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Biobilgi
1965 yılında Samsun'da doğdu. Kadıköy Maarif Koleji sonrası Boğaziçi Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı
öğrenimi gördü, bir an önce turizm sektöründe çalışmak üzere ayrılarak Ekonomi Eğitimi aldı. Yaşamı boyunca hiç boş
zamanı olmadı, tüm enerjisini en iyisini yapmaya adadı.

Turizm
Bodrum’da otel işletmeciliği ve İstanbul’da turizm acentası yöneticiliği sonrası profesyonel turist rehberliği mesleğine
devam etti. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Profesyonel Turist Rehberi olarak Türkiye'de gezdirdiği turistlerin yanısıra,
Antartika’dan Afrika safarilerine, Küba’dan Fas’a, Arjantin’den Vietnam’a, Kuzey Kutbu’ndan Avustralya’ya kadar yüz
elli üzerinde ülkeyi gezdirdi, büyük ölçekli programları şef rehber olarak yönetti. Tureb Turist Rehberleri Birliği
tarafından en çok gezen ve değişik yerlere giden bir kaç rehber arasında gösteriliyor.
Özge Ersu, Türkiye’nin Turizm Oscarı Skålite International - Istanbul 2009’da, şimdiye dek bu kategoride
yalnızca üç kez verilen Türkiye’nin En İyi Profesyonel Turist Rehberi ödülünü aldı.
T.C. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, T.O.B.B.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve DEİK Dış Ekonomik İlişkiler
Kurumu delegasyon rehberliği ve Türkiye’nin önde gelen ticari kuruluşlarının yurtdışı programlarına eşlik ediyor, özel
coğrafyalara belgesel geziler yapıyor, basın gruplarına başkanlık ediyor ve gemi turlarını gerçekleştiriyor.

Ö z g e E r s u G e z i l e r i ‘S ignatur e Co llect ion™
Yıllar kendisi ile gezmeyi alışkanlık haline getirmiş çok sayıdaki gezi dostları için kendi geliştirdiği Signature Collection™
markası Avustralya, Patagonya, Galapagos Adaları gibi çok özel coğrafyalara, Formula 1 yarışları için Abu Dhabi, Texas
gibi ilginç şehirlere ve gerçek safariler için Botswana, Zambia, Namibya ve Güney Afrika’ya geziler düzenliyor.
Montreux Caz Festivali, Verona Operaları ve Chicago Blues temalı gezileri var. Özge Ersu Gezileri lüks merkez oteller,
seçkin yemekler, özel davetler, konferanslar, gidilen bölgedeki etkinlik ve eğlence ve gösteriler içeriyor. Az sayıda
katılımcı, yormayan programlar ve olabildiğince Türk Hava Yolları uçuşları ve lüks gemiler ile gerçekleştiriliyor.

Gezi Yazarlığı ve Turizm Danışmanlığı
Uzmanlık alanı Yunan-Roma Mimarisi, Safari, Kutuplar ve Genel Coğrafya makaleleri Rehber Dünyası’nda, gezi yazı ve
anıları Cumhuriyet, Hürriyet, Akşam, Posta, Garanti Bankası Life, Bizim Market, Life Story, Hobby Life, Maarif ve
benzeri gazete, dergilerde ve Internet üzerinde yer alıyor. Yakında Vatan, Dünya Gazetesi ve Msnbc’de yazacak.
Özge Ersu, yazıları, e-kitap, foto-belgeselleri ile 2010 Türkiye Turist Rehberleri Birliği Tureb Ödülleri’nde
Türkiye’nin En İyi Turizm Yazarı ve Gazetecisi ödülünü aldı.
Profesyonel gezi fotoğrafları, Thy Skylife ve diğer yayınlarda telifli olarak kullanılıyor. Türk gezginler için yazdığı
G Vitamini adlı elektronik kitaplar serisinde, İzlanda ve Meksika’yı anlatıyor.

Konferanslar, Eğitim ve Motivasyon Söyleşileri, Sunuculuk
Gezi programlarındaki özel coğrafyalarda konuklarına fotoğraf, video, harita ve benzeri görsellerle zenginleştirdiği
konferanslar veriyor. Türkiye’nin önde gelen firmalarının yurtdışı gezilerine konuşmacı olarak davet ediliyor ve
program içerisindeki bölge, tarih ve coğrafya ile ilgili söyleşiler, motivasyon toplantıları gerçekleştiriyor. Değişik vakıf,
üniversite ve şirketler için Markalaşma, Yurtdışı Turizmi Dünya Coğrafyaları ve benzeri konularda konferanslar
veriyor. İstanbul Rehberler Odası Danışma Kurulu, Yurtdışı Turlar ve Eğitim Komisyonu üyesi.
Çeşitli kurumların sunumlarını gerçekleştiriyor. Prestijli sunumları arasında Luxury Travel, Türk Hava Yolları Yurtdışı
Hat Açılışı Törenleri (Uganda, Tanzanya, Zanzibar) ve Dünya Rehberler Günü bulunmakta.

Genel Yayın Yönetmenliği
Türkiye’de dijital medya alanında konusunda ilk örnek olan, Apple Store’da yayınlanan, tablet platformları için üst
düzey yurtdışı gezginlerine seslenen Magezin adlı dijital derginin Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyor. Geniş
bir okuyucu kitlesine sahip olan Magezin, editör kadrosu ve içeriğe destek veren konuk yazarları ile, yurtdışı turizm
gündemini belirliyor. Magezin ayrıca Android ve Windows Mobile7 platformları için güncellenecek.

Ntv Radyo ve Televizyon Programları
Yaklaşık üç senedir NTV Radyo’da her Cumartesi 15:10’da ve Her Pazar 17:10’da “Özge Ersu ile Laterna : Şehirlerim
Şarkılarım” müzikal belgesel programını hazırlayıp sunuyor. Dünyanın değişik coğrafyalarını, tarihteki olayları ve diğer
kültürel kavramları, bu konular için yazılmış şarkıların hikayelerini de dinleterek anlatıyor. Türkiye içi canlı yayının
yanısıra, podcast olarak yurtdışında da çok sayıda seçkin bir radyo dinleyicisi tarafından her hafta izleniyor. “Özge Ersu
ile Ntv Radyo Laterna Kulübü” üye sayısı her geçen gün artıyor. Program yakın zamanda radyo sektöründe eşine az
rastlanan yüksek bir bedelle sponsorluk tekliflerine de açıldı. Özge Ersu ile Laterna, 2009 ve 2011 yılında T.C.
Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Vakfı Ödülleri’nde En İyi Radyo Programı dalında aday gösterildi.
Laterna, 2011 Tureb Turist Rehberleri Birliği Ödülleri’nde Süreli Yayıncılık, Sürdürülebilirlik dalında
Türkiye’nin En iyi Radyo Programı seçildi.
Değişik televizyon kanallarındaki belgesel programlara ve açık oturumlara katılıyor. Uzunca bir süredir planlamakta
olduğu, çok değişik içerikli Yasak Belgeseller televizyon belgeseli proje aşamasında.

Müzik
Lise yıllarında tanıştığı Rock, Blues ve New Age çalışmalarını tam donanımlı ev stüdyosunda sürdürüyor. Davul başta
olmak üzere değişik enstrümanlar çalıyor. Blues ve Caz parçaları için şarkı sözü yazıyor.
Özge Ersu’nun 1985 yılında Grup Lodos için sözlerini yazdığı, düzenlemesini Volkan Gücer’e ait, Neslihan
Yanardağ tarafından seslendirilen Bossa-Nova caz parçası “Love in Autumn” Hey Dergisi Müzik
Yarışması’nda En İyi Yabancı Şarkı dalında ödül aldı.
Yıllar içinde oluşturduğu geniş müzik arşivi ile zaman buldukça, Hera Müzik ve benzeri Underground Old School Rock
ve Blues temalı müzik klüplerinde dinletiler ve özel geceler gerçekleştiriyor, tanıtımlarda müzikal sunumlar yapıyor.

Bilişim Teknolojileri, Etkileşimli Medya ve Internet
Fransa ve Türkiye’de değişik firmalar için, Scala Broadcast Multimedia Platformu ile Cd-Rom ve Dvd-Rom
uygulamaları geliştirdi. Değişik okul ve kuruluşların törenlerinde (1992 Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Lisesi, 1994 - 1996
Sivas İl Jandarma Komutanlığı) bilgisayarlı çoklu ortam sunumlarını ve brifinglerini hazırladı. Günümüzde de Türkiye ve
yurtdışında birçok kuruluşun Internet sitelerini hazırlıyor ve güncelliyor.
Türkiye’nin en zengin içerikli kişisel yurtdışı gezi sitesi olan www.ersu.net adresinde tüm birikimlerini paylaşıyor.

Sosyal Sorumluluk
Çeşitli vakıf ve kuruluşların sosyal sorumluluk çerçevesindeki çalışmalarına konferansları ile destek veriyor,
etkinliklerde yer alıyor. Gezilerinde gittiği ülkelerde, yardım gereksinimi olan çocuk ve okullar için küçük katkılar
gerçekleştirebilme uğraşı içinde. Johannesburg’da kurulu ve Afrikalı yanmış çocukların bakımını üstlenen
Children of Fire organizasyonuna Güney Afrika’daki bağlantıları üzerinden destek veriyor. Değişik projelere açık.

Yaşam
Uzun süredir vatandaşı olduğu Fransa’nın Côte d’Azur bölgesinde Nice şehrinde yaşıyor, evli ve üç kız babası. İngilizce,
Fransızca, İtalyanca ve az Almanca biliyor. Fenerbahçe Kulübü Veteran Masa Tenisi Derneği sporcusu. Hobileri tarih,
coğrafya, teknoloji, blues, kuzey cazı, yelken, basketbol ve bilardo.
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