returned more 
decisively each time. After all, I finally 
got promoted to a master’s degree.  
 
The most important thing that One 
More International has added to 
me is, turned an elementary school 
graduate person with no experience 
into an international businesswom-
an. I’m not going to be able to do 
anything as an elementary school 
graduate, I wanted to earn what I de-
served by refusing to let people put 
a figure for me the minimum wage.  
 
One More International compa-
ny gave me this opportunity and, I 
would like to thank each one of the 
founders and employees of our One 
More company, then my teammates, 
and most importantly, each of my 
top-line sponsors who helped me to 
introduce this business.

O N E  M O R E  İ L E  B A Ş A R I  
K A Ç I N I L M A Z D I R !
SU C C E S S  W I T H  ON E  MOR E  
I S  U NAVOI DA BL E ! Uğur Bıçakcı 

Master Leader

Zamansal ve finansal olarak özgür olmak istediğim bu 
süreçte, 2018 yılının temmuz ayında, çok sevdiğim Hü-
seyin DEMİR aracılığıyla One More ile tanıştım. Ama 
bir yıl boyunca hiçbir eylemde bulunmadım, çünkü 
ürüne inanmamıştım, bilgisizdim ve kullanmamıştım. 
Bu süreçte Hüseyin abim peşimi hiç bırakmadı; şir-
ketle, ürün sonuçlarıyla, organizasyonla ilgili beni 
bilgilendirmeye devam etti, hem de hiç bıkmadan. :) 

Bu bir yıllık pasif sürecin ardından başlama kararı 
alıp, ilk 6 ay yarı zamanlı çalışarak “Apprentice” ka-
riyerine ulaşınca, diğer eğitim koordinatörlüğü işim-
den ayrıldım ve sadece One More ticaretime odak-
landım. Devamındaki bir yıl içerisinde de “Master” 
kariyerine ulaşabildim. Bunun için tüm One More 
ailemize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. 

Tüm dünyayı etkileyen, ticari dengeleri alt-üst 
eden bu pandemi sürecinde dahi, bizim gibi yü-
zlerce One More bayisinin ticareti, çok etkili ve 
kullanımı kolay ürünler sayesinde, ve herkese 
hitap edebilen çok güçlü bir kazanç planıyla çığ 
gibi büyümeye devam ediyor. E daha ne olsun? :) 

Belki de bu zamana kadar sahip olduğunuz potan-
siyeli açığa çıkarıp, hayatınızın direksiyonu-
na geçerek, tüm kontrolü elinize aldığınız ve ken-
di kanatlarınızla özgürce uçacağınız yer burasıdır. 
Lütfen kendi hikâyenizi bugünden yazmaya başlayın.  

Hello, dear friends, I am Uğur Bıçakçı.
I was born in Bandırma in 1987. I completed my ed-
ucation process at Maltepe Military High School and 
Army Academy, where I was always proud to gradu-
ate, and started my career as an officer. After near-
ly 7 years of service, due to a health problem I ex-
perienced in the line of duty and voluntarily in April 
2016, I retired with disability and settled in Izmir. 

In July 2018, I met One More through Hüseyin Demir, but I 
did not take any action for a year because I did not believe 
in the product, I was uninformed and I did not use it. In 
the process, Mr. Hüseyin, never left me; he continued to 
inform me about the company, the product results, the 
organization, without getting tired of it.

After a year of passive process, when I decided to start and 
reached the “Apprentice” career by working part-time for 
the first 6 months, I quit my other training coordinator job 
and focused solely on my One More trade. Within a year, I 
was able to achieve a master’s career. I would like to thank 
our entire One More family for this. I’m glad you’re here. 
 
Even in this pandemic process, which affects the 
whole world and upsets trade balances, the trade of 
hundreds of One More dealers like us continues to 
grow like an avalanche thanks to very effective and 
easy-to-use products and a very strong earnings 
plan that can appeal to everyone. So what more?  

Perhaps this is where you can release the potential you 
have so far, get behind the wheel of your life, take full 
control and fly freely with your own wings. Please start 
writing your own story today. 
 

AÇILMAMIŞ KANATLARIN BÜYÜKLÜĞÜ BİLİNMEZ
THE SIZE OF UNOPENED WINGS ARE UNKNOWN
Merhaba değerli dostlar, ben Uğur BIÇAKÇI,
1987 Bandırma doğumluyum. Mezunu olmaktan her zaman gurur duyduğum, Maltepe 
Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu’nda eğitim sürecimi tamamlayarak, subay olar-
ak meslek yaşantıma başladım. Yaklaşık 7 yıl süren bir hizmetin ardından, görev 
esnasında yaşamış olduğum bir sağlık problemi sebebiyle ve kendi isteğimle 2016 
yılının nisan ayında malulen emekli oldum ve İzmir’e yerleştim.

Because the most 
valuable story is 
the one you pay for. 
To the success of all of us. 
Sincerely...

Çünkü en değerli 
hikâye, bedelini sizin 
ödediğiniz hikâyedir. 
 
Hepimizin başarısına. 
Saygılarımla…
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One who walks with love carries the world on his back. 
One who walks without love carries a soulless body. – 
Yunus Emre 

Hello, Precious One More Family;
My name is Birol Erol. I was born in Kütahya in 1970. 
I’m a father of three. In my 29 years of career, I have 
tried to do everything I do with love. I’ve faced a lot of 
challenges in my life. Thank God we have come to this 
day with perseverance and overcoming all difficulties. 

In my first weeks that I met with One More, 
I went to company headquarters. When I 
met Mr. Mustafa Erdil and Sevcihan Saygılı 
Erdil, I saw that there were two beautiful 
people who were bighearted, who did their 
job with love, with passion, who thought big, 
who had big dreams, who were friendly. 

I felt how big the vision was, that things would get 
bigger very soon and that this could be an oppor-
tunity for me. Because the dreams and goals were 
so great. I was looking at a visionary leader who 
wanted to fly the Turkish flag all over the world.  
 
I was impressed by their modesty and, met a big soft-
hearted man who could cry with me. It was the moment, 
I believed I was in the right place!

The rest came naturally. A proper company born from 
my own country. Even you can not believe the results you 
get when you see the amazing products and the tremen-
dous results they provide to people.
 

If you have the idea of making your dreams come true, if 
you like to live freely, if you like to do your job with love, if 
you want to have a family, if you want to touch hearts and 
get prayers, in terms of health and wealth, the “only” 
address that will lead you to them is ONE MORE !

It is possible to reach long distances by 
exceeding close distances. 

One More, whose captain is Mustafa Erdil, challenges 
the world. 
 
Sincerely.

Merhabalar Çok Kıymetli One More Ailem;
“Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen 
beden diye bir ceset taşır” diye seslenir Yunus Emre. 

Birol Erol ismim. 1970 Kütahya doğumluyum. 
3 çocuk babasıyım. 29 yıllık meslek hayatımda 
yaptığım her işi aşk ile, severek canı gönülden yap-
maya çalıştım. Hayatım boyunca birçok zorluklar-
la karşılaştım. Yılmadan azimle, gayretle bütün 
zorlukları aşarak bugüne kadar geldik çok şükür.  
 

One More ile tanıştığım ilk haftalarımda şirket genel 
merkezine gittim. Sayın Mustafa Erdil ve Sevcihan 
Saygılı Erdil ile tanışınca, koca yürekli, işini aşk ile, 
tutku ile yapan, büyük düşünen, büyük hayalleri olan, 
samimi, dost canlısı, iki güzel insan vardı karşımda. 

Vizyonun ne kadar büyük olduğunu, çok yakın zamanda 
işlerin daha da büyüyeceğini ve bunun benim için bir fır-
sat olabileceğini hissettim. Çünkü hayaller ve hedefler 
çok büyüktü. Dünyanın her yerinde Türk Bayrağını dal-
galandırmak isteyen vizyoner bir lider vardı karşımda. 

Mütevazilikleri çok hoşuma gitmişti. Be-
nimle birlikte ağlayabilen kocaman yufka 
yürekli bir adam ile tanışmıştım. İşte o an, 
doğru bir yerde olduğuma inandığım andı! 
 
Gerisi kendiliğinden geldi zaten. Kendi ülkem-
den doğmuş doğru bir şirket, muhteşem ürünler 
ve insanlara sağladığı muazzam faydaları görünce, 

siz bile inanamıyorsunuz aldığınız sonuçlara.  

Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek gibi bir düşünceniz 
varsa eğer, özgürce yaşamayı seviyorsanız eğer, işini-
zi aşkla yapmayı seviyorsanız eğer, kocaman güzel bir 
aileye sahip olmak istiyorsanız eğer, gönüllere dokunup 
dua almak istiyorsanız eğer, sağlık ve varlık anlamın-
da, sizi bunlara ulaştıracak “tek” adrestir ONE MORE ! 

Uzak mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri 
aşmakla mümkündür. 

Kaptanı Mustafa Erdil olan One More Dünya’ya meydan 
okur. 
 
Saygılarımla.

Birol Erol 
Master Leader

BÜYÜK DÜŞÜNÜP BÜYÜK HAYALLER KURMAK VE 
BU HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK KOCAMAN BİR 
YÜREK İSTER!

IT TAKES A BIG HEART TO THINK BIG AND 
DREAM BIG AND MAKE THOSE DREAMS COME 
TRUE! Yunus Kayam 

Master Leader

PARA BİR FİKİRDİR, EN İYİ FİKİR İSE  
N E T W O R K  M A R K E T I N G

MONEY IS AN IDEA, THE BEST IDEA IS 
N E T W O R K  M A R K E T I N G

Merhaba One More Ailem, 
Ben Yunus KAYAM. 1978’de Bingöl’ün Garip adında bir 
köyünde dünyaya geldim. Yaklaşık 20 yıldır Almanya’nın 
Köln şehrinde yaşıyorum. Aynı zamanda 25 yılı aşkın bir 
süredir klasik ticaret dediğimiz kuaförlük mesleğini ha-
len devam etmekteyim. Son 6 yıldır ise kendi işimin sa-
hibiyim.
Maalesef bizim mesleğimizde belirli bir za-
mandan sonra rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. 

Sağlığım için çareler ararken tamda o anda mu-
cize diye nitelendirdiğim One More şirketinin ürün-
leri ile tanıştım. Ürünleri kullandıktan sonra bu 
firmanın bir de kazanç planı olduğunu söylediler.  

Bu doğrultuda bana kazanç bölümünü anlatan, ve bunu iş 
olarak yapmama vesile olan Sayın Serpil Yıldız’a hepiniz-
in huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o gün 
aldığım karardan sonra, bugüne kadar iki işi aynı anda 
yapmaya çalıştım. Master kariyerine geldikten sonra 
bir karar aldım. Şu an kendi kuaför salonumu satıp sa-
dece One More’da çalışmaya karar vermiş bulunuyorum.  
 
One More International ailesinde, başta Sayın MUSTA-
FA ERDIL, SEVCIHAN SAYGILI ERDIL ve başrolde 
olan bütün şirket çalışanlarına samimiyetlerinden 
dolayı sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 

One More International şirketinde yaklaşık 13 aylık 
geçmişim var. Şu an tek amacım ve tek hedefim gelir ih-
tiyacı olan kişilerin gelir kazanmasına yardımcı olmak. 
Ürün ihtiyacı olan kişilere ürünlerimizi ulaştırmak. Başarı 
merdivenlerini sırası ile, ekibimi ve zeminimi sağlam-
laştırarak çıkmak. Aynı anda ise daha farklı kariyerlere 
çıkarmak.
Yaşadığım hayattan öğrendiğim kısa bir sözü sizinle 
paylaşmak isterim. 
 

Çocuklarınıza zengin olmayı değil, mutlu 
olmayı öğretin. Böylece sahip oldukları 
şeylerin fiyatını değil, kıymetini bilirler.

Hello One More Family,
I’m Yunus KAYAM. I was born in 1978 in a village called 
Garip in Bingöl. I have lived in Cologne, Germany for near-
ly 20 years. At the same time, I have been continuing the 
hairdressing profession, which we call classical trade, for 
more than 25 years. For the last six years, I’ve owned my 
own business. Unfortunately, in our profession, disorders 

can occur after a certain time.
When I was looking for cures for my health, I met the 
products of One More, which I described as a miracle at 
that very moment. After using the products, they said, 
this company also had a profit plan.

In this respect, I would like to thank Serpil Yildiz, who told 
me about the earnings plan and made me do it as a busi-
ness, in front of all of you. Because after the decision I made 
that day, I’ve tried to do two jobs at the same time. After I got 
my master’s degree, I made a decision. Right now, I’ve de-
cided to sell my own hair salon and just work at One More. 

In One More International family, I would like to express 
my eternal respect and gratitude to Mr. Mustafa ERDIL, 
Mrs. Sevcihan SAYGILI ERDIL, and all the company em-
ployees who are sincere.

I have about 13 months of history at One More Inter-
national. Right now, my only goal is to bring income to 
those who need it and, to deliver our products to people 
who need products and, to climb the ladder of success, 
respectively, by consolidating my team and my ground. 
At the same time, to take on different careers. I’d like 
to share with you a little word I’ve learned from my life. 

Teach your children to be happy, not rich. 
So they know not the price of what they 
have, but its value.
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LİDER ETKİNLİKLERİ
LEADER EVENTS

LİDER ETKİNLİKLERİ
LEADER EVENTS

G O L D E N  E R A  T E A M
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T A R I K  D E Ğ İ R M E N C İ

LİDER ETKİNLİKLERİ
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M A S T E R  T E A M
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D I A M O N D  T E A M
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D O L P H I N S  T E A M

D R E A M  T E A M
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