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İzmir’in Kordonboyu’nda yer alan, şehrin karakter sahibi tarihi binaları ile çevrili, günbatımının muhteşem renkleri 

eşliğinde yemek ve içki key� yapabileceğiniz otelimiz, şehir içinde çok özel bir konuma sahiptir. Tüm iş merkezlerine, 

ticaret ve sanayi odalarına, resmi dairelere, İzmir’in alışveriş ve eğlence mekanlarını barındıran Alsancak ve Kemeraltı 

semtlerine yürüyüş mesafesindedir. Deniz manzaralı odalarımızda kendinizi adeta bir gemi güvertesinde hissedecek, 

İzmir Körfezi’nin gündüz ayrı gece ayrı renklerinin doyasıya tadına varabileceksiniz

Sizi otelimizde ağırlamak bizim 
için bir zevk ve ayrıcalık  olacaktır.
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Funkey no:24 için kollar sıvandı…

Kışa girdiğimiz bu günlerde yaz bitti diye tabiki 

de üzülmüyoruz. İçimizi ısıtacak haberler, 

fotoğra�ar, sorular, cevaplar hepsi burada 

sizi bekliyor. İlk sayımızda çok güzel tepkilerde 

aldım, tabiki eleştirilerde, kimisinden az 

bahsedip kimisinden hiç bahsetmemişiz. 

Doğrudur. Ancak ilk sayının vermiş olduğu 

heyecan belki de kusursuz  bir dergi çıkarmama 

engel olmuştur. Bu henüz ikinci sayı 

ancak, n:23 ile n:24’ü karşılaştırdığım zaman 

ortada büyük farklar olduğunu görüyorum. 

Boşuna dememişler tecrübe ile sabit :) Ama

kimse merak etmesin Özgörkey bünyesinde 

çalışan herkesten istemeseniz de bahsedip 

mutlaka fotoğraf koyacağım. Geçen ve ilk 

sayımızda sizleri biraz güldürüp eğlendirmek 

istedim.. Hatta bunu hep beraber yaptık, benim 

için şekilden şekile girdiniz, beni hiç 

kırmadan ne dediysem yaptınız. TEKRAR 

TEŞEKKÜRLER. Bu kadar sevildiğimi bilmiyor

dum bu arada. Bu sayım da daha fazla yazıya,

bilgiye, araştırmaya yer verdim. Yine 

eğlendirmek hede�m ancak modadan, 

BMW’nin yeni çıkan modellerinden, 

Borusan Otomotiv den, spordan ve tabiki de 

sizin sizlerden bahsettim. Olumlu olumsuz 

yorumlarınız benim için çok önemli.  

Hadiiiii,HER KAFADAN BİR SES ÇIKSIN.

Her şey sıradan olmamakla başlar.

Unutmayalım ki her işi eğlenceli hale 

getirebiliriz. :)

Soru ve Görüşleriniz İçin : 
pelin.gulerhepsen@ozgorkey.com
merve.kayabası@ozgorkey.com



Biz Böyle Çalışıyoruz

Biz Böyle Çalışıyoruz
Biz deli dolu çalışıyoruz… İş yoğunluğumuzun arasında bu dergiyi oluşturup sizlere

kesindir. Sonrasında bol bol kahkaha atıyoruz, her küçük andan mutlu olmaya çalışı-
yoruz... Ve içimizdeki çocuğu her an yaşatıyoruz. Mesai saatlerimiz içerisinde yaşadığı
mız stresli anları, ortak esprilerimizde unutuyoruz. Biz birlikte eğlenmeyi seviyoruz. 
Birbirimizi sevdiğimiz kadar, iş yerimizde olan herkesi seviyoruz. Onları tanımaya 

lerini önemsiyoruz… En önemlisi ise, ortak yaşanan anları ölümsüzleştirmeyi ve geri

misal. FUNKEY bizim yaşam biçimimiz, evde iş yerinde, birbirimizden ayrıyken bile 

hikayelerin, kendi aramızdaki sohbetlerin detaylarını FUNKEY ’e uyarlıyoruz. İşimizi 
eve taşıyoruz, akşamları sürekli FUNKEY hakkında mesajlaşıyoruz… Doyumsuzuz, 
bir sonraki yayınımıza konu bırakmadan herşeyi o ayki dergiye sığdırmak istiyoruz. 
Çünkü heyecan doluyuz. Yaptığımız işten keyif alıyoruz… Masanın tepelerinde, 
arabaların içerisinde çalışıyoruz. Bu şekilde eğleniyor ve motive oluyoruz. Kendi 
sorumluluklarımızdan da geri kalmıyoruz. Kolay kolay bir araya gelip dergi hakkında çalışamıyoruz… Susmak bilmeyen

telefonlarımız çoğu zaman konuşmamıza engeller. Dergi 
hakkında çalışmaktan vazgeçiyoruz, birbirimize bakıp 
gülerek sonra devam edelim diyoruz… Ama bir şekilde bu 
dergiye günlerimize sığdırarak size sunuyoruz… Röportaj
yaptığımız herkesin en özellerini gün önüne çıkarmak isti-
yoruz. Çünkü asıl meraklılar kendimiziz… :) Sorular cevap-
ları, cevaplar ise yeni sorulara fırsat doğuruyor. Röportajla-
ra ön hazırlık bile yapmıyoruz. Soruları sponten bir şekilde
soruyoruz. Doğallığa, rahatlığa ve samimiyete inanıyoruz…
Biz eğlenmek ve karşımızdakini eğlendirebilmek istiyoruz.
Aynı anda aynı şeyleri düşünebiliyoruz, belki de beynimiz  

karşı geldiğimizi hatırlamıyoruz. Biz birlikte çalışmaktan, 
dergi çıkartmaktan, birnevi yorulmaktan çok mutluyuz…
Takım arkadaşı olabilmek en önemlisidir her zaman…
Ama bir de takım arkadaşınız en iyi dostunuz ise işte o 
zaman tadından yenmez bir hal alıyor.
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ARKA TARAFTA NELER OLUYOR ?

Arka Tarafta Neler Oluyor
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Funkey Açılış

25 Temmuz’da Tüm Personelin Katıldığı 
FUN KEY No:23 ‘ün Mini Kokteyli Yapıldı.
Konsept ve bunaltıcı yaz sıcaklarından birazda olsa kurtulmak için
buz gibi el yapımı limonata ve kurabiye eşliğinde dergimiz dağıtıldı.

FUNKEY HAKKINDA DÜŞÜNCELER

Derya Kılıç: Eğlenceli buldum. Yöneticilere sorulan soruları ve alınan cevapları 

 : Güzeldi eğlenceliydi,sıkıcı kısımları vardı çocukça kalan özel-
likle ikili diyolaglar. Benim olduğum sayfa dikkatimi çekti.
Sevda Ceyhan: Çok renkliydi,dikkat çekici,dinamikti kapak olarak. İçerik daha
 merak uyandırıcı olmalıydı. Ama ilk sayı olmasına rağmen oldukça iyi olan bir dergi.
Sezin Varyoz: Pelin’in elinin değdiği belliydi onun gibi cıvıl cıvıl enerji veren bir 
okudukça düşündüren ve güldüren bir dergimiz olduğu için çok mutluyum. Başarı-
larımız daim olsun . Kızımın olduğu sayfa çok hoşuma gitti 
Yasemin Nemutlu: Harika bir dergiydi. Pelin değişiyle 10 10 10 !! 

Pınar Mahimbegüm: Çok güzeldi devamını bekliyoruz. Çocukların olduğu sayfa ve Toygun Bey’in röportajı hoşuma gitti. 
Neslihan Çorapçı: 
çok seviyoruz.

Yılmaz Kalender: Çok emek vermiş çok güzel olmuş ancak benim bir tane resmim 
var.
Beyhan Kalender: İlk deneyim için gayet başarılı, resimlere çok güldüm. İkinci sayı-
yı merakla bekliyorum.
Melda Keser: 
Kadriye Göker: 
Mert Atlı: Kesinlikle olması gereken bir haber portalı. Şirketimizle alakalı güncel olay-
lar     eğlenceli aktiviteleri öğrenmemizi sağlıyor. Stresli ve yoğun bir iş ortamında yüzü-
müzü güldüren güzel bir dergi. Benzetmeler çok güzel olmuş, aynı bana benzemiş.
Sarp Erturan: 
İsmil Tikniz: Amatörce olmayan bir dergi, ama sayfaları az.
Cemre Erişkin: 
mın olduğu sayfa dikkatimi çekti. 
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FUNKEY HAKKINDA DÜŞÜNCELER
Aslı Deniz Acun: Beğendim,eğlenceli bazı sayfalar gerekli değildi. Ciddi şirket dergilerinden olmaması güzeldi. Kapak 
fotoğrafı olmak istiyorum. Selim Bey’in röportajı güzeldi. Pelin’i çok seviyoruz.
Melih Ersoy: Hoşuma gitti herkesten bir parça olması güzeldi.
Buket Erdoğan: Burçlardaki Boğa burcunu beğenmedim özellikler tutmuyordu  bunun haricinde güzeldi.
Mustafa Urtekin: Devamını istiyoruz.
Kenan Yurtsever: Olumlu, devamını bekliyoruz.
Hüseyin Özaynak: Herşey güzeldi. Turgutun resmi hoşuma gitti.
Zekai Demiröz: Herşey güzel, eğlence doruktaydı. Benzetmeler süper egzoscu olduğum için çok sevindim :)
Armağan Yokama: İnsan karakterlerini çok beğendim kimin analiz ettiğini merak ediyorum.
Funda Saracoğlu: Çok eğlenceli buldum, şirketteki arkadaşlarımın farklı yönlerini öğrendim. Başarılarınızın devamını 
bekliyorum. Turgut abi ve Selim Selim Bey’in röportajı güzeldi.
Yağmur Bora: Çok keyif alarak okudum. Toygun Bey’in yazdığı düşünceleri beğendim, samimi ve içtendi.

Funkey Açılış
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BMW Satış Operasyonları

BMW SATIŞ OPERASYONLARI NELER YAPIYOR ACABA?
Borusan Otomotiv,
BMW Satış Operasyonu Departmanı Aslında Bunları Yapar,
BMW sistemine üretim girişleri, SAP sistemindeki tüm üretim hadiseleri
Spec değişiklikleri
Üretim kontrolleri, takibi, statü kontrolleri
ASBİS, homologasyon, ithalat işlemleri
Özel indirim takip ve uygulamaları
Araç aramalar
Konsinye otomobillerin kontrolü
Havuz kotası yönetimi
Sanayi bakanlığı, gib sistemi ile ilgili çalışmalar
Hasarlı otomobillerin süreci
Kullanım kılavuzları süreci
Egzos, emisyon değerleri ile ilgili çalışmalar
Haftalık, aylık, iller bazında çeyreklik raporlamalar

Ama bizde dahil bütün bayilerin ortak ve SIK sorulan soruları aşağıdaki gibidir:)
  Beyaz içi Bej bıdıbıdı var mı ?
  İthalat ne zaman bitecek?
  Bu müşteri için +1 indirim alabilir miyiz?
  Havuzdan bıdıbıdı otomobili akşama kadar opsiyonlayabilir misiniz?
  Bıdıbıdı’ya spec.change yapacağız ama statü atlamış mıdır?
  Bıdıbıdı DSP otomobil bu aya gelir mi?
  4.67 d Cabrio istesek gelir mi, hangi ay kota alabiliriz?

Ayrıca Beklentilerimiz de şunlardır,
Ortalama 15 bayinin ortalama 20 civarı dispozisyonu her an danışmanlar için HEP EN ACİL olan otomobilleri
sorduğunda 5 dakika içinde geri dönüş :) mesai saati de nedir akşamda olsa o luxuryline bulunmalı:)sizi sevi-
yoruz:) yaptığınız iş zor zanaat. :)
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Müşterilerin sık sormadığı sorular nelerdir?
Yaşımı, ne kadar kazandığımı, otomobil satarken neler çektiği-
mi, buradaki kızlar evlimi, ya da evli misin diye sormazlar.

Kazanmak için hile yapar mısın?
Asla :) Ama tatlı küçük yalanlar söylenir.

Bir günlüğüne kadın olsaydın ne yapmak isterdin?
Yine burada satış danışmanı olmak isterdim.

Zeki insanı nasıl tarif ederdiniz?
Bakışları ile dikkatlice inceleyen ve soru sorarak keşfeden 
insana zeki diyebilirim.

Mesleğinizin gerektirdiği yetenek ve beceriler 
nelerdir sizce?
Bayan olmak :) Satışı bilmek, güven yaratmak ve gülümsemek.

Sizce yıkama kuyruğu mu ekmek kuyruğu mu daha 
yavaş ilerler?
Yıkama kuyruğu tabiki, Armağan’ın gününde olması gerekir. :)

İlk teslimat yaparken ki duyguların nasıldı?
Çok heyecanlıydım, hatta hala resmi var bende. Müşterileri ve 
beni görmen gerekiyordu ayrıca vinçten inip gelmişlerdi o da 
çok komikti.

Ne sıklıkla spor yaparsınız?
Aklıma geldiği zaman, kendimi kilolu hissettiğim ve 
yavaşladığım zaman ya da bir bayan çok kilo almışsın dediği 
zaman.

İsmin dışında sana genellikle ne diye seslenirler?
Osman Ağa olabilir :) Küçükken yaratıcılığımı yalancılıkla 
karıştırırlardı. Hani bir şarkı vardı “Yalancısın inanamam Osman 
Ağa…” diye.

Röportaj Serdar Binici

Müşteriden Gelen Mesaj
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1. Uzun ve Hareketsiz Geçen Mesailer
-

rahatsızlığı beraberinde getirebilir. Diyabet, obezite, hatta ilerleyen dönemlerde 
kanser gibi riskler oluşması, genellikle bu stabil çalışma temposundan kaynak-
lanıyor. Yani hareketsiz çalışma yaşamının etkisi sadece boyun, bel ve sırt ağrılarıyla 
sınırlı değil.
2. Kahvaltıyı Atlamak

öğünü olan kahvaltıyı atlıyor ya da geçiştiriyor. Ancak, bunun metabolizmanızı 
strese soktuğunu biliyor musunuz? Üstelik kahvaltı etmemeniz, daha çabuk ve fazla 
kilo almanıza da neden oluyor. Kalp problemleri ve kan basıncındaki artışı 
saymıyoruz bile. Çünkü, gerçekten kahvaltının mutlulukla bir ilgisi var.
3. Mutsuzluk ve Depresyon
Hareketsizliğin, mutsuzluk ve depresyonla doğru orantılı olduğunu henüz fark 
etmemiş olabilirsiniz. Cuma gününe olan sevginiz ve Pazartesi sendromlarınızın 
nedeni hareketsizlik olabilir. Hatta sosyal medyada ilgi gören “Thanks God It’s Friday 
– Allahım çok şükür cuma geldi” caps’leri de masa başı çalışmaktan sıkılmış olan 
kişilerin eseri olabilir.

Ancak sandalyenizde sağa sola dönerek hareket etmiş olmuyorsunuz elbette. Belirli 
aralıklarla masanızdan kalkıp kısa yürüyüşler yapmanız boyun ve bel egzersizleri işe 

olarak bu sorunun çözümü olabilir. Ayrıca uzun saatler hareketsiz oturmanıza neden 
-

aları tercih etmeye çalışmak da faydalı olabilir.

Eteğin Kenarı Sökülünce
Eteklerin alt kenarları sökülünce, hoş olmayan görüntüler ortaya çıkabiliyor. Böyle durumlarda, kalın koli 
bandını sökülen kısma görünmeyecek şekilde içten yapıştırabilir, sarkmasını önleyebilirsiniz.
Tozlu Ayakkabılar
İşe gelirken ayakkabılarınız toz oldu. Kuru kuru peçeteyle sildikçe de matlaşıyor. Böyle bir durumda, tozlu 
bölgeye küçük bir miktar diş macunu sıkıp, bu bölgeyi peçeteyle ovalarsanız, ayakkabılarınızın pırıl pırıl 
olduğunu göreceksiniz.
Rahatsız Ayakkabılar
Arkası vuran ayakkabıların yürek yakan sancısını hepimiz biliyoruz. Gün boyu bununla yaşamak zorunda 
kalmak ise resmen bir işkence. Ancak, yanınızda böyle durumlar için roll-on deodorantınızı bulundurabilir, 
ayağınızın vuran kısma uygulayarak, ayağınızın ayakkabının içinde daha rahat olmasını sağlayabilirsiniz.
Küpe Arkası
Küpenizin arkası kayboldu. Bu durumda küpenizin diğer tekini de çıkartmak zorunda kalırsınız. İş yerinizde 
yaşadığınız bu küçük sorunun da biz çözümü var. Masanızda bulunan kalemlerin arkasında bulunan küçük 
silgiler imdadınıza yetişebilir. Küpenizin sivri kısmına bu küçük silgiyi takarak durumu idare edebilirsiniz.

Ütüsü Bozulan Kıyafetler

imkansız. Ancak, saç düzleştiricinizi yanınızda taşıyabilirsiniz. Saç düzleştirme aletinizin arasına ütüsü bozulan kısmı kıstırarak, aynı
saçınızı düzleştirdiğiniz gibi bu bölgeyi de düzleştirebilirsiniz.

Kapalı ortamların havasının sokaktaki şikayet ettiğimiz havadan daha kirli olduğunu söyleyebiliriz. Yazları camların 

6. Bilgisayar Karşısında Geçen Saatler
Maşa başı çalışmanın en büyük risklerinden biri de sürekli aynı pozisyonda otururak yazı yazmak zorunda olmamız. Çünkü, 
çok fazla yazı yazmak, Karpal Tünel Sendromuna (CTS) neden olabiliyor. Ele giden sinirlerin bilekte sıkışması nedeniyle ağrı 
ve uyuşmayla kendini gösteren bu hastalık, kalıcı sinir hasarlarına neden olabiliyor.
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1970-1980 yıllarından kulağımıza gelen tanık olmadığımız 
olayları büyüklerimizden dinlerdik. Yaşanması olası gelmeyen
mevzuların detaylarını onlara sorardık. Anlattıklarını yaşadıkla-
rından çok okuyorlarmış gibi hissederdik. Şimdilerde çocukla-
rımız sorduğunda ilginç gelebilecek, inanılası güç şeyleri bizler
yaşıyoruz. Sorgulanmaya açık konuların en yakın konuşmacısı
bizler oluyoruz. Cevaplama kısmına geçiyoruz. Derslerde iş ka-
zası olarak öğrenebilecekleri terimin katliama dönüştüğü 
Soma’yı dinlemek isteyecekler artık. Tarih kitaplarında karşıla-
şacakları savaş kelimesinin Kobani ve İşid çatışması ile yakın 
tarihinde bizden bilgi almaya çalışacaklar. Onları koruma içgü-

Sorularınızın bildiğiniz yerlerden çıkması ,sorunlarımızın ülke olarak bilinmeyene sürüklenmemesi dileğiyle.

Köşe Yazısı Ayşe Soysal

Ayşe Soysal

Geçen sayı bebekler 
sayfasına eklemeyi 
atlamışız :)

Sevgili
Selim Özgörkey ile

dümüzün çelik kıyafetlere varabildiği, çocuk modasında Fashion tv olabileceğimiz yıllarda yaşadıklarımızdan
eski tarihmiş hissiyle etkilenecekler. Sokaklarda eğlenerek oyunlar oynayabildiğimize inanmayacaklar, İlgi 
duyduğumuz yaşıtlarımızı babamızdan gizlediğimiz efsane gelecek. Ev telefonu ile hemen hemen hiç tanış-
mayacaklar. Zayıf ve küçük olmanın değil akılcı olmanın esasını Tom ve Jerry’i izleyerek öğrenemeyecekler.
Gülse Birsel’in köşe yazılarında da güldürebildiği yazıları hiç okuyamayacaklar gibi.Yeterliden biraz fazla 
AVM’leri olacak, vatandaşına değer verildiği hissiyle hayal kurabildikleri yurt dışı gezintileri   şehrin tamamı 
manzaralı yüksek evleri. Alışveriş için alt kat, sinema için mutfağı geç köşeyi dön, asansörde 2 numara kolay-
lıkları ile büyüyecekler. Büyüyen ve gelişen ülkede büyüleyen(!) şartlar arasında bizleri sorgulayacaklar.
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Çalışanların Gözünden

Motor Eyüp Kelleoğlu
EYPBIKE kurucusu olan Eyüp KELLEOĞLU, 1988 yılından bu yana motosiklet 
ile ilgilenmektedir. Bu konudaki becerisini ve bilgisini,1998 yılında Amerika’daki
Harley Davidson Eğitim Merkezi’nde profesyonelliğe taşımıştır. Bu yıllardan sonra
göstermiş olduğu başarılar nediyle, 2004 yılında Özgörkey Otomotiv çatısı altın-
da motosiklet servis yöneticiliğine kadar yükselmiştir.

EYPBIKE, Özgörkey Otomotiv ve Borusan Otomotiv ile yaptığı protokollerle 
2007 yılından itibaren Özgörkey Otomotiv bünyesinde bulunan şubesi ile BMW-
Motorrad Ege Bölgesi Satış ve Servis ağını yönetmektedir.

2011 yılında Bornova Ağaçlı yol üzerinde yaklaşık 1000 metrekarelik bir alanda 
EYPBIKE Showroom Mağazamız açılmıştır. Mağazamız bünyesinde 180 metreka-
relik showroomu, tam donanımlı motosiklet atölyesi, boya atölyesi, detaylı artaç
temizleme tesisi, motosiklet park alanları ve müşteri kafetaryası bulunmaktadır. 
Sunduğu bu imkanlar ile tam bir motosiklet kampüsü haline gelen  EYPBIKE, 
2012 yılı itibariyle DUCATI,MV Agusta ve TM Racing markalarının Ege Bölgesi Yet-
kili Satış ve Servis Bayisi ; KTM Ege Bölgesi Yetkili Servisi olarak hizmet vermekte-
dir.  

Girişimci, gezgin, çalışkan, azimli ve kararlı..
Başarının vücut bulmuş halidir aslında, kısaca.
 
İş hayatında para kazanmak bir yana asıl önem verdiği; insanlarla olan ilişkisi, bağıdır.. dostluk&duygusallık ilk sıradadır.
Ve daha çok bu özelliğiyle anılır, idoldür.
Aranan kişi, olmazsa olmazdır.
 
İşveren olarak değerlendirilirse; çalışanlarıyla oldukça uyumlu, şefkatli, sıcak ve paylaşımcıdır.
Çalışanlarının gözünde ; baş tacı, evin direğidir.
 
Hobi olarak sadece motosiklet yazabiliriz zira hayatının büyüüükk bir kısmını kapsıyor. Dağıtmak, toplamak, tamir, 
bakım, sürüş…
Onun dışında hobi, ilgi alanı dersek; maketler… uçaklar, arabalar ve daha bir sürü :)
 
Babadır; oğluyla vakit geçirmeyi her şeye yeğler.
 

 
Komplekssizdir. 

de sağlam, güvenilirdir.
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Motor Tolga Uprak

Tolga Uprak İle Kısa Sohbet

Tolga UPRAK
1981 Almanya doğumlu Tolga UPRAK 2000 yılında başladığı motor sporları kariyerini 11 şampiyonluk ile taçlandırmış başarı-
lı bir sporcudur. 2013 Sezonunda 1000cc A Grubunda Türkiye Pist Şampiyonu olan Tolga UPRAK ayrıca Dünya Superbike 
Şampiyonası Türkiye Ayağına Wildcard uygulaması ile katılmaya hak kazanmış ve ilk kez katıldığı Dünya Superbike Şampiyo-
nasında puan almayı başarmıştır. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa ve Doğu Avrupa Şampiyonalarının belirli ayaklarına katılarak 
deneyim kazanan sporcumuz sürüş kalitesi ve deneyiminin dünya standartlarında olduğunu göstermiştir. .. 

Türkiye Pist Şampiyonası 12-2013-1014 (eypbike-cms sponsorluğu)
1000A ve TMF 1000 cc Şampiyonluğu

-Bize biraz kendinden bahseder misin?
T.U: 1980 doğumluyum, küçüklüğümden beri motosikletlere merakım var.

-Kaç yılından beri yarışıyorsun?
T.U: 2001 yılından beri.

-Çevrenin tepkisi ne oldu?
T.U: Gitsin yarışsın nasılsa kaybeder dediler, ama ben üç yıldır 1.oluyorum :) kaybetmeye tahammülüm yok, 2 km yi 17 sani-
yede bitiriyorum ama bu sayısal verilerin yanında kazanmak için o gün gününde olmak gerekir. Başkasının günü ise asla 
kazanamassın.

-Cadde ile pistin farkı nedir sence?
T.U: Caddeler motosiklet için çok uygun değil, ayrıca saygı yok extra özen gösterilmesi gerek.Zaten pistte kullandıktan sonra
caddede kullanmadım :)

-Yarış sezonu var mı?
T.U: Tabi nisan gibi başlar,ama antremanlara biz ocak ayında başlarız tüm ekip olarak.

-Sponsorunuz var mı?
T.U: Evet iki yıldır cms sponsorumuz, sponsor için kazanmak kadar duruş, onu taşımakta önemli. Herhangi bir olay olduğu 
zaman cms nin adamı yaptı deniyor.

-Motor ruhuna aykırı bir özelliğin var mı?
T.U: Evet soğuğu sevmem:) (bu gerçekten ilginçti)

-Motorcu kıyafetleri rahat mı?
T.U: Rahat,ve sağlam,kanguru derisinden yapılır zaten.

-Dövmen olduğunu görüyoruz
T.U: 7-8 kadar var.
Ayrıca Tolga tüm samimiyetiyle bize şunları söyledi,
Eskiden kendimle yarışıyordum şimdi sorumluluğum olduğu kişileri düşünüyorum.
Arabalarıda seviyorum müzik falan var :) ama motosiklet ayrı.
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Ülkü Yarış Pisti

Saat 09:00 da Servisler şirketimizden kalktı,piste varış ile beraber kahvaltı yapıldı.
Katılımcı sayısına göre eğitim görücek personel için planlama yapıldı.Saat 17:30 da ise servislerler ile geri 
dönüş sağlandı.

Ayrıca gün içinde;
Trio canlı müzik ekibi performans sundu.
Animasyon ekibi ise çocuklar için Bubble Show, Yüz boyama, Pandomim, Gitar ile şarkılar, Balon Şekillendirme
gibi gösteriler yaptılar.
 

 

ÜLKÜ YARIŞ PİSTİ 

AİLELERİMİZ İLE BERABER KEYİFLİ BİR PAZAR GÜNÜ GEÇİRDİK.

26 Ekim Pazar günü İZMİR ÜLKÜ YARIŞ PİSTİN’DE yapılan  aktivitemiz için şu şekilde bir program oluşturuldu.
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Ülkü Yarış Pisti

AKTİVİTE ÜLKÜ YARIŞ PİSTİ YORUMLARI 
Bahar Birkalan’ın Eşi: Çok beğenmiş ertesi gün şirkete geldiğinde kullandığı arabayı görünce kendi arabasını 
bırakıp pistte kullandığı arabaya binmek istemiş.

Cenk Kılıçer’in Eşi: Beğenmiş,hoşuna gitmiş.

Savaş Akbaş’ın Eşi: Çok mutlu olmuş. Güzel bir sosyal faaliyet olduğunu söylemiş. Düşüncesi pozitif olumlu 
eşlerle daha fazla aktivite olması gerektiğini söylemiş.

Serkan Arıkan’ın Eşi: Gayet memnun her zaman böyle aktivitelerin olması gerektiğini söylemiş.

Seyhun Genç’in Eşi: Çok mutlu, çok sevinmiş, bir daha olmasını istemiş.

Hüseyin Özaynak’ın Eşi: Hoşuna gitmemiş.

Bayram Çakır’ın Eşi: Saçma bir organizasyon oldu demiş, çocuğu sıkılmış.

İlker Kesillas’ın Eşi: İyi değişiklik olduğunu söylemiş.

Yasemin Nemutlu’nun Eşi: Çok beğenmiş. Mutlu ve mesut olduğunu söylemiş.

Tunay Hepkorkut’un Eşi: Eşimin arkadaşlarıyla beraber olmak güzeldi demiş, aktivitenin sonunda Hakan
 Hocanın kullandığı arabanın içinde olmak istemiş.

Aslı Deniz Acun’un Eşi: Çok beğendi, çok sevindi, hep böyle aktivitelerin olmasını istemiş,alan biraz dar gel-
miş. Yine isteriz herşey güzeldi evi satıp BMW almaya karar verdik :)

Tunahan Yiğit’in Eşi: Çok güzel ve yapılması gereken bir aktiviteydi.
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Kapak Hikayesi

Melda Keser ile Röportajımız

Dergi çekimlerinde baya rahat bir çalışma sergiliyorsun.Fotoğraf makinelerine pek yabancı değilsin 
diye düşünüyoruz.
- Aslına bakarsanız Üniversite döneminde profesyonellik derecesinde olmasa da 3 yıllık bir mankenlik deneyi-

Funkey çekimleri bu zamana kadar içinde yer aldığım en eğlenceli çalışma oldu.
Gözlerinin çekikliği dikkat çeken karekteristik özelliklerinden :) ailenden veya arkadaşlarından seni
 Japon kızlarına benzeten oluyor mu?
- Bu benzerliği genetik olarak anneme borçlu olsam da, bu ünvanı en çok dile getiren sevgili Genel Müdürü-
müz Toygun Tunçer’dir.
Birkaç saatliğine’de dahi olsa farklı bir kültürü yaşamak nasıl bir his oluşturdu sende?
- Farklı bir kültürü yaşamak ve yaşatmaya çalışmak bir yandan zor bir yandan da herşeyden önce farklı bir 

nizle yansıtmanız gerekiyorsa bu çekimlerde de Japon kültürünü aynı şekilde onlara özgü kıyafet ve majyajla 
yansıtmak gerekti, bende elimden geldiğince bunu yapmaya çalıştım.
Konsept gereği gösterişli bir saç ve makyajla seni görüyoruz. Günlük hayatında tercihin doğal olmak-
tan mı yana yoksa gösterişi seviyor musun?
- Kesinlikle doğal omaktan yanayım. Ama her bayan gibi bende tabiki gösterişi seviyorum.Bunu abartılı saç ve
 makyaj yerine daha çok giydiğim kıyafetler,kullandığım aksesuarlarla yansıtmaktan hoşlanıyorum.
Gündelik yaşamında  Japon’ların geleneksel giyim tarzlarından etkilenip kendine uyarladığın parçalar
 ve aksesuarlar var mı?
-Japon kültüründen özellikle seçtiğim herhangi bir aksesuar vs.yok. Ama mesela biliyorsunuz bu yıl kimonolar
çok moda. Çoğu mağazada bu modelleri görmek mümkün, bende denemeden geçemiyorum. Özellikle saçla-
rım topuz ise :)

Sevgili okuyucularımız moda sayfası ile karşınızdayız. Bu sene her yerde görebileceğiniz çinli desenleri, topuz
ları, makyajı ve kimonolar hakkında biraz bilgi vermek istiyoruz. Kapak kızımız sevgili Land Rover Satış Danış-

gözler, uzun kirpikler ön planda.

Saat: 09:30 Makyaja Başlıyoruz
Kuaförümüz: Neşe Saç tasarım
Üçyol / İZMİR Saat: 10:00 Kirpikler Tamam

Saat: 11:30 ve Gösterişli Kimono
Topuzu Hazır.
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Kapak Hikayesi
Kısaca söylemek gerekirse; bohem tarzını seven de, sevmeyen de kimono ceketlere bayılıyor. Bohem stilinin
en güzel parçalarından biri olan kimono ceketler, geçtiğimiz yıl başlattıkları yükselişi 2014’ de taçlandırıyor. 
Hatta bu sezon, kimono trendini global bir trend olarak adlandırabiliriz. Bu sene tığ işi, püsküllerle süslü ve
çiçek desenleri ile dikkat çeken kimono ceketlerin popüler olduğunu görüyoruz.

KİMONO NEDİR
Japonya'nın geleneksel giysisidir. Aslında tüm giysi çeşitleri için kullanılan kimono sözcüğü sonradan hâlâ 
kadın, erkek ve çocuklar tarafından giyilen uzun giysiyi tanımlamak için kullanılmaya başlamıştır. Kimono T 
şeklinde, ayak bileğine kadar uzanan düz hatlı, yakalı ve uzun kollu bir giysidir. Kollar özellikle bileklerde çok 
geniştir, genişliği yaklaşık olarak yarım metreye kadar varır. Geleneksel olarak, özel günlerde evlenmemiş ka-
dınlar hemen hemen yere kadar uzanan çok geniş kollu kimonolar giyer. Giysi gövde etrafına sarılır ve her 
zaman sol taraf sağın üstüne gelir. Obi adı verilen geniş bir kuşak ile arkadan bağlanır. Kimonolar genellikle
geta veya zori adı verilen geleneksel tahta sandallar ve tabi adı verilen çoraplarla giyilir.

KİMONO DİKİMİ
Geleneksel olarak tüm kadın kimonoları tek beden
dir. Kimono giyenler, kendi bedenlerine uydurabil
mek için kumaşı katlayarak vücutlarına sarar. 
Kimono tek bir kimono kumaşı topundan üretilir. 
Kumaş topları standart boyutlarda üretilir ve 
kumaşın tamamı tek bir kimono yapmak için kulla
nılır. Tüm geleneksel kimonolar elde dikilir, hatta
kimono kumaşları da genellikle elde dokunup 
bezenir. Kimono kumaşı üretilirken pirinç kolası ile
yapılan Yuzen boya koruma tekniği, shibori ve el 
ile boyama teknikleri kullanılır.Kimonolar hiçbir 
zaman israf edilmez. Eski kimonolar değişik şekil-
lerde tekrar kullanılır. Değiştirilerek haori, hiyoku 
ya da çocuklar için kimono yapılabilir. Kumaşı, 
benzer kimonoları yamamak için, el çantası ya da 
benzeri kimono aksesuarları yapmak için kullanılır.
Daha küçük parçalardan değişik örtü, çanta ya da
çay seremonisinde kullanılan peçeteler yapılır. 
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Kapak Hikayesi
KİMONO ÇEŞİTLERİ
Değişik kullanım yerleri için çok resmîden gündelik kullanıma çeşitli kimonolar vardır. Bir kadın kimonosunun
resmiyet derecesini genellikle kumaşın cinsi ve deseni ile rengi belirler. Genç kadınların kimonosu daha uzun
kollu olur ve daha yaşlı kadınların oldukça resmî kimonolarından daha fazla işlemelidir. Erkek kimonoları ge-
nellikle tek bir temel biçimdedir ve genellikle aşırıya kaçmayan renklerde olur. İpek en çok arzulanan ve en 
resmî kumaştır. Pamuklu gündelik kimonolarda kullanılır. 
Günümüzde kimono genellikle özel günlerde ve kadınlar tarafından giyilir. Az sayıda yaşlı adam ve daha da 
az sayıda erkek günlük olarak kimono giymektedir. Erkekler kimonoyu daha çok evlilik törenlerinde ve çay 
seremonisinde giyer.
Kimono seçimi sembolizm ve ince sosyal mesajlarla yüklüdür. Yapılan seçim kadının yaşına, medeni hâline ve

 Kurotomesode: Yalnızca bel altından itibaren desen konan siyah kimono. Evli kadınlar için en resmî 
kimono "kurotomesode"dir. Genellikle evlilik törenlerinde gelinin ve damadın annesi tarafından giyilir. 
 Furisode: Furisode sallanan kollar diye çevrilebilir. Kol uzunluğu genellikle 99-107 cm arasındadır ve 
evlenmemiş kadınlar için en resmî kimonodur. Kimononun tamamı desenlerle kaplıdır ve genellikle Seijin 
Shiki adı verilen erginliğe giriş gününde ve düğünlerde gelinin evlenmemiş yakınları tarafından giyilir.
 Irotomesode : Tek renkli ve yalnızca belden aşağısı desenli bir kimono çeşididir. Irotomesode, kuroto
mesodeden biraz daha az resmîdir ve genellikle düğünlerde gelinin ya da damadın yakın akrabası olan evli 
kadınlar tarafından giyilir. 
 Hōmongi: Hōmongi ziyarete giyilir diye çevrilebilir. Desenlerin omuzlardan, dikiş ve kollardan akma-
sıyla ayrılan hōmongi biraz daha resmîdir ve hem evli hem de evlenmemiş kadınlar tarafından giyilir. Genel-
likle gelinin yakın arkadaşları düğünde giyer. Ayrıca gala gibi resmî partilere de giyilir.
 Tsukesage : Belden aşağısı, daha resmî olan hōmongiye nazaran daha az desenli olan, hem evli hem 
de evlenmemiş kadınlar tarafından giyilir.
 Iromuji: Tek renkli ve hem evli hem de evlenmemiş kadınlar tarafından giyilen kimono. Genelde çay 

bulunmaz.
 Komon: İnce desen. Küçük ve giysi üzerinde tekrarlanan bir desen taşır. Rahat kullanım için olan bu 
kimono lokanta için kullanılır. Hem evli hem de evlenmemiş kadınlar giyebilir. 
 Yukata : Resmî olmayan, genellikle pamuklu, keten ya da kenevir kumaştan yapılan yaz kimonosu. 
Yukata her yaştan erkek ve kadın tarafından genellikle açık hava festivallerinde giyilir.
 Hanten: Çocuk Kimonosu
 

GİYSİ & AKSESUAR TERİMLERİ

Nagajugan - iç çamaşır 

Haori - kısa ipek ceket

Hakama - japon pantolonu

Michiyuki - bir tür ceket

Happi coat - kimono tarzı ceket

Obi - kimononun beline sarılan kalın kemer

Taiko happi coat - japon davulcuların giydiği kolsuz happi coat

Geta - topuklu japon sandaleti
Eri sugata - kimono yakasının altından görünen beyaz yaka

Zori - düz japon sandaleti
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JAPONYA HAKKINDA İLGİNÇ BİLİNMEYENLER
Japonların mutfak kültüründe at eti bir başlangıç yemeğidir ve çiğ yenir.
Japonya’da bir pizzanın teslimatı 1-2 saati bulur.
Japonya’da okuma-yazma oranı %90’ un üzerindedir.
Japonya’da biri size kartvizitini verdiği zaman, okumadan cebe atarsanız Japonlar bunu saygısızlık olarak ka-
bul ederler.

Japon’lar Hakkında Bilgiler

Japonya mahkemeler acımasızlığı ile bilinir. Açılan davalar %90 oranında mahkumiyet ile sonuçlanır.
Japonya, Dünya’da Singapur’un ardından cinayet oranın en düşük ülkedir. Ama intihar oranları o kadar dü-
şük değil. Japonların intihar için seçtikleri  en popüler yer Aokigahara Ormanı’dır. (İntihar Ormanı olarak da 
bilinir)
Japonlar şuana kadar toplam 15 nobel ödülü kazanmış.( Kimya, Tıp, Fizik ).
Japonya’daki işsizlik oranı sadece %4.
Japonların %21 ‘i yaşlılardan oluşuyor ve bu Dünya’daki en yüksek oran.
Japonlar evlerine asla ayakkabı ile girmezler. Bu onlar için çok ayıp bir şeydir.

severseniz size çok kızar, bu onu aşağılamak demektir.
Japonya’da sokak isimleri yoktur.
Bazı erkekler özür dilemek için başlarını traş ederler. Kızlar ise genelde erkek arkadaşlarından ayrılırlarsa saç-
larını kestirirler.
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Kimono Her Yerde

KİMONO HER YERDE!
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Röportaj

S:  Merhaba Cenk Bey :) öncelikle seninle aynı departmanda çalışmaktan çok mutluyum bunu belirtmek istedim. 
Söyleşimize şöyle başlamak isterim kaç yıldır ÖZGÖRKEY şirketler grubunda çalışmaktasın ?
C: Öncelikle bana bu dergide yer ve bu sayıda yer verdiğiniz için teşekkür ederim. 
ÖZGÖRKEY şirketler grubu ailesine 2005 yılı Temmıuz ayında katıldım, sırasıyla ; vezne ,
muhasebe, hasar servisi, servis danışmanlığı ve en son olarak Garanti ve Dispozisyon Uzmanı
 olarak görev yapmaktayım.

S: Cenk ergimizdeki bu köşenin amacı şi rketimiz çalışanlarının iş dışında neler yaptıkları, 
kimdirler, nedirler:)ne yer ve ne içerler, sevdikleri sevmedikleri hobileri, fobileri kısacası tüm bilinmeyen ve merak edilen yan-
ları. Bu söylediklerime göre iş dışında Cenk ne yapar nasıl biridir biraz kendinden bahseder misin ?
C: 1979 İzmir Karşıyaka doğumluyum ailemin iki erkek çocuğundan biriyim kardeşim Cem’ de benden beş yaş küçük. 
18 Ağustos 2013 tarihinde eşim Nalan ile dünya evine girdim halen Karşıyaka da oturmaktayım. Eşim tepecik doğum 
hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapmakta.

S: Peki Cenk genel bilgilerden sonra biraz bize iş dışındaki “Cenk” neler yapar bunlardan bahseder misiniz ?
C: İş hayatımda olduğu gibi özel hayatımda da sakin, sinirlenmeyen farklı görüşlere, düşüncelere saygı duyan bir insanım. 
Eğer iş dışında neler yaptığımı soruyorsan en büyük zevkim bisiklete binmek, balık tutmak ve tabiki taraftarı olduğum KSK 
maçlarına gitmek.

S: Eveet gelelim Cenk’ i tanıyanların bildiği şu meşur bisiklet merakına. Nerden geldi bu bisiklet merakı ne zamandan beri bu
 tutku var sende ?
C: Esasında her çocuğun ilk hayali olan bisiklet bende de çocukluk yıllarımdan başladı fakat ilerleyen yıllarda hayal bir yaşam
 tarzına dönüştü. Özellikle şu son 3 seneden beri hem tutkum olduğu hem de spor olsun diye dost ve arkadaşlarımla bisiklet 
turlarına katılıyorum.

S: Ben bu sorunun cevabını biliyorum ama :)okurlarımız için soruyorum kaç adet bisikletin var ?
C: Gülerek cevap veriyor ! :) 6 adet bisikletim var. Kullanılmayan eski bisikletleri tekrardan kullanır hale getirmek bir nevi reviz-
yondan geçirmek en büyük hobimdir. Bu şekilde hayata geçirdiğim iki adet bisikletim var.

S: Evet hobilerden bahsetmişken başka hobilerin neler ?
C: Balık tutmak ve fanatiği olduğum KSK basket ve futbol karşılaşmalarına gitmek hobilerim arasında.

S: En son balığa ne zamn gittin ?
C: 1,5 ay önce mordoğana gittik balığa.

S: Benim bildiğim evinde bir model araba kolleksiyonun var bunu biraz anlatır mısın ?
C: Bu merak bana babam’ dan geçti. Babam gençliğinde harçlıklarıyla model arabalar alır onları biriktirirmiş. Aynı şeyi bende 
yapmaya başladım şuanda evimde iki vitrinin içinde ayrıca henüz vitrine koyamadığım 3 koli daha model arabam mevcut.

S: Sayısı belli mi bu model araçaların ?
C: Gülüyor :) 500 adetten fazla:)

Cenk Kılıçel

KISA KISA :)
S: 

C: Geleceğe Dönüş, Hızlı ve Öfkeli serisi, Karaşimşek 

dizisi, ekliyor; arabalara olan merakım da Karaşimşek

dizisi ile başladı.S: En çok dinlediğin müzik tarzı ve Sanatçılar ?
C: Sıla, Gülşen, Mustafa Ceceli, Teoman, genelde

 Türkçe Pop dinlerim.

KISA KISA :)
S: Fobilerin nelerdir ?

C: Yüksekten korkarım.

S:En sevdiğin renk nedir ?

C: Mavi

S: Hayvan besler misin, sever misin ?

C: Evet çok severim hatta evde balığım var :)

S: Burcun nedir ?

C: Yay burcuyum ve tüm özelliklerini 

taşıyorum.

GARANTİ DİSPOZİSYON CENK KILIÇEL
Hazırlayan Salih Emre GÜVEN

Soru Cevap 
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Nailart

Nail Art Nasıl Yapılır?
1. İlk olarak Nail Art yapılacak tırnakların bakım yapılarak en
iyi hale getirilmesi gerekmektedir. Unutmayın ki ancak 
bakımlı tırnaklarda yapılan süslemeler güzel görünecektir. 
Bu amaçla normal manikür işlemlerinizi asla ihmal etmeyin, 
hatta Nail Art uygulaması öncesi mutlaka yapın.

2. Normal oje ile bu uygulamanın yapılabilmesi mümkün 
olsa da, çalışmanın başarısı için özel Nail Art ojelerini 
kullanmanız daha doğru olacaktır.

3. Tırnak tasarımı için ilk olarak tırnaklara baz oje sürün 
ve kurumasını bekleyin.

4. Baz oje kuruduktan sonra Nail Art ojesi ile istenilen şekili 
verin. Şekilleri oluşturmak için bazı durumlarda Nail Art 
şablonlarını da kullanabilirsiniz.

5. İstenilirse tasarımı biten tırnağa boncuk veya svorovski 
taşlarla süsleme yapılarak görsel görünümü daha da çekici hale
getirilebilir.

Nedir Bu Nailart Modası?
Oje sürmek artık bakımlı olmanın esas kurallarındandır. Ancak, günümüzde ojeli 
tırnak kullanmak da sıradan hale gelmiş, şıklık için bayanlar daha farklı yöntemler
kullanmaktadır. Nail Art da işte bayanların bu ihtiyaçlarından doğmuş bir sanattır. Peki,
nedir bu herkesin hayran olduğu ve sıkça başvurduğu Nail Art? Kısaca açıklamak
gerekirse Nail Art, bir fon oje üzerine çeşitli şekiller oluşturularak
yapılan tırnak süsleme sanatıdır.
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“Merak” kelimesinin ve ya “merak etmenin” bilimsel bir açıklaması bulunmamakla
birlikte insanoğlunda var olan bir duygu olarak adlandırılır. Merak; yeni şeyleri keş-
fetmenize ve öğrenmenize yarayan bir duygudur. Bilgiler insanoğlunun beynini 
zenginleştirdiği gibi, geliştirmesini de sağladığından birçok şeyi merak ederek öğren-
me yetimizi arttırırız. Merak duygusunun insanın hangi evresinde ortaya çıktığının 
bir ispatı bulunmamaktadır. Ana rahminden itibaren bebeklerin içinde var olan bir 
duygu olduğunun yoksa farkındalık ile birlikte mi ortaya çıktığının da kesin bir ceva-
bı yoktur. Ancak bebeklerin 3-6 aydan itibaren farkındalıklarının geliştiği süre zarfın-
da etrafa meraklı bakışlarının da arttığını görmekteyiz. 
Kendi ellerini, ayaklarını karşısındaki kişinin yüzüğünü, mimiklerini meraklı bakışlarla incelemeleriyle başlayan bu süre, dikkati çe-
ken renkler ve sonrasında konuşmaya başlayınca hiç sonu gelmeyen “bu ne?” sorularıyla devam etmektedir… Sil baştan, sıfır bilgi 
ile başlanan bu hayatı tanımaya çalışmak için sorulan sorular ile öğrendiğimiz bir gerçektir. Hayata dair, bir çok öğrenebileceğimiz 
uçsuz bucaksız bir bilgi hazinesi söz konusuyken, insanoğlu doğduğu andan ölümüne kadar olan süre zarfında merak duygusuna-
sahip olarak hayatını sürdürmektedir. Kimi insanın çok meraklı, kimisinin ise çok meraksız olduğu her zaman bizler arasında sıfat-
landırılan bir analizidir. Peki her insanın içinde merak duygusu var ise; karekterlerimiz neye göre ve ne şekilde oluşur? Bir insanı 
daha meraklı ya da daha meraksız yapan gerekçeler nelerdir? Merak körelebilen veya bastırılabilen bir duygu mudur?
Karekterler; bireylerin soyağacında bulunan genlerden oluşsa dahi, bunun yanı sıra toplumsal baskı, aile ve okul eğitimi, çevre etkisi
gibi etkenler de kişilik oluşumunda büyük rol oynayan faktörlerdir. Meraklı olup, olmamanın derecesi bile bu dış etkenlerden kay-
naklanır. Daha öncede bahsettiğimiz gibi; sonu gelmeyen ”bu ne, neden?” sorularına bu kadar merak iyi değildir, bu kadar soru so-
rulmaz diyerek geçiştirici cevaplar veren ailelerin yetiştirdiği çocuklar sosyal hayatlarında daha sessiz ve öz güvensiz olarak rol gös-
termektedirler. Merak duygusu tamamen yok edilemese de, “bilsem ne olacak bilmesem ne olacak” bilinciyle bastırılabilir.
-Carnegie Mellon Üniversitesi’nden Prof. George Lowewnstein yaptığı araştırmada; insanoğlunun kafasında ilk olarak bir bilgi boş-
luğu oluşursa, o boşluğu dolduracak bilgiye açlık duyduğu aksi takdirde yeni bir bilgiye açlık duymadığından merak duygusunun
 oluşmadığı sonucu ortaya çıkıyor.
Prof. George Lowewnstein, ilk olarak bir grup üniversite öğrencisine fMRI makinesinin içinde sorular soruyor ve daha sonra yanıtla-
rını veriyor. Sonrasında, ikinci gruba da aynı soruları soruyor ancak bir farkla… Yanıtları vermeden önce, öğrencilerden yanıtları
tahmin etmesini istiyor. Bu sırada öğrencilerin beyin aktivasyonlarında yapılan araştırmada ortaya büyük bir fark çıkıyor. Birinci grup
soruların yanıtlarını öğrendiği an, beyinlerin “striatal” bölgesinde çok haraketlilik olmazken, ikinci grupta büyük bir hareketlilik olu-
yor. Yanıtları öğrenmek birinci gruba keyif vermezken, ikinci gruba inanılmaz keyif veriyor. 
Merak etmek, insan vücudunda mutluluk hormonu salgılıyor. Merak etmenin ödülü olan yeni bilgiler ise insanoğluna tecrübe, farklı
bakış açıları ve özgüven sağlıyor. Böylelikle başarı doğuyor. Başarılı olmak ise insanı mutluluğa eriştiriyor.
“ Merak etmeyen insan, soru sormaz, soru sormayan sorgulamaz, sorgulamayan müdahale etmez müdahale etmeyen eyleme 
geçmez, eyleme geçmeyen yıkıp yenisini kuramaz. ”
Bunu hiç unutmamanız dileğiyle…
                                                                                                                                                                                                          

Sizce merak nedir?
Neden merak ederiz? Her insan meraklı mıdır? Merak etmenin 
bilimsel bir açıklaması var mıdır?  Sizde bizim gibi bu soruların 
cevabını merak ediyor musunuz?

Güney Doğan;
Onlar düşünüyorlar mı 
bizim günümüz 
nasıl geçiyor?

Zekai Demiröz;
Meraklılara sorun ben 
meraklı değilim :)

Neslihan Çorapçı;
Başka marka bayilik almayı 
düşünüyor musunuz?

Gizem Yorulmaz;
Satış danışmanları araba satmak için müşteriyi nasıl ikna ediyorlar?

Mustafa Selçuk;
Mekanik atölye ne zaman soğuyacak?
Ve akşam yemekleri neden 
20:00 de geliyor?

Özcan Çelik;
Maaşlar ne zaman 
düzelecek?

Gülerzan Şen;
İşe alınan kişiler özelliklemi seçiliyor?Puzzle
parçaları gibiyiz,herkes birbirini tamamlıyor.

Deniz Acun;
Fatmagülün suçu ne?

Selma Güner;
Tuncay abinin akıbetini 
merak ediyor.

Tunay Hepkurkut;
Turizm ve otomobil dışında başka bişeyde faaliyet göstericek miyiz?

Yılmaz Kalender;
Gizemin ne zaman evleneceğini 
merak ediyor.

Semih Karaege;
Özkana katılıyorum.

Hüseyin Özaynak;
Gaziemirdeki servis ne zaman
başlıcak?

Zafer Binaz;
Toygun Bey h.sonları ne 
yapıyor?

Hasan Tar;
Bu şirketin geleceğinin ne 
olacağını merak ediyorum?

Armağan Toz;
Bir çalışan hakkında karar alınırken  yöneticiler,diğer 
çalışanların o kişi hakkında söylediklerine göre mi 
karar veriyorlar?

Merak Nedir?

MERVE KAYABAŞI  
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Yazın Çok Gittik

Yazın çok gittik...Seneye yine gideriz.
LEYLA TAPAS  & BAR

Bir kadeh Blush eşliğinde tek şey
kesinlikle kadayıf kaplı ıskatoz.

TREN PORT ALAÇATI
2014 yazında açılan Tren Port
Alaçatı şarkılarla Çeşme’de 
bu yaz en fazla tutulan me-
kanlardan birisi olmayı 
başardı.

YUSUF USTA
Leziz ev yemekleri ve

nın vezgeçilmezi.

NAR BAR ALAÇATI
Armut Kokteyli ve 
armutlu diğer alkollü içki-
leri buranın spesyalleri.

STAR BEACH
Salaş bir yerde rakı-balık yapmak
istiyorsanız Ilıcada’ki Star Beach bu
isteğinizi karşılamak için oldukça
uygun. Deniz kenarında tahta ma-

akşam geçirmek isteyenlere öneri-
lebilecek ilk yerlerden biri.

ASMA YAPRAĞI

Alaçatı’da Ege mutfağının bir çok
çeşidini bulabileceğiniz enfes bir
yer.

FLY INN BEACH CLUB

Altınkum’a bu yaz açılan Fly INN en çok rahat ortamıyla

Happy Hour’da enerji atmak sonrasında da gün batımın-
da buz gibi denize girmek size çok iyi gelecek.

Adres: Hacimemiş 2018 Sok. No2/1
Alaçatı Tel: (232) 716 04 13

Adres: İsmetpaşa Mh. 6000. Sk.
35930 Tel: (232) 716 01 78

Adres: Şehit Mehmet Mah, Pamukovası Mevkii 
Tel: (232)722 22 57

Adres: Yenimecidiye Mah.
1039 Sok. No: 8 Alaçatı,
35930 Tel: 0532 324 5300

Adres: Altınyunus Mah.
35937 Sok.  Tel: 0(232) 723 31 31

Adres: Alaçatı Port 35930
Tel: 0545 463 87 36

Adres: Büyük Sanayi Sitesi
Total Benzinliği Karşısı
Alaçatı Tel: (232) 716 94 57
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Yazın çok gittik...Seneye yine gideriz.

DENİZALTI CAFE &RESTAURANT

Urla’ya yolunuz düşerse denize sıfır ala-
nında içeriği zengin bir serpme kahvaltı
ile güne enerjik başlamanız için harika 
bir seçenek!

AKIN’IN YERİ
Deniz kenarında bulunan Akın
ın yerine gidip güveçte karides
ve kalamarının tadına mutlaka 
bakmalısınız.

OTTO ALAÇATI
Gündüz beach gece ise after mekan olarak  tercih edilen Otto
Alaçatı’da sabaha karşı 5’de dahi giriş kuyruğu olduğuna bakacak
olursak kısa sürede ne kadar isim yaptığını anlayabiliriz. Sunduğu
geniş içki yelpazesiyle de tercih edenleri yanıltmıyor.

ASUCAN TAKE AWAY
Çeşme’nin yemek yenebilecek hem en 

den biri. Tavuğun yanında getirdikleri
ilginç ve lezzetli soslarıyla Atom’unun ta-
dına bakmadan Çeşme’den ayrılmak ol-
maz.

ÜNAL KARDEŞLER KATMER SALONU
Yöresel bir lezzet olan katmeri yakın 
çevrede daha güzel yapan bir yer bula-
mayacağınızdan buraya uğramalısınız. 

DONDURMINO
Bunaltıcı yaz günlerinde serinleme-
nin yolu buranın kendine has hazır-
ladığı dondurmaların tadına bakmak-
tan geçiyor.

PROPOGANDA BEACH CLUB
Otto gibi buranın konsepti hem 
beach hem after mekan. Gece bir
yerde çılgınlar gibi dans edip yorul-
duktan sonra Propaganda ‘ya gelip
sakin ortamında gecenize  devam 
edip sabaha karşı güneşe doğarken
de denize girebilirsiniz. İnanılmaz

Adres: İskele Tanju Okan Parkı Mah.
Urla Merkez Tel: (232) 752 24 92

Adres: Özbek Mah. , 6077 . Sok.
No: 16 Tel: (232) 753 03 03

Adres: Alaçatı Beach Resort, Çark Plajı, Liman Mevkii, Alaçatı 
Tel: 0533 339 06 00

Adres: 16 Eylül Mah. Kutlucağ Sk. Çeşme
(3052 Sk.) Tel: (232) 712 70 40

Adres: M. Fevzi Çakmak Cad. No: 36
Urla İskele Tel: (232) 752 13 20

Adres: Hacımemiş Mah. Piyade Kum-
luğu Liman Mevkii No: 106 Alaçatı 
Tel: 0532 111 77 22

Adres: Hacımemiş Mah. 2012 Sok.
No: 38 ( Dutku Kahve), Alaçatı Tel:
(232)716 01 03

Yazın Çok Gittik
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Yaza Elveda

YAZA ELVEDA

 Kışın ne giyilmemeli ?
 Ve neler yapılmamalı. ??

Mesela ince giyinmemeli :)
Ya da geyikli tayt.
Hatta geyikli herhangi bir giysi :)
Neden geyikkk önce bunun cevabı verilsin..
Sonra önü açık ayakkabı ile ince çorap. Kızlar görmüyoruz zannetmeyin görüyoruz.
Görmeyelim:)
Likidi alnımıza kadar çekmeyelim..
Bunu yazında yapmayalım.

Ola ki kar yağarsa kardan adamın gözlerine zeytin de koymayalım günah nimet o ayrıca kilosu çok pahalı. 
Çok içmeyelim :):):):) (bu madde en komiği)
Dedikodu yapmayalım direkt söyleyelim face to face. Nihat Doğan olsa öyle yapardı bence.
Heves olmayalım nefes olalım.
Hatta seyirlik değil ömürlük olalım.
Ayrıca kışın nişan ya da düğün yapmayalım bayanlar olarak üşüyoruz. Yağmurdan saçlarımız 
bozuluyor. Az serinlik iyidir.
Ne istiyorsak o, ne hissediyorsak o, ne diyorsak o…
Söz vermeyelim ama tutamayacağımız sözü vermeyelim..
Yalan söylemeyelim bu mevsimlik değil..
FLUU olmayalım net olalım canımızı yesinler.
Ya da yemesinler.
Ama sevsinler.
Ben seviyorum….:)
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Röportaj Aslı Deniz Acun

Çocuklarınızla oynadığınız ama hiç 
sevmediğiniz bir oyun var mı?

Bu kadar eğlenceli olmayı neye borçlusunuz?
İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Karamsar asık suratlı işe gelmek istemiyorum.

Şanslı olduğunuza inanıyor musunuz?
İnanmıyorum ama bunu söyleyipte çekiyormuşsunuz ya hani söylemekte 
istemiyorum aslında. Gerçi ben şansada inanmam doğru zaman işte burada 
belli oluyor. Doğru zamanda doğru yerde olmak bence şans.

Aşk mı Para mı ?
20 yaşımdaki DENİZ AŞK,35 yaşımdaki DENİZ PARA :)

Bunu eşinizde okuyacak?
O da aynı şeyleri söyler merak etme.

13 yıldır bu şirkettesiniz,bu kadar 
tecrübe ne anlamda işinize yarıyor?
Şirketin her yerini tanıyorum, her birimde neler yapıldığını biliyorum. Ama asıl 
tecrübe bence insan tanımak iş tanımak değil.

Kendinizi 4 kelime ile anlatasanız bu 
ne olurdur?
Sinirli, sabırsız, iyi bir insan, vicdanlı. 
Bence tek kelime ile başarılı :)

Sizce toplantıların amacı nedir?
Geyik yapmak :) şaka tabi, geçmiş haftadaki tüm bölümlerde 

 (one yaa:))
Türkçesi beyin fırtınası.

Not: İlk sayımızda burçlar sayfası ile ilgili yazınız için teşekkür etmeyi
unuttuğumuz için özür diler, ve ilk sayı heycanına vermenizi dileriz.

Vicdan muhasebesi yapıyor musunuz?

Nasılll yani.. :)? Bunun için ayrı 1 departmanız :)
Ama sanırım gece yattığım zaman ancak, yani mesai saatlerinde dışında vicdan 
muhasebesi yapıyor olabilirim.

En doğru zaman ne zamandır?
Benim için doğru olduğunu hissettiğim zamandır.

Uykunuz kaçtı,uyumak için kuzu  dışında ne düşünüyor
sunuz?
Genellikle kitap okuyarak uyumaya çalışırım ve zaten hep çok yorgun 
olduğum için sızar kalırım.

Hiç birini sevmiyorum...Ama en çok
Barbie bebek, çünkü sürekli en çirkin
bebeği bana veriyorlar ve ben hep 
kötü kalpli cadı oluyorum. :)
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Spor Özge ALDOĞAN

PİLATES

KİCK BOCKS
Kick Boks tarihsel olarak Karate, Thai Boks (Tayland Boksu) ve batı boksu sporlarından geliştirilmiş, 
genellikle kendini savunma amacıyla, tekme ve yumruğa dayalı bir dövüş sporudur.
Kick Boks içerisin de rakibinizi yenmek ve tekniklerden tam anlamı ile verim almak adına mutlaka güç 
kullanmanız gerekmektedir. Yani; Kick Boks güce dayalıdır.

Dövüş sanatları genelde ruh ve teknik birleştirme mantığı ile hareket etse de; Kick Boks içerisin 
de durum biraz daha farklıdır. Doğrudan, güç ve teknik birleştirme mantığı vardır. Tekniği ne 
kadar iyi öğrenir ve gücünüzü o teknik üzerinde ne kadar yoğunlaştırırsanız, başarı sağlama 
oranınızda o kadar yüksek olur. Bu nedenle de; Kick Boks sporuna tam olarak başlamak için; kas, 

olmaktadır.

Genelde Kick-Boksa yeni başlayanlar ilk antrenmanlardan sonra birkaç gün yorgunluktan 
kendilerine gelemezler. Bu aşamada akıllarında hep aynı soru vardır. “Küçücük ring için bu kadar 
koşmaya ne gerek var? Bu kadar ağır antrenmanlar olmadan dövüşmeye başlasak olmaz mı?” 
Oysa yukarda da belirttiğimiz gibi iyi bir dövüşçünün ilk sahip olması gereken müthiş bir kondi-
syondur.
Sporcular maç boyu diri kalacak şekilde kondisyona, her hareketini bilinçli yapacak kadar 
taktiğe ve her hareketin ruhunu bilecek kadar da tekniğe sahip olmak zorundadırlar. 

Bunlara sahip olmak için de üç aşama gereklidir.

1-Kick-Boks yapmak için gönülden istekli olmak,
2-Eğitmenlerin her söylediklerini dikkate almak ve söylediklerini harf’iyen yerine getirmek,
3-Her daim çalışmak ve asla “ben oldum” dememek.
Bu üç altın kuralı kendisine düstur edinen her sporcu Kick-Boks’ta başarılı olmak için gereken 
potansiyeli kendisine yüklemiş olur.

Plates (Pilates) Nedir?
Pilates tekniğine ismini veren Joseph Pilates, genç yaşta kayak ve jimnastikle ilgile-

kendini koruma dersleri veren Pilates, Birinci Dünya Savaşı döneminde düşman ilan 
edilerek Lancaster bölgesinde kampa alındı.
Kampta hastabakıcılık yapan ve burada kendi tekniğini geliştiren Pilates, burada asker-
lere tekniğini öğretti. İngiltere'de 1918'de pekçok kişinin ölümüne neden olan grip 
salgınından Pilates'in kampındakiler etkilenmeyince uyguladığı teknik ön plana çıktı. 
Savaştan sonra Almanya'da metodunu geliştirmeye devam eden ve şehir polislerine 
öğreten Pilates, 1926'da ABD'ye göç etti ve stüdyosunu açtı. 

Pilates egzersizlerinin amacı; karın ve sırt bölgelerini eşit oranda güçlendirip, vücudumuzun üst kısmında sağlam bir iskelet 
oluşturmaktır. Pilatese göre vücut merkezi, derindeki kaslarla bel kemiğine en yakın kaslardan oluşur. Klasik egzersizlerde 

yol açabilir. Pilateste kas yapısı bir bütün haline getirilir. Kilo vermeseniz de ince görünürsünüz. Sakatlanmaları zorlaşır. Daya-
nıklılık artar, metabolizma hızlanır.

Soru : Kick Boks Kişiye Ne Sağlar ?
Cevap: Kişiye özgüven sağlar; Teknikleri, hemen hemen sokak dövüşüne benzer. Teknik çalış-
malar kaçışlar, bloklar, dans etmek, eskivler, kuvvet çalışmaları ve benzeri antremanlardan 

kalmasına yardımcı olur. Boksun tüm spor dalları arasında en çok kalori ve yağ yakımı sağladı-
ğı bilinmektedir. Minimum bir saat içinde harcanan kalori 830 kcal.
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Spor Özge ALDOĞAN

FİTNESS
Fitness kelime anlamı olarak "Sağlıklı ve formda olmak"tır. Birçok egzer-
size dayalı bir spordur.
Diğer bütün sporlardan farklı bir hedef olarak, bütün kasların tek tek 
aletli ya da aletsiz çalıştırılmasıyla sıkılaştırılması ve güçlendirilmesi 

her spor dalında vücutta ağırlıklı kullanılan kas grupları vardır. Bu kas 
gruplarına kondisyon kazandırılması için yapılan egzersizlerin pek çoğu 

Bu sporun vücut geliştirmeden iki farkı bulunur: Öncelikle gelişmek için 
değil, sağlık için yapılır. 

harcatan ve zindelik sağlayıcı egzersizler) ağırlık çalışması ile birlikte yapılır. Bu nedenle kaslar fazla büyümez, sadece 
sıkılaşır ve estetik bir görünüm alır.

1- Kasları son derece iyi bir şekilde çalıştırır , kuvvet kazandırır , geliştirir ve esneklik sağlar ki buda bize günlük yaşantımızda 
dinamizm kazandırır.
2- Hamlık dediğimiz hareketsizliği önler ve vücudumuzdaki yağ deposunu boşaltır.
3- Kardiyovasküler sistemdeki kan dolaşımını düzenler ve kalbin sağlıklı çalışmasını sağlar.
4- Göğüs kafesinin genişlemesi sayesinde solunum kapasitesini arttırır.
5- Kondisyon çalışmasının en mühim bölümünü oluşturmakla kalmaz ayrıca tüm spor branşlarınında temelidir. Alt yapısıdır.
6- Vücudun denge ve konsantrasyonunu arttırır.
7- Alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutar hatta bu bağımlılıklardan bizi kurtarır. 
8- Gelişme çağında boyumuzun uzamasına , ileriki yaşlarımızda da kemik sağlığımızı korumamıza yardımcı olur.
9- Bayanların selülit sorunlarına ve bölgesel olarak yağlı görünmeleri gibi estetik problemlerine çözüm yoludur.
10- Postür ( duruş bozukluğu ) sorununu giderir.
11- Herhangi bir kaza sonrası vücudun rehabilitesi daha hızlı gerçekleşir yani iyileşme sürecini hızlandırır.

FİTNESS SPORUNUN VÜCUDUMUZA FAYDALARI
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BMW i3  BMW i, bu otomobil ile büyük şehirlerin gelecek mobilite gereksinimleri için geliştirilmiş 
ilk tamamen elektrikli otomobilin dünya prömiyerini yaptı. BMW i3 otomobili 0’dan 100km/sa hıza sekiz 
saniyeden az bir sürede çıkaran ve 130-160 km menzil sağlayan 170 bg güce sahip bir elektrikli motora  sahip-
tir. BMW i3’ün seri üretimi bu yıl için planlanıyor.

0’dan 100 km/sa hıza beş saniyeden kısa bir sürede ulaşır, 
250km/sa’lik azami hıza sahiptir ve 100 km başına üç litre-
den az yakıt tüketimine sahiptir. Bu otomobil seri üretime 
BMW i3’ten hemen sonra geçecektir.

BMW i8 Kompakt bir otomobilin günlük 
kullanımı ve yakıt verimliliği ile dünyanın 
ilk spor otomobili konsepti. BMW i8  bir 
elektrikli motorla beraber 1,5 litre üç 
silindirli benzinli motordan (224 bg) güç 
alan bir plug-in hibrid’dir. 

BMW i3 ve BMW i8 
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 BMW i3 ve BMW i8 Concept modelleri ile BMW yenilikçi, kişiye 
özel ve sürdürülebilir otomobil konseptleri açısından geleceğin otomo-
tiv mobilitesinin gerçekte neye benzeyeceğini size önceden gösteren 
dünyanın ilk premium üreticisidir.

 Kompakt boyutları ve ferah iç hacmiyle, BMW i3 Concept 
büyük şehirlerde günlük elektrikli kullanım için ideal bir otomobildir. 
İçten yanmalı motor ile elektrikli motoru bir araya getiren BMW i8 
Concept ise oldukça düşük yakıt tüketimine rağmen bir spor otomo-
bilin tüm özelliklerini yansıtır. Her biri kendi tarzında olmak üzere her iki 
otomobil de sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir yaşam tarzı anlayışları-
na giderek artan şekilde vurgu yapan yeni hedef gruplarının mobilite
ihtiyaçlarını karşılar.

BMW i3 : BMW i tarafından dünyanın ilk premium ve tama-
men elektrikli otomobili olaraküretilen bu model, büyük 
şehirlerde sıfır emisyonlu sürüş için özel olarak uyarlan-
mıştır.
BMW i8 : spor otomobilin sürüş özellikleri ile küçük şehir 
otomobilinin yakıt verimliliğini birleştiren büyüleyici bir 
spor otomobildir.

Plug-in hibrid sürüşü (elektrikli motorun aküsünü bir şebeke prizi yoluyla şarjetme kabiliyeti) 35 kilometreye kadar tamamen elektrikli 
sıfır emisyonlu sürüş sağlar. 

BMW i – yarının mobilitesi için öncü konseptler.

BMW bu iki konsept otomobil ile otomotiv sektöründeki öncü rolünü bir kez daha kanıtlamaktadır. Yarının değişen mobilite ihtiyaçları-
na cevap veren BMW, şimdiye kadar var olan otomobillerini “elektrikli” hale getirmekten ileriye gidemeyen rakiplerinin aksine bütünsel 
bir perspekti� yansıtan yeni, öncü konseptler geliştirmiştir.
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HOOPSKINGS BASKETBOL LİGİ FİRMALAR

BAKİOĞLU HOLDİNG
BATIANADOLU
POLİNAS
SHARKS SK
TESCO KİPA
TÜRK TUBORG

 COMPANY GR
ABALIOĞLU YEM
T.İŞ BANKASI
DUNAPACK DENTAŞ
İ.BAROSU KRF
KW EGE ASİST
GÜNAYDIN GRUP

BUSİNESS GR
BADE RESTORAN
BAYSAL DİŞ
CANÜZMEZ MAK.
ÖZGÖRKEY OTOMTV
PARMAKLARIM
PEYNİRCİ İNŞAAT

MASTER GR

Özgörkey olarak Hoopskings şirketler arası basketbol turnuvasına katılmış bulunmaktayız. 
Master Grupta yer alıyoruz. Geçen sene 3. Olarak bitirdiğimiz turnuvada bu sene Şampiyonluk garanti. 
Takımımıza güvenimiz sonsuz.

Özgörkey Hoopskings 2014 ‘de

H
O

O
PSKİNGS 2014 ÖZGÖRKEY BASKETBOL TURNUVASI

Hoopskings
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Basket Koçu Ali Benli İle Röportaj

Röportaj

Biraz kendinizden bahseder misiniz?
1971 doğumluyum. Basketbol hayatım boyunca 50 defa milli oldum. 
Başarımın ödülü olarak federasyon direkt olarak sınavlara girmeye gerek
kalmadan, antrenörlük belgesi gönderdi. BERKE Ambalaj adında bir şir-
ketim var. Kendi işimle uğraşıyorum ve bu durumdan mutluyum. Bu se-
beple profesyonel antrenörlüğü meslek olarak yapmayı düşünmüyo-
rum.

Basket hayatına ne zaman başladınız?
1987 yılında basket hayatıma başladım. İş yerinden bir arkadaşım, KSK 
hazırlık maçına yedek oyuncu olarak beni götürdü. Yeteneğimin farkına
varıldı ve teklif sonucunda profesyonel basket hayatıma adım atmış
oldum.

Hangi takımlarda oynadınız?
KSK, Ankara Ted Koleji, Tuborg, Tofaş, Türk Telekom, Troy Pilsener, İzmir 
Büyükşehir Belediye, Göztepe

Oynamadığını takım olmamış diyebiliriz:)Peki İzmir’de rekabetin en yüksek olduğu iki takım olan KSK ve Göztepe’de de
oynama fırsatı yakalamışsınız. Profesyonellik bir yana, siz hangi takımlısınız?
Kesinlikle Göztepeli’yim:)

Belirli bir forma numaranız var mıydı? Numaranın şans getirdiğine inanan oyunculardan mıydınız?
Evet, ben de onlardandım:) Oyunculukta ilk numaram 14’dü. Uğurlu geldiğine inandım ve çoğu takımda 14 numarayı 
tercih ettim.

En sevdiğiniz oyuncu kim?
Herkesin hayranlık duyduğu Micheal Jordan’a ben de hayrandım. Kobe Bryant’ ı beğeniyorum. Oynadığım yıllarda is

Basketbolun avantajları nelerdir?
Basketbol olarak sınırlandırmak istemem. Spor yapmanın birçok faydası vardır diyebiliriz. Öncelikli olarak sporla uğraş-
mak disiplinli olmayı getirir. Kişilerde özgüven oluşturur ve düşünme ile karar verme yeteneğini arttırır. İster istemez
profesyonel olarak spor ile uğrayan birey alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklardan da uzak durur.

Basketbol ve ya futbol antrenörlerinin kazanma isteğiyle birlikte maç esnasında oyuncularına agresif hareketler sergile-
diğini görebiliyoruz… Siz kendinizi nasıl bir antrenör olarak değerlendirirsiniz?
Oynarken agresif olduğumu belirtebilirim ancak antrenörlükte kesinlikle öyle değilim. Biz de eskiden sinirli antrenörler
ile çalıştık. O zaman oyuncuları hırslandırma yöntemi olarak sergilenen bir tavırdı. Ben ise konuşarak anlaşabilmenin 
daha doğru olduğunu düşünüyorum. Elbette oyuncuyu cezalandırma şekilleri vardır ve zaman zaman uygulamanız 
gerekir. Para cezası ve ya oyuncuyu oyundan almak da bir tepkidir.

Peki motivasyonu dağılan bir oyuncuyu nasıl motive edersiniz?
Mola alırım, oyuncunun hislerin ve psikolojine göre gerekli konuşmayı yaparım. Antrenörlüğün en zor yanının bu oldu-
ğunu düşünüyorum. Bir düşünün; 12 kişi, 3 hakem… Herkesin karekteri farklı, motive etme şeklin ayrı, insan piskolojisi-
ni çok iyi bilmen lazım. Herkesinkini ayrı ayrı anlaman gerekiyor.

Özgörkey’in takımını çalıştırmaya nasıl karar verdiniz?
Bir dost yemeğindeydik. Sohbet esnasında Toygun basketbol maçlarına katıldıklarını ama yeteri kadar iyi gitmediğini 
anlatıyordu. Bir nevi gönül ve hatır işi oldu diyebiliriz. Toygun onu asla kırmayacağımı çok iyi bilir.

Bu sezon hiç yenilmeyen bir takımı çalıştırıyorsunuz bunu neye borçlusunuz?
İlk sene acil olarak kurulan bir takımdı. Bilmeden oynadık ve 3. olduk. Bu sene eksiklikleri tamamladık ve daha konsantre bir

Son olarak… Özgörkey taraftarına söylemek istedikleriniz var mı?
İyi ve kötü günde bize desteklerini bekliyoruz. Takım sporu olduğu için, taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz!
MERT BENLİ, ALİ BEY’in lafını keserek ilave eder: “ GÜZEL YÜZLERİ GÖRMEK BİZİ MUTLU EDER:):)”

Ali Benli
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AD- SOYAD: Mustafa Arslantaş
BOY: 2.08 
KİLO: 110
MEVKİ: POWER FORVART
OYNADIĞI TAKIMLAR: PINAR 
KARŞIYAKA,VESTEL SPOR KULÜBÜ
OLİV EDİRNE SPOR
BELEDİYE

Basketçiler

AD- SOYAD: Gökhan Özbalık
BOY: 1.96
KİLO: 110
MEVKİ: PİVORT,POWER TORVART
OYNADIĞI TAKIMLAR: KUŞADASI,ALTAY
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ,TİRE

AD- SOYAD: Mert Benli
BOY: 1.97 
KİLO: 113
MEVKİ: FORVET
OYNADIĞI TAKIMLAR: KARŞIYAKA,
GAZİANTEPSPOR,KUŞADASI SPOR,
KARŞIYAKA BELEDİYE,TİRE SPOR

AD- SOYAD: Toygun Tunçer
BOY: 1.82
KİLO: 75
MEVKİ:2 NUMARA SHOOTİNG GUARD
OYNADIĞI TAKIMLAR: KARŞIYAKA,DSİ

AD- SOYAD: Eral Kanneci
BOY: 1.83
KİLO: 79
MEVKİ: GUARD(OYUN KURUCU)
OYNADIĞI TAKIMLAR: GÖZTEPE,
KARŞIYAKA BELEDİYE,TUBORG 
ALTYAPI,TİRE
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AD- SOYAD: Kerem Barhan Topuz
BOY: 2.08 
KİLO: 110
MEVKİ: POWER FORVART
OYNADIĞI TAKIMLAR: PINAR 
KARŞIYAKA,VESTEL SPOR KULÜBÜ
OLİV EDİRNE SPOR
BELEDİYE

Basketçiler

AD- SOYAD: Nuri Üze
BOY: 1.96
KİLO: 93
MEVKİ: FORVET
OYNADIĞI TAKIMLAR: KARŞIYAKA,
GELİŞİM KOLEJİ,ALTINORDU,GİRNE 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE,BORNOVA 
BELEDİYE,AKHİSAR BELEDİYE,TİRE 
SPOR,PETKİM SPOR

AD- SOYAD: Görkem Ceviz
BOY: 1.87 
KİLO: 83
MEVKİ:1 NUMARA(POİNTGUART)
OYNADIĞI TAKIMLAR: KUŞADASI,İZMİR 
BELEDİYE

AD- SOYAD: Erman Kozdereli
BOY: 1.92
KİLO: 105
MEVKİ: POWER FORVET
OYNADIĞI TAKIMLAR: ALTAY,TUBORG
GELİŞİM KOLEJİ

AD- SOYAD: Özkan Keser
BOY: 1.98
KİLO: 95
MEVKİ: SMALL FORVARD
OYNADIĞI TAKIMLAR: KARŞIYAKA
AKHİSAR SPOR,VESTEL,İZMİR 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ,GİRESUN 
SPOR,PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
PETKİM SPOR
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Basketçilerimiz ve Taraftarlarımızdan Kareler

Basketçilerimiz
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Kültür & Sanat

Ocakta Vizyona Girecekler

Ocakta’ki Konserler

Karda Bir Beyaz Kuş 

Çapkın Profesör

Çirkef (03 Ocak 2015)

Umut Kaya  (03 Ocak 2015) Teoman  (17 Ocak 2015) Zakkum  (09 Ocak 2015)

Hayko Cepkin  (16 Ocak 2015) Yıldız Tilbe  (10 Ocak 2015)

Vay Başıma Gelenler 2 Gittiler Sair ve Meçhul

Ve Perde Hayatımın Şansı

Etkinlik
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Tav Olmak

 

MERVE KAYABAŞI

“Kanmak, istediği tam olmasa da kabul etmek anlamına gelen, fakat İzmir ve çevre illerinde "sinir olmak" olarak kulla-
nılan deyim.” 
“ İzmirlilerin, anlamı kanmak olan bu deyimi kendilerince kıl olmak, gıcık olmak manasında hatalı kullandıkları argo 
tabirdir. ”
… EKŞİ SÖZLÜK …
İzmirliler olarak, kendimize has kelimelerimiz olduğu doğrudur. :)Simit değil, gevrek; mısır değil darı yediğimiz,
kuruyemişten tatlı nohut aldığımız, bilyeyle değil meşe ile oynadığımız, temizliği çamaşır suyuyla değil klorak ile yaptı
ğımız, sigortalarımızın değil asfalyalarımızın attığı bir dünyamız var bizim… :):)
Ancak bir kelimenin olumsuz yönünü algılamak, olumsuz düşüncelere yatkın olmak, olumsuz sorulara daha kolay 
cevap verebilmek, sadece İzmirlilere değil, Türk insanına özgü bir özelliktir. :)
Tav olmanın asıl anlamı; bir şeye kanmak, inanmak kabul etmek, beğenmek olsa da dahi “En çok neye tav oluyorsu-
nuz?” sorusunun cevaplarında bir kişinin bile olumlu algılayarak, en çok sevdiği beğendiği konudan bahsetmediğini 
göreceksiniz.
( “Sana” cevabını veren her kimse belki olumlu taraftan bakmış olabilir:):)
Yapılmış olan bir araştırmada; bir grup katılımcıya üzümle elma, tren ile taksi ve pantolonla ceket arasında ki benzer-
likler ( yakınsak düşünme ) ve farklılıklar ( ıraksak düşünme) sorulmuştur. Araştırmanın bulguları, ıraksak ve ya kavram-
ların farklı özelliklerini düşünen bireylerin yakınsak düşünenlere göre daha fazla düşünce ürettiklerini göstermiştir. 
Yakınsak düşünce olarak verilen cevaplarda; iki nesnenin de yiyecek, araç ve ya giyecek olması dışında birkaç ortak 
cevap bulunurken; farklılıklarda nesnelerin renginden, şekline, tadından, amacına kadar çok çeşit cevap bulunmakta-
dır. Siz de beyninizin sizi yönlendirdiği olumsuzu düşünme durumuyla birçok kez günlük yaşamınızda karşılaşmakta-
sınız. Hatta birçoğunun farkında bile değilsiniz…
Aslında her zaman olumsuzu düşünerek sağlığımızı, kilomuzu ve zihnimizi etkileyen stres hormonumuzu yükseltiyo-
ruz. Olumsuz düşünceler olumsuz oluşlara neden olabilir. Bunun için kendi ’yok edici’ çözüm cephaneliğimizi oluştur-
mamız gerekir. Kendimizle kafamızda oluşan olumsuz düşüncelere kulak vermemek için anlaşalım. Bunu yaparsak 
düşüncelerimiz olumlu davranışlara yansıyacaktır.
 YA HEP YA HİÇ
Bu, her şeyin ya iyi ya da kötü olduğuna inanmanıza neden olacak siyah-beyaz düşünmedir. Bu, sözgelimi bir gün 

dikte eden çarpık bir mantıktır. Tek bir gün gidememenin tümden bırakmanız gerektiği anlamına gelmediğini kabul 
etmeye kendinizi zorlamamız gerekir. O gün gidemediyseniz, ertesi gün mutlaka gitmeye çalışın. 
 DAİMA, ASLA HEP YA DA HERKES İFADELERİNİ KULLANMAK
Sözgelimi kendinizi sürekli "Asla kilo veremeyeceğim" derken buluyorsanız, eylemleriniz üzerinde hiçbir kontrolünüz 
yokmuş gibi davranıyorsunuz demektir.  Asla asla demeyin. Genelleştiren sözcüklere bir yasak koyun. 
 OLUMSUZLUKLAR ÜZERİNE ODAKLANMAK
Eğer olumlu şeyler pahasına olumsuzluklara yoğunlaşıyorsanız, bu pes etmeye eğilimli olduğunuz anlamına gelir.  
Ruh halinizi iyileştirmek için mümkün olan her şeye olumlu anlamlar yüklemeye çalışın. Aslında bu biraz Pollyannacılık
 oynamayı gerektiriyor.
 SUÇLULUK
Yapmalıyım, yapmak zorundayım gibi kelimeler, suçluluk duygusunun inşasına izin verir ve davranışlarınızı kontrol 
etmeye başlar. Suçluluk duygusunu içinizden atın, ne yapabiliyorsanız yapın, ama bu kelimeleri kullanmayın. “-meli” 
ekini sadece size uyduğu durumlarda kullanmaya ve uygulamaya çalışın. 
 ETİKETLEME
Eğer kendinizi yaftalarsanız ( "Ben başarısız biriyim... gibi ") eylemleriniz üzerindeki hakimiyetinizi kaybedebilir, olum-
suzlukları salt gerçekler olarak görmeye başlarsınız. Bunu yapmaktan vazgeçin, etiketleri tersine dönüştürün.
 FALCILIK
Kendinize dair olumsuz bir gelecek tasavvur etmek (“Asla bu sınavı geçemeyeceğim ya da bu işin üstesinden asla 
gelemeyeceğim... gibi” ) Bunlar çok yaygın olumsuz düşüncelerdir ve hızla istila moduna dönüşebilir. Geleceği asla 
kesin olarak bilemeyeceğinizi kendinize hatırlatın. Geleceğe dair merakınızı taze tutun ve geleceğin olumlu bir şekilde
 şekilleneceğini düşünün. 
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“Sınıf farkı. Başarı detayda gizlidir. (Ayrıntı) 
Bu şirkette çalıştığım için kendimi 

şanslı hissediyorum.
Acaba hissetmeli miyim?”

“Düzensizlik”

“Kesinlikle
YEMEKLERE”

“Şuan aklıma gelmiyor”

“Park yerine,klimaya,
yemeklere.”

“Şirketin bütün kargolarının ve boş telefonlarının muhasebeye aktarılması.”

“İşin biri bitmeden bir diğerinin iş 
yüklemesi”

“Kafeteryada çok telefon çalması”

“Bayram tatillerinin birleştirilmesi mesela Borusan’ın yaptığı gibi”

“Personelin bordrolarını 
imzalamaması”

“Türk kahvesinin paralı olmasına 
tav oluyorum”

“Müşteri acil bekliyor 
kelimesine”

“Tuvaletteki peçetelik boyu kısaltılmış ve bu hoş değil. 
Bugün kendimi makineyle kavga 

ederken  buldum:)”

“Üstünde plaj kumu ve parmak
 arası terlikle gelen müşteriye”

“Boş gezenlere, işini yapmayıp 
gezenlere.”  

“Zekai’nin bana 
cam değiştirtmesi
(Elindeki işi bırak 
Onur, cam değişir.)

“Üstünde plaj kumu ve parmak 
arası terlikle gelen müşteriye”

“Aracımın PDI Olmaması”

“Sana” :)

“İşin zamanında yapılmaması”
(Savsaklanması)

“Yemekler, çalışma saatleri, stajerlere 
olan tutum.”

“Arabam daha gelmedi mi? Sorusuna.”
“Servis güzargahının sürekli 
değişmesine tav oluyorum.”

“Bahri’nin hızlı bir şekilde ”Yiyecek Birşeyler Var Mı ?”
diye sorması.”

istemesi.”

“Siz oturarak iş yapıyorsunuz diye 
yaptığımız işi küçümsemeye 

çalışanlara.”

“Ukala müşteriye, insanın yüzüne bakmadan geçen
 müşteriye.”

“Her gelen müşterinin Toygun Bey’in arkadaşı olmasına.”
(Ne garip ) :)

“İşini yapmayan insalanlara,günaydın,
kolay gelsin demeyenlere ve sürekli 

şikayet edenlere.”

Tav Olmak
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Minik Ziyaretçiler

MİNİK ZİYARETÇİLERİMİZ DE OLDU...
En büyük yanılgılardan biridir belki... Sadece alıcılarla ilgilendiğimizi düşünmek 
Aslında biz hizmet vermeyi... Markayı sevdirmeyi seviyoruz

En güzel kanıt ise; Küçük Şeyler Anaokulu’nda ziyarete davet ettiğimiz miniklerimiz...
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Minik Ziyaretçiler
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Engelleri Aşalım

ENGELLERİ AŞALIM

Yağmur Bora

Ne anayasa, ne bildirge..
Bu ülke daha ne Zeynepler, ne Ayşeler kaybeder de kimsenin ruhu 
duymaz. Araştırmalar sonucunda yanlış tespit nedeni ile %50’lik 
rapor, %80 engelli  raporu ile değiştirildiğinde devletten her 
konuda destek sağlanabildi.Peki onca çekilen sıkıntıların ve 

Bir şey hissetmek için illa onu yaşamak şart değil..
Eğer gece yastığa başınızı koyduğunuz vakit vicdanınız bir nebze rahat 
uyuyabiliyorsanız ya da birilerinin çaresi olabildiyseniz vicdan mertebe 
sınavından geçmişsiniz demektir. 
Lakin tam tersini yaşıyorsanız kendinizi sorgulamanın vakti  gelmiştir...
Devlete yama bağlamıyorum fakat yapılan haksızlıkları da tasvir 
etmiyorum.
Çünkü kalbi ürpermeyenden ne yardım ne de lütuf beklenir.. 
Sözüm tam da meclisten içeri…
Ve..
Gerçek şudur ki, gözler kör olmaz, fakat asıl göğüslerin içindeki kalpler 
kör olur.(Hac suresi 46)
Dergisinde benim yazıma da yer veren Pelinime çok teşekkür ediyorum..

Engelli bireylerimizi topluma kazandırmak ve yaşamlarına kolaylık sağlamak
için hepimizin yapabileceği bir çok şey var. Bununla ilgili devletin sağlayaca-
ğı olanaklar ülke açısından ve bizim açımızdan engelli bireylerimize kaliteli 
yaşam sürdürmek adına büyük bir unsur olacaktır. Bunlardan başlıcaları ise  

sesli düzeneklerin çoğaltılması v.b yapılabilecek daha bir çok şey eminim ki 
engelli bireylerimizin hayatlarını birazda olsa kolaylaştıracaktır. Fakat devletin
yalnızca %60 ve %80 oranlı engelli bireylerimize bütçe ayırdığı bu ülkede 
adaletin tam olarak neresindeyizçok merak ediyorum.
Peki %50 dilim ve altında olan engelli bireylerimiz?
Oysa ki Avrupa ülkelerinde engelli bireylerin tamamı hem eğitim konusunda hem de bütçe konusunda bütün olanaklar-
dan yararlanabilmekte..
Bu bizim ülkemiz açısından büyük bir kayıp..

‘’Anayasaların belirli maddelerinde engelli vatandaş
ların özel olarak korunacağı belirtilmiştir. Eğitim ve
öğretim hakkının düzenlendiği 42. Maddenin 8. 
Fıkrasında devlet kurumları sebebi ile özel eğitime
ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri 
alır.’’ Hükmü kabul edilmiştir. Kabul edilen bu 
hükümler bütün bireyler için geçerli olabilse keşke.. 
Bana göre engelli yaşamına yüzdelik oran tabi 
tutulmamalıdır. Buna istinaden topluma insan 
kazandıracağımızyerde yüzdelik oranlarla birey 
kaybetme konusun da telakki bir ülkeyiz. Belki 
konu dışında olacak ama yaşadıklarıma istinaden
neden bu düşünceye sahibim paylaşmak
istiyorum. 5 yaşında güzeller güzeli bir yeğenim var. 
İsmi Özge.. O daha çok küçük ve olanlardan habersiz.
Nöbet geçirdiği zamanlar bizi bizden alıyor. İnsanın 

başına gelmediği müddetçe karşısındakinin durumunu anlamak gerçekten zormuş ben bunu Özge ile anladım. Hastalı-
ğın adı konduğu vakit %50 engelli raporu verilmişti. %50’lik raporda ilaç konusunda gereken ihtiyacın karşılanmadığını 
öğrendiğim vakit ülkenin adaletinden sual bile etmedim..
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Engelleri Aşalım

Engelli Ve Yaşlı Bakımı Sürecinde Kadınların Sosyal 
Ve Psikolojik Durumu Ve Çözüm 

“
 

 

bakmaya, onun ihtiyaçlarını gidermeye çoğunlukla elverişli değildir. Bu konuda kadınlarımız 

rahatsızlıklar (ağır bel boyun fıtıkları, kas zedelenmeleri , anatomik yapıda bozukluklar)
meydana gelmektedir. Cadde ve sokaklar kamu hizmet binaları evlerin iç mimarisi de 
oldukça büyük problem olarak kadının karşısına çıkar. Bakıma muhtaç engelli ve yaşlılara 

maliyeti gerektirmektedir. Bu maliyetlere engellinin temel ihtiyaçlarının karşılanması ,tıbbi

içinden çıkılamaz bir durum oluşmaktadır. Bu durum ister istemez, ailenin geçinmek 
zorunda olduğu gelirden karşılanmakta ve bir çok temel ihtiyacın yanı sıra kadınlarımızın 
gereksinimlerini ikinci plana atmakta, hatta hiç karşılamamaktadır. Ülkemizde tüm bunlar
yapılmadığı gibi, bakıma muhtaçlar ev ortamında muayene edilmemekte ve kilometrelerce 
taşınmak, bir sedyeden indirip diğer sedyeye yerleştirmek zorunda kalınmaktadır. 
Bu süreçte yıpranan, ruh sağlığı bozulan yine kadınlarımızdır. Özellikle kadınları uzun süreli
engelli ve yaşlı bakımına hazırlamak için profesyonel kişilerce eğitim ve psikolojik destek 
verilmesi, medeni toplumların karşılaması gereken zaruriyetlerindendir. Toplum içinde
yalnız kalan kadının hayata daha pozitif bakabilmesi, engelli ve yaşlı bakımı konusundaki 
sorunların üstesinden gelebilecek gücü kendisinde bulabilmesi, bu enerjiyi kendine, 
baktığı bireye yansıtabilmesi için kadına bir sosyal paylaşım alanı yaratılmalı,hobi merkezleri,
terapi merkezleri, kamplar, aynı sorunu yaşayan kadınların birbirleriyle deneyim ve 
tecrübelerini paylaşabilmeleri için destek ve paylaşım toplantıları organize edilerek kadının 

Engelli ve yaşlı bakımı konusunda çoğunlukla görev ve sorumluluk kadına veril-
mektedir. Türkiye toplumunun sosyal yapısı yüzyıllar boyunca, kadınlarımızın 
sırtına taşıyabileceğinin çok ötesinde sorumluluklar yüklemiştir. Fedakar kadını-
mız ailelerine, çocuklarına ve eşlerine olan bağlılıkları ve sevgileriyle en ağır yükle-
ri kuş tüyüne dönüştürmüş ve asırlar boyunca sevgiyle taşımıştır. Sorumlulukları-
nın en önemli kısmını, eşleri, çocukları, anneleri ve babalarının (Eşlerinin de anne-
babası) bakımı teşkil eder. Anne olan kadın Otizmli, zihinsel engelli yada ağır 
Engelli çocuk dünyaya getirdi diye eşi yani çocuğunun babası ve erkek ebeveynler
tarafından suçlamaktadır. Kadını önce eşi terk etmektedir. Anne ve çocuğu yalnız bırakmakta terk edip gitmekte ya da aynı ev içinde
onları ötekileştirmekte kendine yeni bir hayat kurmaktadır. Ülkede bunu yapan BABA / ERKEK oranı  %50 nin üzerindedir.   

Bakıma muhtaç bir engelli veya hastayla uzun süreli aynı çatı altında yaşamak, insanüstü
sabır ve gayret gerektirir. Kadın bu süreçte bir yandan bakıma muhtaç olan kişinin 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek çabasında, diğer yandan evine, ailesine, işine karşı 
sorumluluklarını yerine getirme mücadelesindedir. Tüm bunları yaparken de çoğunlukla
tek başınadır. Kadın tüm sorumluluklarını sevgisinin gücüyle yerine getirirken, elbette ki
kendinden fazlasıyla fedakarlık yapmaktadır. Kadın bu süreçte kendi ailesi tarafından 
sadece bir “hasta bakıcı” olarak görülmekte, sosyal yaşama katılma isteği veya talepleri 
yadırganmaktadır. Bu durum zaman içerisinde kendini yıpratmasına , yok saymasına 
sosyal ihtiyaçlarını ikinci plana itmesine, bunların sonucunda da yaşadığı sosyal alandan

ailesine, bakıma muhtaç olan yakınına , beşeri ilişkilerine ve hatta kendisine de zarar 
verecek nitelik kazanmaktadır.
Bakım yapan kişilerin yaşamış oldukları kaygı ; “Eğer bana bir şey olursa ona ne olacak
” yada “benden sonra baktığım kişi yaşamını devam ettirebilecek mi?” korkusudur. 
Ülkemizde evde uzun süre engelli bakımı yapan kişilere yönelik eğitim ve psikolojik 
destek sağlayacak herhangi bir kurum bulunmamaktadır.

Engelli bireylerin babaları ve erkek yakınları da bakım konusunda sorumluluk almalıdır. 
Erkekler tarafından Kadına dayatılan "sen doğurdun sen bak, ben maddi olarak desteklerim" tavrı son derece yanlış ve hem kadını 
hem de engelli bireyi yok sayıcı ve aşağılayıcıdır. Erkekler artık bu tavırlarından vazgeçmeli hem bakımı yapan kadının hem de 
engelli bireylerinde yaşam hakkı olan insanlar olduğunu kabul etmelidirler. Farklılıklarla bir arada yaşamı öğrenmemiz gerekiyor. 
Bir arada yaşam mutlu yaşamdır. 

Adem KUYUMCU 
Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı
Ardeşen Engelliler Derneği Başkanı
Otizm ve Engelli Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı
www.ehdd.org  -
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Eğitim

ÖĞRENCİ YORUMLARI

Toygun TUNÇER

Merhaba Toygun Bey,
Ben Cuma günü yüksek lisans sunumunuza katılan öğrencilerden biriyim. 
Açıkçası hala sunumun etkisindeyim ve etrafımdakilere anlatmaya devam 
ediyorum. Size ve ekip arkadaşlarınıza bir kez daha teşekkür etmek isterim.

“Pazarlama ve Marka Yönetimi” alanında yüksek lisansa başladım. Detaylarla
sizi sıkmak istemem.  Çocukluğumdan bugüne kadar havludan tutun da
parfüme kadar onlarca şey sattım ve şuanda babamın kuyumcu dükkanında
altın satışıyla ilgileniyorum. Sizinle çalışabilmeyi ve tekrar görüşebilmeyi 

Üniversite dönemimden başlayarak, Red Bull Türkiye'de üç buçukçok isterim.
senelik bir iş tecrübem oldu. Türkiye'de Extreme sporlara dair organizasyon

birlikte yaratıcısı ve uygulayacısı oldum.

Genel Müdürümüz Toygun Tunçer tarafından 7 Kasım tarihinde Ege Üniversitesi’nde öğretim gören master öğrencilerine 
Satış & Pazarlama ve BMW marka değerleri eğitimi verildi. Ege Üniversite dekanı ve profesörlerin de bulunduğu eğitim de, 
toplam 30 kişilik katılım oldu. Üç saati aşan eğitim; Farklı organizasyon ve dekorasyonuyla dikkat çekti. Otomobil garajı top-

lerin farklarıyla aydınlatılmış loş bir ortamda gerçekleşmesi davetlilerin üzerinde unutulmaz bir etki bırakırken farklı bir ambi-
yans oluşturdu. Eğitime ara verilmeye yakın, saat 20.30 sularında 2013 Pist Şampiyonu (1000cc A) olmakla beraber 11 kere 

Öğrencilerin epey dikkatini çeken Uprak, gelen soruları yanıtladıktan sonra eğitimden ayrıldı.

HAZIRLIK SÜRECİ
Sıfır otomobillerin muhafaza edildiği key garaj öncelikle boşaltılarak toplantı salonu haline getirildi. Detaylı yapılan temizlik
sonrasında ses ve görüntü sistemi kuruldu. Sergilenmek üzere her modelden otomobiller seçildi. Seçilen 1 Serisi, 3 Serisi, X1,-
X3, X6, Mini Cooper Countryman ve Z4 model otomobillerin donanımında zenon far olmasına özellikle dikkat edildi. 40 kişilik
oturma gruplarının yerleştirilmesi sonrasında farklılık yaratacak detaylar üzerinde durulmaya başlandı. Giriş meşalelerle süsle-

dışında çalışanlarımızda Gül, Merve ve Selma’nın ev yapımı sigara börekleri ikramlara ayrı bir tat kattı. Satış danışmanlarımızın
katkısıyla öğrenciler Ege Üniversite’sinden test otomobilleriyle karşılanarak eğitim alanına getirildi.
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Eğitim

ÖĞRENCİ YORUMLARI
Toygun TUNÇER

Merhaba Toygun Bey.
Ben, dün (7 Kasım Cuma) akşamki sunumunuzu izleyenlerden Milay. İzleyen, dinleyen ve büyük keyif alan…

O sunuma katılıp da keyif almamak ve de etkilenmemek mümkün değil zaten. Dünkü sunumunuzdan sonra; İzmirli bir 
aile olan Özgörkey’den, düne kadar aklımdan pek de geçmeyen BMW’dan (bir gün ben de sahibi olacağım) ve de kişisel 
olarak sizden etkilenmemek mümkün değil… İnanır mısınız; dün akşamdan beri ve de bu maili size yazarken kalbim küt 
küt çarpıyor, heyecandan…
Önce direkt olarak size, bu maili göndermemdeki amacımı iletmek istiyorum: amacım, sizden iş istemek Toygun Bey.
Evet, dünkü sunumunuzdan sonra size bu amaçla mail gönderecek kişilerden biri de benim :-)
Amacımı belirttikten sonra, izninizle dün akşamı, benim tarafımdan kısaca özetlemek istiyorum size; içimden geldiği için 
sadece…
Tek tanımlamayla “Hayran kaldım size.”. 39 yaşında onca başarının altına imza atmak ve bununla birlikte o kadar da 
mütevazı olmak gerçekten takdire şayan.
Okumaya (hem akademik hem de kitap) olan ilginiz, beni size hayran bıraktıran bir diğer etken. Yaptığınız işte (ki bu 
sunumunuza da yansımış) teorikle pratiği birleştirmişsiniz,doğru bildiğinizden de şaşmıyorsunuz. Bu hem Türkiye hem de
İzmir için muhteşem bir tarz. Takım arkadaşlarınızı özgür bırakarak çalışmalarına olanak vermeniz, onların akıl, beden ve 

çalıştığınız kişilere ne büyük değer verdiğinizin göstergesi. Ki bu anlamda beni en en çok etkileyen,cafede çalışan 
arkadaşınıza açtığınız kapı. Böyle bir ortamda, bu yönetim anlayışıyla çalışmayı kim istemez ki? Eminim kurumsal

Benim tarafımda ise… Ben şu ana kadar hep hizmet sektöründe çalıştım ve 
ana konusu “insan” olan bu alanda çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Kısaca 
benim uzmanlık alanlarım “satış yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, şikayet 
yönetimi, acente yönetimi, eğitim hazırlama ve sunma, koçluk”. Bu alanların 
hepsinde birebir çalıştım. (İzlettiğiniz videolardan BMW’ya ilişkin olanların 
dışındakilerden bazıları, benim de eğitimlerimde kullandığım videolardandı;
aynı noktalara parmak bastığımızı görmekten de ayrı bir keyif aldım.)
Neler yaptığım hakkından daha fazla bilgi sahibi olabilmeniz için, bir önizlem 
amacıyla, ekte klasik özgeçmişimi gönderiyorum size.

olan yönetiminizde çalışmayı çok çok çok istiyorum. Gerçekten bunları yazarken sizinle çalışma olasılığı aklıma geldikçe 
kalbim yerinden çıkacakmış gibi çarpıyor, küt küt.

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki hiç mi hiç onlar kadar uzun değilim; 

minyonluğum nedeniyle hiç de yaşımı göstermiyorum ;-)Yeni yatırımlarınızla
beraber büyüyecek bir kadronuz var; bu kadronun içinde yer alarak 

Konuşmak kadar yazmayı da çok severim; ama sizin daha fazla zamanınızı 
almak istemiyorum. Beni buraya kadar okuduğunuz için size çok çok 
teşekkür ederim. Dilerim; bu başvurum, her aşamasıyla olumlu sonuçlanır 
ve ben 1 Aralık 2014 Pazartesi günü Toygun Tunçer’in yönetimindeki
takımda işe başlarım. Yanı sıra bir daha görüşemeyecek olursak da bundan 
sonraki iş yaşamınızdaki başarılarınızı artırarak devam ettirmenizi dilerim.

Merhaba Toygun Bey,

Aynı zamanda Keskinoğlu - RAVİKA zeytinyağı bünyesinde Türkiye Bayi sorumlusu.
Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl hakemi.
Ve gönüllü projelerde palyaço, noel babayım :)
Dün bizi mükemmel şekilde ağırladınız. Kendimizi özel hissettiğimizi söylemeden edemeyeceğim. Aklımızda inanılmaz bir
anı yarattınız. Dün eminim ki diğer arkadaşlarda, sunumunuz sonrasında benim gibi görüştüğü kişilerle sizleri konuştu.
Dün ekibimde normal insanlar yok demiştiniz ve sanırım farklı kişilerle çalışmayı seviyorsunuz. Belki ilginizi çeker diye eke 
birkaç fotoğraf ekliyorum. Yaptıklarımı işe yansıtabiliyorum;

Koşulları ağır yerlerde bırakın mutlu olmayı, mutlu etmek inanılmaz zordur. Ağlamamak için zor değildir baktığınızda.
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Toygun TUNÇEREğitim
İnsanları memnun etmeyi, bu işlerle pekiştirdim. Hobiler ve 

Ekibinizle inanılmaz bir iletişiminiz, özenilecek bir çalışma 
Dün samimiyetinize güvendiğim için ve sizin gibi yüksek enerjili bir yönetici ile çalışma isteğimden dolayı 

Çok teşekkür ederim

Toygun Bey Merhaba,

Toygun Bey Merhaba,

Ege Üniversitesi / İşletme Bölümünden Haziran ayında
 Şu an Akset Tanıtım & Danış-

Çalışma ortamınıza hayran kaldım. Benim kardeşim de Borusan Otomotiv'de Satın Alma Uzmanı olarak 

Sizlerle tekrar görüşmeyi ve birlikte çalışmayı çok isterim. CV'mi ekte yolluyorum. Olumlu / olumsuz
 

Açıkçası hayatım boyunca çok farklı yerlerde çok farklı insanlarla çalışma fırsatı buldum ama Cuma günü 
gördüğüm şirket diğerlerinden çok farklıydı ve beni çok heyecanlandırdı.
Bu yüzden size ekte CV’mi gönderiyorum.

Gerek yaptığınız 

Sonrasında ise yerli ve

Kariyerime kurumsal olan, aynı zamanda aldığım teorik marketing 
eğitimini pratikte uygulamaya devam edebileceğim bir şirkette 
devam etmeyi istiyorum. Red Bull dönemimde de bu konuda 
büyük kazanımlarım oldu, fakat katıldığım master programıyla 
daha büyük adımlar atabileceğime inanıyorum.
Açık bir pozisyonunuz olması halinde CV'mi değerlendirmeniz 
beni çok mutlu eder, sizinle çalışabilmeyi gerçekten çok isterim.

dilerim.

boş vakit aktiviteleri, işte yapılacak eventlerin göstergesidir.

 CV' mi gönderiyorum.

mezun oldum. Eylül'de ise Pazarlama ve Marka Yönetimi programında yüksek lisansa başladım.

reklam ajansında çalışma fırsatı buldum. Metin yazarlığı ve sosyal medya gibi alanlarda görev alarak pazarlama sektöründe 
kendimi eğitiyorum.
heyecanlandırdı. Çünkü oturup neler yapılabilir diye kafa patlatmaktan çok zevk alıyorum. Gözlemlediğim kadarıyla siz ve 

çalışıyor ve dürüst olmak gerekirse ilk işe girdiğinde bu kadar hayranlık duymasına anlam verememiştim.Ama sunuma geldi
ğimde anladım ki siz de, onlar da sattığınız ürünü çok iyi temsil ediyor ve herkesle çok güzel bağlar kuruyorsunuz. Bunun 

dönüşlerinizi bekliyorum.

sunumdan, gerekse sizin yönetici özelliklerinizden çok etkilendim gerçekten. Çalışma arkadaşlarınızı seçerken aradığınız 
özelliklerden bahsettiğiniz için de size CV'mi göndermek istedim

yabancı sanatçılarla yaptığım müzikal organizasyonlarla çalışma 
hayatıma devam ettim, bu süreç beni İzmir Arena'da etkinlik 
müdürü pozisyonuna getirdi.
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E. Özgörkey Grubu
1951 yılında kurulan, başta içecek olmak üzere çeşitli sektör
lerde faaliyet gösteren E. Özgörkey Grubu, 1968-1998 yılları 
arasında Ege ve Akdeniz bölgelerinde The Coca - Cola 
Company ürünlerinin üretim, satış, pazarlama ve dağıtımını
 gerçekleştirdi. Günümüzde otomotiv, turizm, otelcilik ve 
inşaat sektörlerinde önemli yatırımları olan E. Özgörkey 
Grubu, yarım asrı aşkın tecrübesini 1998 yılında kurduğu
 Özgörkey Gıda ile tarım ve gıda alanına taşıdı.
Özgörkey Gıda 
Tüketiciye dondurulmuş gıda sektörünün öncü ve yenilikçi 

markası Feast’i sunan Özgörkey Gıda, temellerini 1998 yılında İzmir’in Torbalı ilçesinde attığı 
Türkiye’nin en büyük ve en modern entegre dondurulmuş gıda üretim tesisini, iki yıldan daha 
kısa sürede tamamlayarak 2000 yılında faaliyete geçmiştir.

Ürünlerini 4 kıtada 20’den fazla ülkeye ihraç eden 
Özgörkey Gıda, Türkiye’de Feast markasıyla yüzde 30 
pazar payı ile lider konumda olduğu ev dışı tüketim 
kanalında, kurulduğu günden itibaren sektörün önde 
gelen prestijli markalarına hizmet vermektedir. 2008 yılı
 başında ulusal perakende sektörüne giriş yapan Feast,  
şu anda pazarın en inovatif ve en hızlı büyüyen markası 
konumundadır.
Özgörkey Gıda, Türkiye gıda sektörünün önemli kuruluş
larından biri olarak, Torbalı Tesislerinde yaklaşık 800 kişi
ye istihdam sağlamaktadır. Ayrıca, hammadde temini 
için 2013 yılında 1000 sözleşmeli çiftçiyle 36.000 dekar
arazide üretim gerçekleştirilmiştir.

Öztar
Özgörkey Gıda’nın, gıdaya bağlı olarak tarım sektöründe de 
faaliyetleri bulunmaktadır. Tohumculuk ve tarım alanında 
araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak amacıyla 2003 
yılında kurulan Öztar Tohumculuk,  İzmir Torbalı Tesislerinde 
kurulu 1500 metrekare sera ve araştırma laboratuarlarında 
faaliyet göstermektedir. Şirket, Tarım Bakanlığı’ndan verilen 
özel bir araştırma belgesine sahiptir. 

Feast

44



Doktar
Doktar, 2012 yılında Türk çiftçisine daha yüksek verim ve daha düşük maliyetler sağlayacak çözümler üretmek ve 
sürdürülebilir tarıma destek vermek amacıyla kurulmuştur. Misyonu teknolojik tarımı yaygınlaştırmak olan Doktar, en 
ileri bilgi teknolojilerini çiftçiler için kolay uygulanabilir ve etkin sonuç alınacak hizmetler haline dönüştürmektedir.

E.Özgörkey Grubu’nun Ata Holding ile ortak yatırım olan AtaKey Gıda Üretim Tesisinin temelleri 2013 yılında Afyon’da 
atılmıştır. Tesis ilk üretimini Mart 2014’te gerçekleştirmiştir. Yatırım maliyeti 60 milyon avro’yu geçen AtaKey Gıda ile 
beraber Özgörkey Gıda tesislerinde toplam patates üretim kapasitesi 150.000 ton seviyelerine ulaşmaktadır. AtaKey 
Gıda, şu anda sadece Türkiye’nin değil, komşu ülkeler ve Ortadoğu’nun en güçlü ve yüksek kapasiteli üretim tesisi 
konumundadır. AtaKey Gıda ile hedef, iç pazarın açık ara lider oyuncusu olmakla birlikte global rekabette daha üstün
konuma geçip bölgesel güç olarak Türk tarım ürünlerinde bayrağı taşıyan marka olmaktır. 

AtaKey Gıda

Feast

Cake Studio
Özgörkey Gıda yatırımlarına hız kesmeden, 2012 yılında dondurulmuş 
pasta kategorisine giriş yapmıştır. Bu doğrultuda Cake Studio ile şirket 
evliliği gerçekleştirilmiştir. İki cesur kadın girişimcinin 8 yıl önce İstanbul 
Kalamış’ta 50 m2’lik küçük tatlı atölyesinde büyük hayallerle kurduğu 
Cake Studio markası, 2012 yılında grubun bünyesine katılmıştır. Marka, 
Özgörkey Gıda ailesine katılmasının ardından, Haziran 2014 itibariyle, 

Tesis
Özgörkey Gıda’nın, İzmir Torbalı’da 1.000.000 m2 alan üzerine 
100.000 m2 kapalı alana sahip tesisi, yılda 100.000 ton patates, 
meyve, sebze, kaplamalı ve unlu mamul işleme kapasitesine sahiptir.
 Türkiye’nin en büyük dondurulmuş gıda üretim tesisi olan Özgörkey
 Gıda’nın bünyesinde bulunan, 2006 yılında faaliyete geçen tamamı 
bilgisayar kontrollü soğuk hava depolarında 30.000 ton paketlenmiş 
ürün stoklanabilmektedir.

Özgörkey Torbalı Üretim Tesisinde, yeni kurulan pastacılık işletmesinde üretimine başlamıştır. Özgörkey Gıda, Cake 
Studio ile birlikte perakende kanalı pasta kategorisinin şu anda açık ara lideri ve pazar yaratan markasıdır.
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Teknoloji
Yüksek teknolojinin kullanıldığı modern tesislerde, hammadde kabulünden depolamaya kadar üretimin her kademesi
 bilgisayar ağı ile kontrol edilmektedir.

 

Yüksek Kalite Standartları
Özgörkey Gıda, Kalite Güvence Departmanı’nda, Hammadde, Proses Kontrol, 
Mikrobiyoloji ve Son Ürün Laboratuarları olmak üzere toplam dört laboratuar 
bulunmaktadır. 

Yüksek kalite ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla faaliyetlerini 
sürdüren Kalite Güvence Departmanı, üretimin tüm aşamalarını titizlikle kontrol

ün müşterilere ulaşmasını sağlamaktadır. Üretim tesislerinde, hammadde temin
inden itibaren tüketicinin sağlığını güvence altına alan gıda üretim teknolojisini
kullanarak, ortaya çıkabilecek tehlikeleri önceden önlemek amacıyla ISO 9001
:2008, ISO 22000:2005 ve BRC (British Retail Consortium / İngiliz Tüketici Birliği) 
kalite ve gıda güvenliği sistemlerini kurmuştur.

Ar-Ge
Özgörkey Gıda, mevcut ve potansiyel müşterilerinin beklentilerini, gereksinimlerini ve önerilerini dikkate alarak, 
sürekli iyileştirme geliştirme faaliyetleriyle, Ar-Ge çalışmalarını sürdürmektedir.

Özgörkey Gıda’nın Türkiye perakende pazarına ilkleri sunan AR-GE ekibi, pastadan sebzeye, balıktan dondurulmuş 
gıda kategorisinin ilk snack ürünlerine kadar geniş bir yelpazede yeni ürün lansmanı gerçekleştirmektedir. 
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Beymen Genel Müdür’ü Taner Özalp  İle Röportaj

Röportaj Taner Özalp

Taner Özalp kimdir?          
C: İşini çok seven işi onun için hayatı olan, kişiliği ile birleştiren kişidir.     
Sizce İşinizi Ne Derece İyi Yapıyorsunuz?        
C: Bu işin en iyisi olduğumu düşünüyorum, en iyi şekilde yapmak için uğraşıyorum.    
İzmirde Çok Tanınan Bir Kişisiniz,Bunun Dezavantajını Görüyor musunuz?     
C: Bazen oluyor, özellikle bir cafeye dinlenmeye gittiğimde merhaba demek zorundayım tanıyanlara, tatil zamanım çok az. İş-
in sürekliliğinin devamı benim hayat felsefem o zaman da kendimi iyi hissediyorum dinlenmeye az fırsatım var buda işime 
olan saygım ve sevgimden bu şekilde.    
Bizimle Paylaşmak İstediğiniz Değişik Bir Anınız Var Mı?       
C: İlk işe girdiğim zaman tecrübesiz başlamıştım, üstü başı kötü bir vaziyette  dizlerine kadar çamura bulanmış birisi içeri girip
ben geldim alışverişe dedi. Hemen akabinde banyonuz var mı banyo yapmak istiyorum dedi. Bizim işte hayır yok onun için 
isteğini yerine getirdim taki traşına kadar. Ve sonunda inanılmaz bir servisle kendisini uğurladık. Uzun geçen senelerden sonra
en iyi müşterim ve arkadaşım oldu. O kadar rekor derecesinde satış yapmama rağmen bu işin sonu olmadığını,satışın sonsuz
olduğunu anladım. Bu bana iyi bir ders ve mesaj oldu.   
Çok istediğiniz Ama Elde Edemediğiniz Bir Şey Oldu Mu?      
C: Senelerce başarı ile sınıf 1.si olmama rağmen bir bisikletim olmadı,her sene istediğim halde babam sözlerini yerine getir-
medi mesela. Çok idealistim kendime göre,kendimi yeni yerlerde bulcağımı biliyordum,en iyi bisiklet motosiklet alacağımı 
biliyordum, en iyi olup kendime inandım ve bugünlere geldim, buda idealimdi.
Kadın ve Erkeğin Moda ile İlişkisi Hakkında Neler Söyleyebilirsiniz?     
C: Zaten işimin bir parçası kadın-erkek. Ama kadınlar olmasa hayat durur. Çünkü onlar satış işlemini devam ettiren bazen
kaprisli bazen tatlı bazen şımarık bazen güleryüzlü bazen asabilerdir. Kadınlar olmazsa olmaz. Bir modacı olarak ben elbiseyi
kadınlara çok yakıştırıyorum.
Özgörkey'de Bir Araştırma Yaptık,Bayanlar Sizi En Karizmatik 5 kişi Arasında Bulmuş Bununla İlgili Ne Düşünüyorsunuz?
C: 
nuz değil, merhaba demeniz, gülüşünüz, o elektrik ile alakalı. Bende bunu verebildiysem ne mutlu bana.
Özel Bir Kolleksiyonunuz Var Mı?        
C: Evet pul kolleksiyonum vardı :) ve türk parası kolleksiyonu. Ama pul maalesef artık hayatımızdan çıktı. Atatürk’lü bile pulum
var,özel yapım. Benim için çok önemli,bunu kimse bilmez. Pul kalmadı, posta da yok .Ayrıca dalgıçımdır. Çok severim dalmayı
ama yanımda bir kişi olmasını isterim. Ama tabi bu iş yoğunluğunda çok zor. Saatlerimiz sanki kısaldı. Süreç çok hızlı devam
ediyor, artık yaz kış değil 6 döneme hitap eden 1 bir moda sektörü uyumu sağlandığı için hobiler daha az uygulanıyor. Yine-
de  işimden çok keyif alıyorum.    
BMW Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?        
C:
ğa gerek yok. Herkese zaten tavsiye edebilirim.  
Telefonunuzun En Çok Hangi Özelliğini Kullanıyorsunuz?       
C: Konuşma :) çok mail gelir ancak asistanım ilgilenir. Çünkü ben seyahatte dahi oturmayı sevmem bu kadar tanınmamın 
sebebide bu. Herkesle birebir konuşurum emniyetten, askerden, güvenlik görevlisine kadar. İnsanlarla çok iyi iletişim halin-
deyim. İnstagram facebook ta talep çok ancak kullanmıyorum.  
Şık Bir İnsanı Nasıl Tanımlarsınız?          
C: Şık demeyelim ama bence bir bayan elbise giymeli,bunu hissettirmeli.Erkeğinde kendini özgür hissedecek kadar iyi bir gö-
rünüm sergilemesi lazım. Mutlaka iyi yerlerden alışveriş değil. Erkekte kadında kendini daha özgüvenli bulduğu  kıyafetleri 
giymeli. Ne iş yaparsa yapsın kendini daha güçlü hisseder. Çünkü bu 1 yaşam tarzıdır.
Kötü Alışkanlıklarınız Var Mı?           
C: Wisky ile puro içmekten keyif alıyorum ancak sigara 
kullanmıyorum. 
Vazgeçilmezleriniz ?             
C: Saatim ayrıca cilt bakamı hiç vazgeçilmezim. Parfüm ve 
bilekliklerimde çok önemlidir.
Hangi Parfümü Kullanırsınız?          
C: Chanel Antaeus kışın ve geceleri kullanırım. Dior Sport 
yazın kullanırım. Hermes’de olmassa olmaz.         
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Doğum Günü Toygun Tunçer

Sevgili Genel Müdürümüz Toygun Tunçer’in Doğum Günü
01 kasım 1976 doğumlu sevgili Toygun Tunçer için minik bir sürpriz yapıp kesinlike EL YAPIMI olan börekler,

sarmalar,pastalar,kısırlar yapıldı.

                                                                                                                    İyiki doğmuşsunuz Sevgili Genel Müdürümüz :)
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Before After 
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BMW Bisiklet

Yeni 2014 Bisiklet Jenerasyonuyla BMW tasarım ve performans açısından yeni standartlar belirliyor:

 
                 Düz, dinamik çizgileriyle BMW Designworks tarafından yaratılan gövde BMW araç
                 tasarımının temel karakterini yansıtır.  
                 Motorrad tasarım dilinden ödünç alınan çarpıcı Bull Neck özelliği güçlü ve serttir. 
                 Tasarım ve renk konsepti tüm yeni Bisiklet Koleksiyonuna benzersiz bir etkileyici tavır katar. 
                 BMW'ye özgü sürüş dinamikleri benzersiz gövde geometrisi aracılığıyla bisiklete 
                aktarılmıştır. 
                  
   
 

YENİ BMW BİSİKLETLER 2014/2016. 

BMW Bisikletler bu özellikleriyle rakiplerinden ayrılır. 
Yaşam tarzına ve estetiğe önem veren müşterilere hitap eder.

Mobiliteyle ilgili geleceğe dair senaryolarda bisikletler 
sürdürülebilirliği ve çevreye karşı sorumluluğu temsil ederek
çok türlü ulaşımın vazgeçilmez bir öğesini oluşturur. 
Bu sebeple ticari bisiklet segmenti BMW Group'un mobilite
ve sürdürülebilirlik stratejisiyle son derece uyumludur. Bugün
bile turizm organizasyonları, şehirler ve birçok müşteri çevreyle
dost ve basitbir ulaşım çözümü olarak bisikletleri kullanıyor.

Artan pazar talebi karşısında bisiklet segmenti profesyonel 
olarak yönetildiği takdirde sonderece karlı bir gelir kaynağı olabilir.
 

53

BMW 60 yıllık bisiklet deneyimiyle geçmişte bisiklet sektöründe birçok önemli olaya imza attı. 1990'lı 
yıllarda NBG 1 Q Bisikletleri katlanır mekanizmasıyla ön plana çıktı. NBG 2'nin benzersiz gövde tasarı-
mı birden fazla tasarım ödülü aldı. Bu başarının sonucu olarak başka modeller de eklendi.



BMW Bisiklet

AKSESUARLAR
MICRO TOOL  

çok işlevli alet. 

Ürün özellikleri

- 23 fonksiyonu çok işlevli alet
Siyah
80 92 2 219 484

BİSİKLET KASKI

Bağımsız halka sistemi ve aerodinamik havalandırma sistemi. 
Böcek koruyucusuyla birlikte.
TÜV-CE onaylı. 56 ila 60 boyutlarında.

Ürün özellikleri

- Tüm ölçüler için tek boy (56-60)
- İyi havalandırma ve aerodinamik özellikler
- Maksimum konfor için iç yastık sistemi

Beyaz
80 92 2 222 113 

SPİRAL KİLİT 
Kablo uzunluğu 200 cm. 
Üniversal taşıyıcısıyla birlikte.

Ürün özellikleri

- Kablo uzunluğu: 200 cm, bisiklet üzerine 
monte edilebilir 
- Üniversal taşıyıcı ve yansıtmalı şeritlerle birlikte
Siyah
80 92 0 427 707

İÇECEK ŞİŞESİ

Sıcak ve soğuk içecekler için (610ml)
Jet Valve pipeti ile birlikte. 
RWTÜV onaylı.

Ürün özellikleri

- Hacim: 610ml.
- Sıcak ve soğuk içecekler için 
- TüV-onaylı
Beyaz
80 92 2 222 114 

BATARYALI AYDINLATMA SETİ
15 Lüks aydınlatma kuvveti, 30 saat ışık gücü.  
Tüm BMW bisikletleri için üniversal bağlantı. 
Şarj cihazı ve bataryalar uyarlanabilir.

Ürün özellikleri

- Ön ve arka lamba seti
- Bataryayla çalışır
Gümüş
80 92 0 431 648

CRUISE BIKE İÇİN ÇAMURLUK 
Hızlı ve kolay montaj.
Hırsızlığa karşı korumasıyla
birlikte.

Ürün özellikleri

- BMW Cruise Bike için çamurluk seti
Siyah
Gezinti Bisikleti    80 92 0 401 015 

BMW KABLOLU KİLİT 
Yalnızca 220 g, yaklaşık 2 m uzunluk.  
Değiştirilebilir kombinasyonlu kilit.

Ürün özellikleri

çelik kablosuyla (yaklaşık 200 cm/36")
- 4 rakamlı kombinasyonuyla kolay ayarlama
Beyaz
80 92 2 222 111

BİSİKLET SIRT ÇANTASI  
Her türlü bisiklet gezisine uygun çok fonksiyonlu sırt çantası. 
Dayanıklı elastik yaylı çelik iskelet en zorlu 
güzergahlarda bile en ideal havalandırmayı sağlar.
Malzeme: Naylon.

 Ürün özellikleri

- 10 -12 litre

- Taban ve iç bölmeler
- Islak giysiler için ayrı iç cep
- İçecek torbası bağlantısı
  Siyah/gri
  80 92 2 295 840
  Gri/yeşil
  80 92 2 298 995
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Burçlar

Burçları Tek Kelime İle Özetlersek

Koç

Boğa

İkizler

Yengeç

Aslan

Başak

Özellik:
Sihirli Kelimesi: Ben

Koç

Migren gibi hastalıklara daha kolay yakalanırlar. Ayrıca baş bölgesinden yaralanmaları daha yüksek ihti-
maldir. Başları vücudun en hassas parçasıdır.

Özellik: Kalıcılık
Sihirli Kelimesi: Benim

Boğa
Güven duygusu içinde rutin olanı seven Boğa burcu, daha çok hareket etmelidir. En çok sindirimle ilgili 
bölgelerde sorun yaşarlar. Sert yaşamları ve tavırları, onları gergin biri yapabilir bu yüzden, kas bölge-
sinde daha dikkatli olmaları gerekir. Ayrıca iştahları çok yüksek olduğundan obezite ve diyabet gibi 
hastalıklar da etkili olabilir.

Özellik: Çok yönlülük
Sihirli Kelimesi: Bence

İkizler
Genellikle çok aktif ve hareketli olan ikizler, her şeyi merak eder, araştırır ve sorgular. İkizler insanının 

tutmaları gerekir

Özellik: Bağlılık
Sihirli Kelimesi: Hissediyorum

Yengeç
 Yengeçler sıkıntılarını içlerine atan bir burcun üyesi oldukları için, genellikle stres kaynaklı hastalıklara 
karşı zayıftırlar. Kanser gibi, içte biriken enerjinin ortaya koyduğu hastalıklara karşı dikketli olmaları 
gerekir.

Özellik: Çekicilik
Sihirli Kelimesi: Ben yapacağım

Aslan
İnsanları kendilerine çekmek üzerinde oldukça yüksek enerjisi olan Aslan burçlarının, üst sırt ve omur-
ga başta olmak üzere kemik hastalıklarına karşı daha tedbirli olmaları gerekir. Kas ve kemik hastalıkları 
açısından Aslanlar risk altındadır.

Özellik: Pratiklik
Sihirli Kelimesi: İncelerim

Başak
Her şeyin mükemmel olmasını isteyen Başak burçları için, özellikle iç hastalıklar zayıf alanlarıdır. Başak 
bilgeliğin burçlarından biridir ancak rahatlıkla öfke, depresyon gibi ruhsal sorunlarla da karşılaşabilirler.
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Burçlar

Burçları Tek Kelime İle Özetlersek

Terazi

Akrep

Yay

Oğlak

Kova

Balık

Özellik: Uyum
Sihirli Kelimesi: Dengelerim

Terazi
Sosyal yaşamın içinde var olmayı seven Teraziler, stres ve baskı dolu bir ortamlarda bulunurlar. Gergin-
liği yüksek olan işler yapıyor olabilirler. Lüks yaşama istekleri olduğu için kilo alımı, diyabet gibi hastalık
lar ve özellikle böbrek yetmezliği konusunda dikkatli olmaları gerekir

Özellik: Kesinlik
Sihirli Kelimesi: Arzuluyorum

Akrep
Vahşi ve enerjik Akrep burçları, libidoları yüksek olduğundan cinsellik konusunda oldukça yüksek ener
jiye sahiptirler. Onların temsil ettiği alan cinsel organlardır ve o bölge aynı zamanda zayıf oldukları böl-
gedir. Cinsel yolla geçen hastalıklara karşı dikkatli olmaları gerekir.

Özellik: Anlam kazandırmak
Sihirli Kelimesi: Anlıyorum

Yay
Maceranın ve seyahatin burcu olan Yaylar, genel olarak sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmalıdırlar. 
Toksinleri atmak konusunda zayıf olan bünyeleri nedeniyle, karaciğer temizliği ve sağlığına önem ver-
meleri gerekir. Özellikle karaciğer güçlendirici gıdalar tüketmeleri faydalı olacaktır.

Özellik: Hırs
Sihirli Kelimesi: Kullanıyorum

Oğlak
Doğru işi yapmak için uğraşan çalışkan Oğlak burçları, gerginlik dolu bir yaşama sahip olabilirler. Özel-
likle yoga, meditasyon, nefes egzersizleri gibi sakinleştirici konularla ilgilenmeleri iyi olabilir. Eklem, 
kemik ve dizler hassas alanlarıdır. Artrit gibi ortopedik sorunlara karşı tedbirli olmaları gerekir.

Özellik: Hayal
Sihirli Kelimesi: Biliyorum

Kova
Özgürlüğün ve bağımsızlığın burcu olan Kova, kendi içinde çelişen bir yaşam tarzına sahip olduğun-
dan çeşitli hastalıklara yakalanabilirler. Dolaşım sorunları, kan hastalıkları ve özellikle yemek sağlığıyla
ilgili bilinçlenmeleri ve sağlıklı yaşamı seçmeleri gerekir.

Özellik:  Sezmek
Sihirli Kelimesi: İnanıyorum 

Balık
Duygusal ve hassas Balık burcu için en hassas yerleri ayaklarıdır. Ayaklarına daha özenli davranmaları 
gerekir. Ayrıca ruhsal dengeleri kolay bozulabilir çünkü çok hassas burçlardır. Zayıf enerjili ve narin bir 
burç oldukları için, yeme planına ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmeleri önemlidir.
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SERVİS DANIŞMANLARIMIZ...

Servis Danışmanları
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Müşterilerimiz

Müşterilerimiz Bizi Çok Sever

Peki Biz?
Uykusuzluk, yorgunluk dinlenmeden sabaha en tatlı günaydınlarla başlamanıza sebep ;
“7 gün, 24 saat enerji dolu olmamıza nedenler...”
Özel hayatımızdaki dertlerimizi düşünmekten bizi alıkoyabilen en yabancı ama en yakınımızdakiler...
Bambaşka hayat hikayeleri, bakış açıları  değil mi hayat tecrübelerimizi zenginleştiren?
En stresli anlarımızda komik anıları değil mi yüzümüzü güldüren ?
Zaman zaman ailemizden eşimizden çok bizlere teşekkür ederler....
Bir kere sevdirdik mi kendimizi; Bizim memnuniyetimiz adına memnuniyetsizliklerini hafızalarından silerler...
Şikayet ederlerse dahi; Aslında iş yaşamımızda daha güçlenmemize yarayacak engelleri önümüze sererler...
Yani işin gerçeği; Bizi olgunlaştırırlar, eğitirler, büyütürler, güldürürler, unuttururlar...
Onlar bizim başarımızın gizli kahramanlarıdırlar... 

Satış danışmanım Funda Hanım'dan çok memnunum. Ken
disi işini iyi yapan çok cici bir kişi. Kendisi benimle her ko-
nuda çok güzel ilgilendiler. Çok memnunum kendisinden.

Cok hijyenik temiz ve herzaman mis gibi kokuyor. Cıvıl cıvıl
kendiyle barışık bir hanfendi. Ben orda devamlı Beyhan ha-
nımla diyolog kurdum sanki arabayi kendi aliyomuş gibi gü-
ler yuzlu sempatik cooooook cana yakın bir hanfendi ger-
çekten beyhan hanimdan cok memnunum çevreme 
tavsiye ediyorum

Satış bölümünde Cemre diye bir danışmanınız var okadar
güleryüzlü ve sempatik birisi ki banaaracı o sattı. Ben 
Mercedes kullanıcısı birisiydim onun sayesinde BMW aldım.
Teşekkülerimi ve memnuniyetimi iletmenizi istiyorum.

Servis hizmeti boyunca bana, son derece ilgili davranan, gö
revini tam anlamıyla dört dörtlük yapan, ilgili bilgili ve saygı-
lı ,Kerem Akturk Beyefendiye, ayrıca müşteri ilişkileri depart-
manından Merve Kayabaşı Hanımefendiye, işlemleri titizlikle
ve çok süratli bir şekilde yürüttüğü için çok ama çok teşek-
kür ederim.
Satış danışmanım Naz Hanım'a ilgi ve alakasından dolayı 
teşekkürlerimin iletilmesini istiyorum. Aracı almamdaki en
büyük etken Naz Hanım oldu.

Genel olarak herşeyden çok memnunum. Özellikle de satış danışmanım bir bayan,
ismini hatırlamıyorum bana çok yardımcı oldu sağolsun kendisine çok teşekkür 
ediyorum. (ADI BEYHAN (:   )

Satış danışmanım Tunahan Yiğit , kendisinin sayesinde aracı aldım. Çok  memnun
kaldım. Haftada bir gidip çayını içiyorum. Sohbet ediyorum. Kendisine çok teşek-
kür ediyorum.

Orada çok ilgili ve çok başarılı gençler çalışıyor. Herhangi bir olumsuz yorumum ha-
karet olur. Bana gösterilen ilgiden oldukça memnun kaldım Mert Bey aracı alma-
mızda en büyük etken oldu. İlgisi olsun, yaklaşımı olsun, araç  hakkında bilgisi ol-
sun çok güzel bir şekilde karşılandık. Hatta bizim evladımız gibi oldu. Çok memnun
kaldım kendisinden. Çok teşekkür ediyorum.

Satış danışmanım Melda Hanım çok ilgili bir danışman.Tatlı dili ve güler yüzü saye-
sinde aracı almaya karar verdim. Farklı bir marka düşünüyordum ısrarı ve güzel ilgi-
sinden dolayı almaya karar verdim. Çok memnunum kendisinden.

Satış danışmanım Serdar Binici gerçekten 10 numara, süperdi. Ben böyle bir satış da-
nışmanı hiç görmedim, ayrıca eşimi davet edip aracı ona da anlattı. Kendisine koca-
man alkışlıyorum ve teşekkür ediyorum.

Satınalma sürecinde; mevcut aracımın takasa alınması yeni alacağım modelin
tanıtımı, test sürüşü, kredi olanakları ve teslimat aşamalarında bana destek veren 
satış danışmanınız Sn. İsmail TİKNİZ’e memnuniyetimi şahsen bildirdim. Bu mem-
nuniyetimi siz kurum yetkilileriyle de paylaşmak istiyorum.

 memnuniyetsizliğime istinaden tarafıma hemen geri dönüş yapıldı istediğim şekil
de sorunum çözüldü.Kadriye Hanım'ın ilgisine teşekkür ediyorum. 

Serdar Bey diye bir arkadaş var. İşini çok iyi biliyor. Her servi-
se bu arkadaştan lazım. Dediği herşeyi yaptı, ilgisi, alakası 
çok güzeldi.  İki taraftan da iyi olduğunu belirtmek çalışan-
lar için çok güzel bir olay. Herşeyden, özellikle Serdar Bey'
den çok memnun kaldım. Serdar Bey gibi gençlerin değer-
lendirilmesi, kaybedilmemesi gerekir. Kendisine çok teşek-
kür ederim.

Aracı temizleyen arkadaşlarının hakkını yiyemem. Çok pis bir
şekilde bırakmıştım. Cam gibi tertemiz bir şekilde teslim al-
dım. Sağolsunlar tertemiz yapmışlar. Çok teşekkür ediyorum
ilginize.

Satış ile ilgilenen Sezin Varyoz danışmanızdan çok memnu-
num teşekkür ediyorum

Öncelikle Ufuk Bey'in bilgili ve ilgili olması, ihtiyacımı tam 
olarak karşılamış olması ve işlerimi çok hızlı bir şekilde hallet-
mesi konusunda değerlendirecek olursam çok memnun kal-
dım. Servise gittiğimde ilk Ufuk Bey ile görüşmek istiyorum.
Soruların hepsine 5 puan vermemin ardında da Ufuk Bey'in
adı vardır. Her çalışan da onun gibi olduktan sonra servisin 
hızına yetişilemez.

Serviste montumu unuttum, cüzdanım da vardı, akşam alma
ya gittim.Mehmet Çoban isimli çalışan bana yardımcı oldu, 
memnun kaldım.Özellikle iletilmesini istiyorum ki servisiniz
kadar çalışanlarınızda güvenli kişiler.Mehmet Bey'e teşekkür
ediyorum.

Satış ile ilgilenen Sezin Varyoz danışmanınzdan çok memnunum teşekkür ediyo-
rum.

Cengizhan Bey var, parça satış danışmanı. Çok memnunum kendisinden.

Servisinizde bulunan Halil Bey'e teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Benimle kendisi
çok ilgilenmişti.

Serviste Hasan Bey ve Kerem Bey var. Benimle onlar ilgilenmişti. İkisinden de çok
memnunum ve çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ne zaman gitsem gayet ilgili,
alakalı davranırlar ve işi en iyi şekilde tamamlayıp aracı eslim ederler. Arkadaş gibi
davranıyorlar. Umarım hep böyle devam eder. 

İlker Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben bu yaşıma kadar çok servis dolaştım. Ancak
böyle bir eleman görmedim. Hizmetlerinin devamını diliyorum. Çok bilgili ve ver-
diği cevapları ikna edici. Özgörkey böyle bir eleman çalıştırdıkları için çok şanslı.

Danışmanım Can Bey'in, 10 numara bir kişiliği var. Karakteri, güleryüzü, ilgisi, ala-
kası yani adam gibi adam okadar söyleyeyim. Onu gerçekten daha yüksek yerler-
de göreceğimize inanıyorum. Böyle bir çalışanınızı elde tutun bence kaçırmayın 
sakın. Memnuniyetimle birlikte kendisine teşekkür ediyorum.

Ömer Bey kesinlikle inanılmaz. En iyi araçlara bindim bu çocuk kadar ilgili, alakalı 
bir arkadaşla tanışmadım. Hiç böyle bir arkadaş tanımadım. Kesinlikle teşekkürleri-
min iletilmesini istiyorum. Böyle bir arkadaşa vakit ayırmazsak ayıp etmiş oluruz.
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Atatürk Anma

10 Kasım’da 
  Ata’yı Anmak İçin 09:05 ‘te Yerlerimizi Aldık...
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BMW 2 Series 
Active Tourer

Ulaşmamız gereken yeni bir hedef kitle, anlamamız gereken yeni alışkanlıklar, 
kullanmamız gereken yeni maceralar.
 
İlk önden çekişli BMW modeli. 3 silindir, 6 ileri otomatik şanzıman.

Tüm bunların yanında sürüş karakterini kaybetmeyen, saf kan bir BMW.
 
     

Yüksek tavanlı, geniş gövdeli yeni 2 Serisi Active Tourer, BMW için önden çekişli otomobil üretimlerinde 
başlangıç olarak sayılıyor ve satış adetlerini iki katına çıkarmasını hede�iyor.

Bu yeni hatchback otomobil aslında yeni bir van olarak adlandırılabilir. Önden çekiş özelliği ile üretim maliyeti 
azalan BMW 2 Serisi Active Tourer, piyasada satılabilecek en uygun �yatlı BMW modeli olarak görülüyor.

 
 
 

 
  
 

HEDEF 

KİTLE

Odak Noktaları  
Başarı  
Güç – Sporti�ik  
Heyecan  
Trendler  
Benzersiz ve  şık olmak

Daha önce bir BMW sahibi olmayı hiç düşünmemiş, 
yepyeni bir hedef kitle.

• BMW Showroom’larına gelmeyen,  
• CRM kayıtları olmayan

GENÇ 

AİLELER

Odak Noktaları  
• Fiyat  
• İşlevsellik  
• Konfor & Kalite
• Fonksiyonellik

• Evli&Çocuklu
• 30 - 45 yaş arası
• Beyaz yakalı
• VW, Opel kullanıcısı

SILVER 

AGES

Odak Noktaları  
• Güvenlik  
• İşlevsellik  
• Konfor & Kalite

 

• Çocukları evlenmiş / evden ayrılmış
• Emekli olmuş
• Hareketli bir yaşam tarzına sahip 
• Orta -yüksek gelir seviyesine sahip

YENI BIR DÖNEM BASLANGICI

BMW için yepyeni bir segmente giris.
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