Merhaba Sevgili FUNKEY Okuyucuları,
Biz bu iki kapağın arasına neler sığdırdık neler!
Biz kim miyiz?
Eğer hala bilmiyorsanız;
Öncelikle çok hızlı otomobiller satanlarız mesela /
Özgörkey Otomotiv
Dünyanın en lezzetli patatesini üretenleriz / Feast
En kalpli ve en tatlı pastaları yapanlarız / Cake Studio
Sonra…
Dünyanın birçok ülkesinden seçilip harikulade bir
müzede klasik otomobilleri sizler için sergileyenleriz
/ Key Museum
Ve aynı zamanda çamaşırları yıkayıp otel ve
restoranlarda ilk günkü gibi tertemiz kullanılmak
üzere yıkayanlarız da… / Laundry
Özgörkey bünyesindeyseniz öncelikle tüm işlere
yaratıcılık, sevgi eklendiğini biliniz. Biliriz ki; biz
gülersek siz de gülersiniz.
Ölene kadar aynı işi yapmayacağımızı da biliyoruz.
Bu nedenle sürekli yenileniyor ve yeniliyoruz.
Bir önceki seneye göre neler değişti mesela
hayatımızda?
Biz neleri değiştirdik?“Nerede fark yarattık?”
(Buradan bir TT selamı vereyim)
FUNKEY yolculuğuna 8. kez çıkmak benim için
sonsuz bir mutluluk.
Dergimizin hazırlığı aşamasında çok çalışan ve
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Özgörkey Grubu’nun Kurumsal Yayınıdır. Para ile Satılamaz.

güleryüzüyle ajansımıza da büyük destek veren
Pazarlama Departmanından arkadaşım Bilal Atak’a
özellikle çok teşekkür ediyorum. Sizler için doyurucu
ve ilgi çeken sayımızda yine sevgili ekibim Benan
Bilek, Sibel Köroğlu ve Damla Özal ile Sorella Events
kreatif gruba, benimle paha biçilemez tecrübelerini
paylaştıkları için çok teşekkür ederim.
Sayın Murat Özgörkey’e zarif yeni yıl mesajı, Sevgili
Toygun Tunçer ve Erkan Tabak’ a güzel yorumları için
de çok teşekkür ederim.
FUNKEY için emek harcayan, fotoğraf konusunda
bana destek olan, röportaj yapan, zaman ayıran, fikir
veren sevgili çalışma arkadaşlarım; iyi ki varsınız.
Küçük adımlarla güzel ve büyük bir yayın kurulu
oluyoruz. Ekip olmanın heyecanını bilen bir grup
olarak, birlikte üretmenin keyfini çıkartmamızın tam
da zamanı.
Son sayımızdan sonra yazacak sizlerle paylaşacak ne
çok şey birikmiş…
Müşterilerimizin gözünden Özgörkey Grubu,
bisikletlileri, minik patilileri, birbirinden farklı
röportajları okumak için sayfaları çevirmeye başlayın.
Bizim diyecek çok şeyimiz var ve sizin de ilgiyle
okumanızı diliyorum.
2020 hepimizin yılı olsun. Yaşamın içindeki tüm
harikuladelikler bizleri bulsun. Yeni yıl yeni hedefler
ve kararlar için güzel bir araç kullanmak lazım.
Hayallerinizi isteklerinizi yazın, bir iz bırakın; onlar da
sizi mutlaka bulacaktır.
Mutlu Yıllar…
/ozgorkeyotomotiv /ozgorkeyotomotiv

/ozgorkeyoto

key1

E.Özgörkey Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

SELİM
ÖZGÖRKEY’den

Yeni Yıl Mesajı

Yeni Yıl Mesajı

MURAT
ÖZGÖRKEY’den
Değerli çalışma arkadaşlarım,

Çok kıymetli Özgörkey Takımı,

Sonuna yaklaştığımız 2019 yılı, şirketimiz
adına, faaliyetlerimizi güçlü bir şekilde
sürdürdüğümüz,
gelecek
planlarımız
dahilinde önemli adımlar attığımız bir yıl
oldu. Bu, hiç şüphesiz hepimizin sarf ettiği
çaba ile elde ettiğimiz sonuçtu. Şahsım
ve şirketimiz adına gösterilen gayret için
şirketimizin her biriminden tüm çalışma
arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

İşte bir yılın daha sonuna geldik. Yeni yıl
kapımızda. Çalışma hayatında, çalışma
arkadaşlarınızla neredeyse tüm aile
fertlerinizden daha fazla vakit geçirirsiniz,
daha çok şey paylaşırsınız. Onlarla çok
derin bağlar kurarsınız. Bazen bu ilişki
arkadaşlıktan bile öte, anlatması zor güçlü
bir bağ olur. Onlar hayat mücadelesinde
size arka çıkan, gerektiği zaman omuz
verenlerdir. Onların başarısı sizin başarınız,
sizin ki onları başarısı demektir.

Dilerim ki yeni bir on yılın başlangıcı olacak
2020 yılı, hepimiz için hedeflerimize
ulaşacağımız,
sağlık
ve
mutlulukla
geçireceğimiz bir dönemin başlangıcı olsun.
Yeni yılın, sevdiklerinizle geçireceğiniz
güzel bir yıl olması dileğiyle.
Sevgi ve saygılarımla,

Murat Özgörkey

Ne yaparsak yapalım, çok iyi bir takım
olduk. Eminim ki bu takım ruhunu 2020’ye
ve daha ilerisine taşıyacağız. Birbirimize
omuz vermeye aynen devam edeceğiz.
Yeni bir yıl yeni mücadeleler demek. Bu
mücadelelerden başarıyla çıkmak için tek
ihtiyacımız olan şey bu takım ruhu ve
birbirimize olan güvenimiz.
Yeni yılımız kutlu olsun.
Saygı ve sevgilerimle,

Selim Özgörkey
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E.Özgörkey Grubu COO

Toygun Tunçer
Funkey’in bu sayısı hazırlanırken bana 2020’den ne
bekliyorsunuz diye sordular. Ne beklenebilir ki?
Sonuçta beklenti içerisinde olmak bile bir şeyin
kesin olması olasılığını düşüren parametre.
Bundandır ki 2020’den çalışma arkadaşlarımdan,
kendimden, patronlarımdan, çocuklarımdan ve de
tabi ki Allah’tan bazı şeyleri bekliyorum.
“Bazı şeyler” tanımını açmak gerekirse; bu
kesinlikle kavram kargaşasını sürekli üzerinde
taşıyan CEO olmak, Ferrari’ye binmek, yatlara
katlara sahip olmak anlamına gelmiyor.
En önemli konu insanın sevdikleriyle,
özellikle de çocuklarıyla mutlu, huzurlu,
sağlıklı saniyeler geçirebilmesi. Tam da
istediğim şey bu kadar.
Sizce fazla mı
Mutlu yıllar.
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Özgörkey Grup CFO

Erkan Tabak
2018 yılının ikinci yarısında başlayan büyük
ekonomik türbülasyon, 2019 yılının ikinci yarısından
itibaren oturmaya ve dengeler kurulmaya başlandı.
Bu, elbette şirketimiz için de çok olumlu bir gelişme
oldu. Bunun yanı sıra 2019 yılı boyunca bizim kendi
yapılarımızda oluşturduğumuz büyük yeniden
yapılanma ve yeni kurgulamanın da çok düzgün ve
verimli bir şekilde oturduğunu gözlemledik. Hemen
hemen bütün şirketlerimizdeki performansta net
bir şekilde gördük, yaşadık. Dolayısıyla artık hem
ekonomik çevrenin dengelenmesi, hem finansman
giderlerimizin ciddi oranda düşmesi, hem de yönetim
yapımızın büyük bir motivasyon ile işe sarılması
ve organizasyonun oturmasıyla, 2020 yılının çok
sağlıklı çok verimli ve paylayan bir performans
göstereceğini düşünüyoruz.
Sistemin oturması bütün çalışma arkadaşlarımızın
emekleriyle oldu. Her birini tek tek kutluyor
ve teşekkür ediyorum. Özgörkey çatısında
yer alarak ve bu başarıya katkıda bulunarak
hem kendileri adına, hem de şirketimiz
için çok güzel işler başardılar. Kendileriyle
gurur duyabilirler. Başarılarımızın devamını
diliyorum.
Mutlu yıllar.
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1886 yılında üretilen ilk otomobilden bugüne
otomobil dünyasının demirbaşları olan Mercedes,
BMW, Porsche, Cadillac, Ford gibi markaların ilk
modellerinin günümüze kadarki yolculuklarını
2015 yılında İzmir’de açılan KEY Museum’da
görmek mümkün. 7 bin metrekarelik alan üzerine
kurulu müzede, 75 otomobil, 40 motosiklet ve
birçok otomobil aksesuarı sergileniyor. Motosiklet
tutkunları için 19. yüzyıl sonlarından itibaren
tasarlanmış farklı modeller, benzin istasyonlarının
orijinal ekipmanları, klasik otomobil temalı eşarplar,
2,550 adet model otomobil ve 2. Dünya Savaşı
öncesinin en prestijli otomobil aksesuarları olan
maskotlar, KEY Museum’da yerini alıyor.
“KEY Museum’un hem içerik hem de sergi alanı
büyüklüğüyle dünyada benzeri olmayan bir müze
olduğunu söyleyebilirim. Burada, bir koleksiyonda
mutlaka olması gereken, dünya tarihinde yer etmiş
modelleri sergilemeye özen gösterdik. Müzede yer
alan her eserin yaratıcı bir şekilde sunulmasına önem
verdik. KEY Museum, sadece otomobil tutkunları
için değil, dünya tarihini otomobil dünyası üzerinden
izlemek isteyenler için de bir çekim merkezi olacak.
Bugünün çocukları ve gençleri müzemizde hiç
tanımadıkları modelleri görebilecekler. Ayrıca
müzemizde her detayın orijinalliğini koruması
ve eskisinden daha iyi konumda olması için
çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tüm bu detaylı
çalışmalar, müzemizi farklı kılmak hem ülkemizdeki
hem de dünyadaki koleksiyonerlere yeni ufuklar
sunmak bilinciyle devam edecek.” diyen Murat
Özgörkey, müzenin Türkiye ve dünya müzeciliği için
önemini de bu şekilde aktarıyor.

Türkiye’nin En Büyük Otomobil Müzesi;

KEY MUSEUM
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KEY Museum, Murat ve Selim Özgörkey’in otomobil tutkularından
doğan ve bugün dünya otomobil tarihine ışık tutan bir klasik otomobil
müzesidir. “Koleksiyonerliğin çocukluk yıllarımızdan itibaren
kardeşim ve benim için bir tutku olduğunu söyleyebilirim. İlkokul
yıllarında plastik modeller yapardım, kibrit kutusu koleksiyonum da
vardı. 1995 yılında yeniden model otomobil toplamaya başladım ve
bu kez bu hobimi koleksiyonerliğe taşıdım. Selim de otomobillere çok
meraklıydı. Borusan Otomotiv Yetkili Satıcı ve Servisi olarak hizmet
vermeye başladıktan sonra showroom’umuzda sergilemek üzere
iki-üç klasik otomobili yenileme fikriyle gelmişti. İşte bu tutkumuz
bugünkü KEY Museum’un temellerinin atılmasında öncü oldu.
2001 yılından itibaren KEY Museum’da yer alan koleksiyonlarımızı
biriktirmeye başladık ve hergün daha da büyüyen bir koleksiyona
imza attık.” diyen Murat Özgörkey çocukluk hayalini gerçekleştirmiş
olmanın coşkusu ile müzeyi anlatıyor.

Müzede sergilenen otomobillerin renovasyonları
için çok ciddi bir emek harcanıyor. “Nuts and bolts
renovation” denilen bu yöntemde, bir otomobil
en küçük vidasına ve somununa kadar sökülüp,
yenileniyor ve ilk günkü haline getiriliyor. Bu son
derece masraflı ve uzmanlık isteyen bir yöntem
olduğu için dünyada çok fazla kullanılmıyor. KEY
Museum’u dünyadaki örneklerinden ayıran önemli
özelliklerden biri de bu.
KEY Museum, Ege Bölgesi’nin turizm potansiyeli
düşünüldüğünde bölgeye önemli bir katma
değer de yaratıyor. Müzenin, İzmir Adnan
Menderes Havalimanı’na 30 km uzaklıkta olması
havalimanından 20-25 dakika, İzmir merkezden
ise 30 dakika gibi kısa bir sürede ulaşılması önemli
bir avantaj yaratıyor. Çeşme’ye yalnızca 1 saat
uzaklıkta bulunan KEY Museum’ı, aynı zamanda
Bodrum, Marmaris, Kuşadası gibi tatil yörelerine
gidenler de yollarını uzatmadan ziyaret ederek,
hafızalarından silinmeyecek mükemmel birkaç
saat geçirebilirler. KEY Museum, antik çağların en
önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Efes Antik
Kenti ile aynı rota üzerinde konumlanıyor. Ayrıca
on yılı aşkın süredir kazı çalışmaları devam eden
Metropolis Antik Kenti, müzenin konumlandığı
Torbalı’ya 10 km mesafede yer alıyor. Müzenin
tarihi ve merkezi konumuyla, başta yerli turist
ve akabinde yabancı turistler, dünyada önemi ve
takipçileri gittikçe artan klasik otomobil tutkunları,
dernekleri ve kulüplerinin de rotasına gireceği
şüphesiz. Zaten açıldığından beri yurt dışından
çeşitli otomobil kulüplerinin üyeleri tarafından
ziyaret ediliyor ve çok beğeniliyor.

1969 MORGAN 4/4
Tasarımları geçmişten günümüze mümkün
olduğunca az değiştirilmiş, el işçiliğiyle üretilen,
gövdesi için ahşap kullanılan, çeşitli dönemlerde
iki koltuklu ve dört koltuklu olarak üretilen
Morgan 4/4modeli, hem sayılarının azlığı hem de
kalitesi nedeniyle ilgi görmeye devam etmekte ve
günümüzde bile en klas el yapımı otomobillerden
biri olarak dikkat çekmektedir.

1957 BMW ISETTA 300
“Isetta” , 1953-1955 yılları arasında yakıtı az
tüketen, 3 litre yakıt tüketim değerine sahip
dünyanın ilk seri üretim otomobili ve 161,728 adet
satış rakamı ile en çok satan tek silindirli, motorlu
mikro otomobil modeli BMW tarafından üretilmiştir.

1957 CHEVROLET CORVETTE
Corvette ilk olarak Chevrolet tarafından New York
Auto Show’da tanıtılacak bir konsept otomobil
olarak üretildi ama bu konsept araç fuarda o kadar
çok ilgi gördü ki Chevrolet kısa süre içinde üretime
geçme kararı aldı. 1953-1962 yılları arasında
üretilen Corvette’lerin tamamı Convertible’dı. C1
modeli olarak anılan ve her geçen yıl hem tasarım
hem de güç olarak yenilenen Corvette’e, 1957
yılında yakıt enjeksiyon sistemi opsiyonu eklendi.
BU yeni Corvette’nin motoru 16.4 cm3 başına 1
beygir güç üretebilen bir motordu ve 4.64 litre
hacimli bu yeni motor toplamda 283 beygir güç
üretebiliyordu. 1957 model Corvette’te kullanılan
bu motor güç/hacim oranı baz alındığında o güne
kadar seri olarak üretilmiş en güçlü motordu.

Renan Bilek Key Müzesini

Geze Geze Bitiremedi
Oyuncu ve müzisyen Renan Bilek geçtiğimiz aylarda Bostanlı Suat Taşer
Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği Aranjmanlar performansı için geldiği İzmir’de iki
gününü “Türkiye’nin En Büyük Otomobil Müzesi” Key Museum ziyaretine ayırdı.
Uzun süre İzmir’de de yaşayan sanatçı Özgörkey Grubu’nun prestijli müzesini
gezerken adeta çocukluk yıllarına döndü. Çocukluk yıllarında koleksiyonunu
yaptığı minik otomobillerin gerçek halleriyle karşılaştığında hayranlığını
gizleyemeyen Renan Bilek, ziyaretinin ertesi günü de müzeye uğramadan
duramadı. “Bu muhteşem müze insana adeta tarihte gezinirmiş hissini yaratıyor.
Anılara ve değerlere sahip çıkan Özgörkey Ailesini ve emekleriyle bu araçları
bugün fabrikadan çıkmışçasına sunabilen ekibi kutluyorum. Bu müze gerçekten bir
değerler resmigeçidi sunuyor insana. Mutlaka gezilmeli.” şeklinde konuşan sanatçı
müzeden kendisi için de hatıra tişört aldı.
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1969 TRIUMPH TR6
Triumph’ın en çok satan otomobili olan TR6,
1969 yılında piyasaya sürüldüğünde tasarımındaki
değişiklikler ile dikkat çekmişti. Ahşap kaplama
gösterge paneline sahip TR6’nın, 1976’ya kadar
süren üretiminde ön tamponun yükseltilmesi
dışında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Üretildiği yıl ile kıyaslama yapılırsa 250 beygir gücü
ile son derece hızlı ve dikkat çekici bir otomobil
olduğu aşikar.

1914 FORD MODEL T VEGETABLE
TRUCK
Dünyanın ilk seri üretim otomobili Ford Model
T. Henry Ford, 1913 yılında ürettiği Model T
ile 1920’lerin başına kadar otomotiv sektörüne
hükmetti. Model, devrim niteliğindeki seri üretim
hattı ile üretildiği yıllar boyunca 15 milyondan
fazla satışla, Amerikan halkının otomobil ihtiyacını
fazlasıyla karşıladı. Halk arasında Ford T Model’inin
şasisi o kadar dayanıksız olarak görülmüştü ki, ona
“Teneke Lizzie” (Tin Lizzie) adını takmışlardı. Oysa
T Model, vanadyumlu çelikten yapılmıştı ve sağlam
olduğu çoktan kanıtlanmıştı.
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gidiyor musunuz” dediler, “evet” dedim, “arabanız yok, otel
müşterilerimizden birinin aracı yoktu yağmurlu havada taksi
de bulamadık, gideceği restorana kadar sizin arabanızla biz
götürdük” dediler. Bu davranışlarından dolayı ben de teşekkür
ettim. Baktığınızda hangi otelin işletmecisinin arabasını alıp
bu şekilde kullanabilirler? Bu işletmede kapıdaki doorman’den
mutfaktaki bulaşık yıkayana kadar tüm personelin misafiri
mutlu etme ile ilgili tüm hareketlerinde sınırsız inisiyatifi vardır.
Benim ne inisiyatifim varsa aynı hakkı onlara da tanırım.
Örnek vereyim; otellerde sabah kahvaltınız ertesi gündür.
Geldiğiniz gün sabah kahvaltısı hakkınız yoktur, ücretini
öderseniz yersiniz. Diyelim ki bir misafir geldi ve sabah kahvaltı
etmek istedi. Normal şartlarda ücret dâhilindedir ancak
müşteri ücret ödemek istemeyince gidip şefine söyleyecek,
şefi gelecek bana söyleyecek ve bu süreç müşteriyi mutsuz
edecek dolayısıyla bu ve buna benzer verebileceğim birçok
örnekteki gibi misafiri mutlu etme noktasında herkesin sınırsız
yetkisi var, belirli çerçeveler dâhilinde istediklerini yapabilirler.
Elbette ki bu çerçeveler de benim hep kontrolüm altında.
Çalışanlara verdiğim sınırsız yetkinin kaynağında da bir çalışanı
mutlu etmenin şartlarından olan onlara yetki verme, onları
önemseme, onların iyi ve akıllı bireyler olduğunu kabul etme
yatıyor. Çoğu işletmede ast-üst ilişkileri vardır ve bunlar çok
kötü yönetilir. Dolayısıyla üstler astlarına kötü davranabilirler,
onların birçok özelliğini ortaya çıkarmak istemeyebilirler.
Dolayısıyla bu tutum onların kapasitelerini ortaya çıkarmalarını
engeller. Benim görüşüm, insanlar değerlidir, her insanın
kendine özgü bir düşüncesi, fikri vardır. Onları, bu takım oyunu
içinde misafiri mutlu etmenin birinci amaç olduğuna yönlendirip
serbest bırakırsanız ve değerli insanlar olduklarını kendilerine
hissettirirseniz bu zaten otomatik olarak kendiliğinden oluyor.

Key Hotel Genel Müdürü

Teoman Şensoy
2011 yılında kapılarını açan ve Premium segmentte yer alan Key Hotel, İzmir’in merkezi
Alsancak’taki konumu, Mükemmellik Sertifikası ile taçlanan hizmeti, uluslararası mutfakların
seçkin örneklerinin sunulduğu zengin menüsü ve Kordonboyu’nun muhteşem manzarası
ile konuklarına zarafet ve kaliteyi sunmaya devam ediyor.
Key Hotel’in Genel Müdürü Teoman Şensoy’la FUNKEY dergimiz için kendi otelcilik
hayatından Key Hotel markasına kadar pek çok konuda sohbet ettik.
Sizi biraz daha yakından tanımak isteriz Teoman Bey…
1988 yılında bu mesleğe başladım. Turizm otelcilik ve işletmeyi
bitirip staja başladım ve stajım bitince staj yaptığım otelde
göreve başladım. Uzun yıllar turizm sektöründe çalıştım;
mesleğimin her kademesinde hizmet verdim.1984 yılında İzmir
Etap Oteli’nde oda servisi kasiyeri olarak adım attığım sektörde
resepsiyonistlik, bellboyluk, gece müdürlüğü gibi görevlerde
bulundum.
Daha sonra Ankara, Bodrum ve Bursa’daki zincir otellerde
yöneticilik yaptım. Açılışından bu yana, İzmir’de misafir
memnuniyetinde ilk sırada yer alan Key Hotel’in Genel
Müdürlüğü görevini yürütüyorum.
Key Hotel ile yollar nasıl buluştu?
Key Hotel ile yollarımız 2010 yılında kesişti. O sırada Bursa’da
çalışıyordum, yaklaşık 13-14 sene olmuştu ve benim için artık
İzmir’e dönme vakti gelmişti. E. Özgörkey Grubu’nun turizm
alanında yatırım yapacağını duydum ve iş başvurusunda
bulundum. Daha sonra Erdoğan Bey ile tanıştık ve tüm projeyi
yönetmek adına Özgörkey Grubu ile çalışmaya başladım. Aynı
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yıl içerisinde Key Hotel’i hizmete açtık.
Erdoğan Bey ile iş görüşmesi yaptığımda, kendisi bana: “Ben,
burada parayı sizden üçüncü planda bekliyorum” dedi. Yaptığı
işin en iyisini yaptığını göstermek, gelen misafirleri en iyi şekilde
ağırlamak ve insanları mutlu görmek istediğini söyledi.
Eğer birisi size bu olanakları veriyor ise ve siz de bunun altını
doldurabilecek bir donanıma sahipseniz, kalite ve memnuniyet
de beraberinde geliyor. Key Hotel, açıldığı günden bu yana
İzmir’deki tüm oteller arasında misafir memnuniyetinde 1.
sırada. Bu geçen zaman içerisinde Avrupa’nın en iyi 20 oteli,
Türkiye’nin en iyi beş oteli arasına girdik.
Key’de çalışmak nasıl bir his? Bu güzel oteli farklı kılan ne?
İnsanların bekledikleri şeyleri yapmak onları mutlu eder ama
beklemedikleri bir şeyler yapmanız lazım, bu durumda çok
daha fazla mutlu olurlar. Dolayısıyla bizim otel personelimizin
en önemli özelliklerinden biri insanların beklemediği ve diğer
otellerde görmedikleri şeyleri yaparak müşterileri mutlu
etmeleri... Bununla ilgili örneklerden biri; Bir gün çantamı
aldım eve gidecektim, otelin önüne indim “Teoman Bey

Key Otel’in başarısının ardında bunlar yatıyor demek ki… Gerçekten
örnek alınmalı…
Gerçekten örnek alınması gereken bir şey var, çünkü insana
güvenmek insanın değerli olduğunu hissettirmek ortak bir
başarıyı getirir. Biz insan egolarını ortadan kaldırdık. Üst egolarını
ortadan kaldırdık, genelde işletmelerde üstlerin egoları vardır
ve altlarıyla bu egolarını tatmin etmeye çalışırlar. Dolayısıyla bu
süreç işyerinde olumsuzluklar yaratır ve başarıları önler.
Bu işletme mantığıyla Erdoğan Özgörkey’in kalite mantığını
birleştirdiğiniz noktada başarı ortaya çıkıyor. Erdoğan Bey’in
bize sağladığı bu olanaklar, bu kalite mantığı olmasa ayaklardan
biri eksik kalırdı. Ya da bu işletme mantığı olmasa tüm bu
güzelliklerin bir anlamı kalmazdı.İkisi birbirini destekliyor.
Otelimiz 24 saat açık olan, kapıları hiç kapanmayan bir işletme
olduğu için günün 12-14 saatini burada geçiriyorum. Diyelim
ki biz kumaş üreten bir işletme olsaydık üretim sürecinde
personel ile aramızda olan sorunları nihai tüketici görmezdi.
Nihai ürün olarak mağazadaki halini görürdü. Bizde ise sonuç
anında ortaya çıkıyor. Yani misafir ile konuşmamızda, sipariş
almamızda, yaşantıyı burada paylaşmamızda her şey ortada.
Bunun telafisi ve geri dönüşü de yok. Dolayısıyla biz ürünü
anında tüketiyoruz ve anında müdahale etmemiz gereken
şeyler oluyor. Düzeltmek için geri dönüş şansınız yok. Üretim
ve tüketim aynı anda olduğu için burada yaşayıp bunları kontrol
altında tutmak ve gerekli müdahalelerde bulunmak gerekiyor.
Personelimizi ne kadar mutlu etsek de, bir hedefe kilitlesek de,
özellikle Türk insanındaki karakter yapısı çok çabuk unutmaya
ve eski alışkanlıklara dönmeye yatkın. Mehter takımı gibi bir
ileri iki geri gidilebiliyor. Elinizin, gözünüzün ve beyninizin
hep üstlerinde olması lazım. Ben personeli ve insanları uçan
balona benzetiyorum; uçan balonu elinizde çok sıkı tutarsanız
patlar, çok gevşek bırakırsanız da uçar gider. Dolayısıyla böyle
döndürmeniz lazım, bu nedenle de burada yaşamanız lazım.
Uzaktan kumanda ile “benim kurallarım bunlar” dediğiniz zaman
belli bir noktaya kadar gider. Gözünüz ve beynininiz işletmenin
üzerinde olmadığı zaman yavaş yavaş geriye doğru gider.
Müşteri memnuniyeti sizin için her şeyin üzerinde. Bu konuyla ilgili
bir iki küçük yaşanmış olayı bizimle paylaşabilir misiniz?
Bundan 5-6 ay önce merdivenlerden çıkıyorum, sabah
servisteki garson koşarak aşağı iniyor. Nereye gittiğini sordum.

“Teoman Bey, bir misafirimizin küçük çocuğu ısrarla pamuk
şeker istiyor, şu ileride bildiğim bir yerde satılıyor ben de onu
almaya gidiyorum” dedi. Gitti aldı pamuk şekeri çocuğa verdi,
ailesi de çocuk da çok mutlu oldu. Ardından bu misafirlerimiz
bize üç kez daha geldi. Beklenmeyen şeyleri yapmak mutlu
eder diyorum ya işte böyle, aile bunu bekler miydi? Hayır, ama
bunun yapılması onları çok mutlu etti.
Mesela Ayşe adında çalışan bir arkadaşımız var bir gün bana
geldi “Teoman Bey, çocuklu misafirlerimiz geliyor ve çocukları
bazen sıkılıyor oynayacak bir şeyler istiyorlar ben de evden
çocuğumun oyuncaklarından birkaç adet getirdim burada
dolabımda tutuyorum oynamak isteyen çocuklara onlardan
veriyorum. Ancak şu an oyuncaklar bitti buraya gelen çocuklar
için birkaç oyuncak alabilir miyiz?” dedi. “Elbette, daha önce
neden söylemedin” dedim.
Yine bunun gibi bir örnek daha; Ankara’dan İzmir’e düğün
için gelen bir misafirimiz çalışanlarımıza kuaför soruyor,
çalışanlarımız da tarif ediyor ancak misafirimizin çok kısıtlı zamanı
var ve taksi ile yetişmekte güçlük çekecek. Çalışanlarımız da
otelin aracı diyerek benim aracım ile misafirimizi Alsancak’taki
kuaföre kadar bırakıyorlar. Misafirimiz bu durumla daha önce
karşılaşmadığı için çok şaşırıyor ve memnuniyetini dile getiriyor.
Benim ise bunlardan haberim bile yok.
Hiç haberiniz olmadan?
Bana sormalarına gerek yok çünkü ben çalışanlarıma bu yetkiyi
verdim. Ben eğitimleri anında, sahnede yaparım çünkü aslında
burası bir sahne. Ama yaptığımız toplantılarda ve eğitimlerde
şunu söylerim; biz insanız, insanların en büyük beklentisi, en
büyük isteği, hep peşinde koştuğu şey nedir? Bunun tek cevabı
var; mutlu olmak. İş hayatında mutlu olmak, eş hayatında mutlu
olmak, insan ilişkilerinde mutlu olmak… Mutlu olmanın bir yolu
da insanları mutlu etmekten geçer. Eğer siz bir insanı ya da
misafiri mutlu ederseniz, onu mutlu etmenin verdiği mutluluğu
kalbinizde yaşatın diyorum. Çünkü siz insansınız, başkasını
mutlu etmek de sizi mutlu edecek.
Personel görüşmelerinde karşınızdaki kişiyi nasıl tanımaya
çalışırsınız?
Kişiye onu neyin mutlu edeceğini sorarım. Bir de dedikoducu
biri olup olmadığını sorarım. “İkilik çıkarmayı sever misiniz
ya da gruplaşma gibi durumlarınız var mıdır?” diye sorarım.
Buna hiç kimse “evet” demiyor elbette ama bir duraksıyorlar.
Sonradan neden bunu sorduğumu anlatarak bağlıyorum. Ben
bu otelde çalışan herkesin kardeş gibi geçinmesini, birbiriyle
iletişiminin çok iyi olmasını istiyorum. Bu otelin kapısından
giren personelin ayaklarının geri geri gitmemesini, burada
mutlu olmasını istiyorum. Eğer bahsettiğim davranışlarınız
varsa zaten 1-2 ay içerisinde ortaya çıkar ve ben sizle iş akdimi
feshederim diyorum.
Otelde kaç oda var?
31 odamız var. Yüzde 75-80 arası doluluk oranımız oluyor.
Yeni yılda burada neler olacak?
Bizim yeni yılda değişik bir konseptimiz var ve hep de
doluyoruz. 60 kişilik bir organizasyonumuz var, alternatif bir
yeni yıl uygulaması yapıyoruz. Şöyle ki, benim hiç sevmediğim
şeydir yeni yılda bir yere gitmek… Neden? İki katı fiyat
ödüyorsunuz, kalabalıkta hizmet alamıyorsunuz, bağırış
çağırışlarda yoruluyorsunuz, dayak yemiş gibi bir halde sabaha
karşı 4-5’te eve gidip yatıyorsunuz. Bence bu yeni yıl için güzel
bir plan değil. Bizim alternatifimiz şu; benim söylediklerimin
dışında dışarıda yemek yiyip ailesiyle kutlamak isteyenler için
sadece müzik olan, küçük birkaç hediyenin verildiği, farklı
birkaç menünün yapıldığı, sakin arkadaşlarıyla ailesiyle yemek
yiyip yeni yıla girilecek bir gece yapıyoruz.
Yeni yıl ile ilgili neler söylemek istersiniz?
Yeni yılda vermek istediğim mesaj, tüm Özgörkey Grubu
Şirketleri için, onların çalışanları ve çalışanların aileleri için
istedikleri her şeyin gerçekleşeceği bir yıl olsun… Hepimizin
yeni yılı kutlu olsun.

key13

Yüzyıllar sonra Avrupa, patatesi bir kez daha ve bu kez
Amerikalılar aracılığıyla keşfetti ve sebzemiz fastfood
adı verilen kültürün başrol oyuncusu oldu.
Parmak Patates Amerika’da ilk kez Thomas Jefferson
tarafından Beyaz Sarayda tanıtılmıştır. Bugün
Amerika’da tüketimi 4 milyon tona ulaşmıştır.
Patates cips ilk kez 1853 yılında bir restoranda aşçı
olarak çalışan Amerikalı George Crum tarafından
yapılmıştır. Bir müşterisinin kalın gördüğü parmak
patatesi geri çevirmesine kızan Crum patatesi çatalla
alınmayacak kâğıt inceliğinde keserek servis etmiş ve
bu ürün diğer günlerde müşteriler tarafından sipariş
edilmeye başlanmış. Patates çipsi Avrupa’da ilk kez
1921 yılında İngiltere tarafından tanıtılmıştır.
Patates Ekim 1995 yılında
uzayda yetiştirilen ilk sebze
unvanına sahiptir.

Türkiye’de Patates

Dünyanın 1 numaralı sebzesinde

Feast 1 numara
Patates, dünyada yaygın olarak tüketilen bir numaralı sebze. Yıllar boyu “sıradan sebze” muamelesi
görmeye alışık, ucuzluğu ile şöhret kazanmış patates giderek tüm dünya ülkelerinde menünün
başköşesine oturma yolunda ilerliyor.
Kızartması, püresi, kabuğuyla kumpir gibi tüketim çeşitlerinin sınırı yok. Her haliyle lezzetli.
Günümüzde geniş bir alanda üretilmekte olan patates dünyada mısır, çeltik ve buğdaydan sonra en fazla
üretimi yapılan dördüncü bitki.
Çok eski bir tanıdık; Patates
Güney Amerika kökenli bir bitki olan patatese
(Solanumtuberosum L.) 4.000 yıl önce İnkalar tanrısal
bir anlam yüklemişler. İspanyol istilacılar Güney Amerika
kıtasında bugün Peru olarak bildiğimiz ülkeyi işgal
ettiklerinde İnka hazineleri kadar patates de dikkatlerini
çekmiş. Keşif ve istilanın başındaki kumandan 1535
yılında patatesi İspanya kralına takdim etmiş. Ne var ki kral
hazretleri bu tanıştırmadan pek hoşlanmamışlar.
Bundan yaklaşık elli yıl sonra, bu kez bir İngiliz soylusu
Virginia’da patatesi yeniden keşfetmiş. İngiltere’ye
getirmiş. Patates burada halk arasında ciddi bir ilgi görmüş.
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Zamanla önce İtalya’da, sonra da Almanya, Rusya ve
Fransa’da patates tarımı başlamış. Ancak İngiltere’nin
aksine, buralarda patatese hayvan yemi muamelesi
layık görülmüş. Patates yetiştirilen bölgelerdeki köylüler
yemeklerini yapmışlar bu sebzenin. Bilmedikleri için
ışığa maruz kalıp yeşillenip klorofil oluşturan patatesleri
yiyen ve zehirlenen Avrupalılar uzun süre patatesin
şeytani bir bitki olduğunu düşünmüşler.
1845 ve 1846 yıllarında bir patates ülkesi olan
İrlanda’da patateslerin bir mantar hastalığı nedeni ile
yok olması 2 milyon kişinin İrlanda’dan göç etmesine
sebep olmuş.

Türklerin patatesle
geçmişleri ise nispeten
yeni. Patates ülkemizde
ilk olarak 19. yüzyılda
yetiştirilmeye başlamış.
Ancak geçen yüzyılın
sonlarına doğru, Avrupa
görmüş olan Türkler yurda
dönüşlerinde arar olmuşlar bu
sebzeyi. Zamanla İstanbul’da egzotik bir
yiyecek olarak yaygınlaşmış patates.
Osmanlı topraklarında 1850’li yıllarda egzotik bir
yiyecek olarak İstanbul’da satılmaya başlanan patates,
1890’ların sonunda iyice tanınır olmuş. Bu tarihe kadar
patates üretimi yapılmayıp ithal edilse de ithalatın
büyük bir yük oluşturmaya başlaması ile, ilk defa 1895
yılında Sakarya Nehri vadisinde üretimi başlamış.
1910 yılında, Marsilya’dan sağlam hastalıksız tohumlar
getirilmesi ile patates üretimi Anadolu topraklarına
yayıldı. Yani bizim patates ile tanışmamız 20. yüzyılda
anca gerçekleşti.

Nişasta deposu
Çiğ patatesin %70-80’i su ve %20’si karbonhidratlardan
oluşur. Mineral ve vitamin içeriği bir insanın dengeli
beslenmesi için oldukça yeterlidir.
Patatesin kökeni patlıcangiller ailesine ait. Bu ailenin
diğer üyeleri biber, patlıcan, domates.
Patatesleri dış kabuk rengine göre sarı ile kırmızı-mor,
et rengine göre beyaz, açık sarı, sarı, mor. Renkli, kuru
madde miktarlarına göre yemeklik, sanayilik, yumru

şekline göre cipslik veya parmak patateslik olarak
gruplamak mümkündür.
Patates sadece besin olarak değil aynı zamanda tutkal,
tekstil, kağıt ve nişasta sanayilerinde de kullanılıyor.
Tabi en önemli kullanım alanının cips ve parmak patates
olduğunu unutmamak gerekir.
Bitkinin toprak altında kalan yumruları “patates”
olarak bilinir. Bu yumrular nişasta bakımından zengin
olduğundan önemli bir besin maddesidir. Bitkinin
toprak üstü kısımlarında zehirli alkaloidler bulunmasına
karşılık yumruları zehirli değildir. Ancak çimlenmiş ve
yeşillenmiş patateslerde de bu alkoloidler teşekkül
ettiğinden zehirlenmelere sebebiyet vermektedir.

Soframıza gelmek için çok yol kat
eder
Patatesin sofralarımıza
gelmesi uzun bir serüven
aslında. Her şey
tohum denilen aslında
patates yumrusunun
kendisinin toprakla
buluşması ile başlıyor.
Tabiki kaliteli tohum,
uygun toprak yapısı, iyi
işlenmiş bir tarla, uygun
bir iklim, dikkatli ve özenle
yapılmış tarım uygulamaları
gerekmekte. Tohumun toprakla
buluşması ile yumrudaki gözlerde
uyanma başlar ve 2-3 hafta sonra sürgünler toprak
üstünde görülür. 100-150 günlük tarla serüveni artık
başlamıştır. Bu süre boyunca sulanan, çapalanan,
gübrelenen, ilaçlanan yani her türlü bakımı yapılan
bitkilerin toprak altındakalan kısmında yeni yumrular
oluşmaya başlar. Hasat olumuna gelmiş olan yumrular
hasat edilip başka bir serüvenin başlayacağı fabrikalara
nakledilir. Patates yumruları hasat edildikten sonra
uyku halinde yani dormant haldedirler. Eğer hemen
üretime alınmayacaklarsa proses öncesi hammadde
olarak 7-8 derece % 90 nemli depolarda depolanırlar.
Bu süre çeşitlere göre değişmekle birlikte 4-9 aya kadar
uzayabilir.
Fabrikada proses öncesinde yumrular boylanır, yıkanır,
buharla kabukları soyulur. Artık prosese hazır hale
gelmiş olan patates yumruları üretim amacına göre
proses işlemlerinden geçirilip cips, parmak patates,
kroket vb. olarak paketlenip sofralarımıza ulaştırılırlar.

Ve Türkiye’nin en lezzetli patatesleri
Feast paketlerindedir.
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Sektör olarak çok dövize bağlı olduğundan
zor dönemlerden geçiyor değil mi otomotiv
sektörü?
Maalesef evet. Tabii devletin de bu aralar zorlayıcı
şartları söz konusu olabiliyor. Ama ben markaya da,
şirketimde çalışan insanlara da güveniyorum. Bu
zorlukların içinde bile Borusan’ın tüm bayilerinin içinde
ilk sıralarda yer alıyoruz satışlarda. Satış ekibinin gücü
burada ortaya çıkıyor işte. Büyük bir bağlılık var bu
şirkette, aidiyet duygusu var. Herkes huzurla çalışıyor.
Mutlu çalışmak benim için de, ekibim için de çok önemli.
Şu anda 12 kişilik bir ekibim var. Muhasebedekiler her
ne kadar muhasebe müdürüne bağlı olsalar da onları
da kendi ekibim gibi görüyorum. Sonuçta biz buradaki
arkadaşlarımızla yıllardır beraber çalışıyoruz.
Birincil görevin nedir?
Birincil görevim finans yani parayı
korumak, kredileri yönetmek,
müşterilerin ödemelerini takip
etmek, çek, senet, teminat
mektuplarını ayarlamak. Tamamen
finansı kontrol etmek, para
akışlarını kontrol etmek benim
görevim. Bu çok sorumluluk
isteyen bir iş, çünkü muhasebede
bir hata yapıldığında bunun geri
dönüşü var ama para ile ilgili
yapılan bir hatanın geri dönüşü
çok zor. Patronların güveninin
olması çok önemli çünkü yüksek
miktarlarda paralar ile çalışıyoruz.
Bu güveni sağlamış olmak da çok
mutluluk veriyor.

Özgörkey’de Finansın Gülen Yüzü;

Aslı Deniz Acun
Aslı Deniz Acun, 19 yıldır Özgörkey’de çalışıyor. Vezneden
başlayan bir kariyer öyküsü var. Üniversitede maliyeden mezun
olup Bornova merkez henüz inşaat halindeyken Özgörkey’e
başlamış. Patronlarını çok sevmiş, kendisini sevdirmiş. En
önemlisi güven vermiş. “Sen vezneyi hallettin, finansa geç”
demişler, finansa geçmiş. Daha sonra muhasebe bölümünde
çalışmış. Otomotiv, otel ve Antalya’nın mali işler müdürü olmuş.
Birleşmeden sonra yeni yapıda da tüm grubun Finans Müdürü
olarak görev yapmaya başlamış.

Ona kimse “hanım” diye hitap etmiyor, herkesin ablası. İki çocuk
annesi Deniz; biri 9., diğeri 4. sınıfa giden Irmak ve Cansu adında
iki güzel kızın annesi. Irmak piyano kursuna gidiyor, Deniz
kemana ve gitara. Deniz’in hentbola olan özel bir yeteneğini yeni
keşfetmişler; yakında ona da başlayacak. Irmak da okulundan
voleybol lisansı almış. Aslı Deniz’in anne ve babası beden eğitimi
öğretmeni olduğu için ailece spora yatkınlar. Ve spor yapan her
insan gibi mutluluk üretiyor Aslı Deniz Acun.
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Senden beklenen çok…
Evet,
mesela
bankalarla
ilişkilerimizi çok iyi tutmamız
gerekiyor. Sonuçta onlar bizim iş
ortaklarımız. Her ne kadar banka ve
şirket çalışanları olsak da hepimiz
aynı amaca hizmet ediyoruz.
Onlar para satmak istiyor, biz para
bulmak istiyoruz ya da paramızı
değerlendirmek
istiyoruz.
Dolayısıyla ben çalıştığım bütün
bankalarla olan ilişkilerimi hep çok
iyi tutarım. Onlar da Özgörkey şirketinin patronlarının
saygınlığına göre hareket ederler her zaman. Kazan
kazan her zaman çok önemli, siz de kaybetmeyin biz
de kaybetmeyelim ortak bir noktada buluşalım. Tek
taraflı olduğu zaman bu ya şirkete zarar verir. Bankanın
kendisine olmasa bile orada çalışan insana zarar verir. Ve
o çalışan da aslında bankada beni temsil ediyor; beni çok
iyi tanıması lazım ki yukarıya iyi tanıtabilsin… Ben her
zaman, her konuda şeffaflıktan yanayım. Patronlarım da
bunu çok iyi bilir ki dürüstlük benim için çok önemlidir.
Bana bir şey sorduklarında dürüstçe cevaplayacağımdan
onlar da emindir.
Yeni yapının artılarını yaşadın mı?
Artılarından daha çok zorluklarını yaşadım çünkü

otomotive, laundry’e çok hakimim ama gıda tarafını
bilmiyordum. Gıda daha farklı ve orası üretim firması.
Dolayısıyla daha farklı süreçleri var. Biraz zorluk çektim
ama sağ olsunlar oradaki ekibim çok eski ve güçlü bir
ekip. Hatta çalışanlardan bir tanesi zaten benim eski
stajyerimdi. Ekip konusunda her zaman çok şanslıyım.
Mesela ben hiçbir zaman ekibime mesaiye kalın demem,
eğer işleri varsa onlar kalırlar zaten. Ben de aynı şekilde.
Hala fiilen kayıt bile girerim, çünkü şuna inanırım, onların
yaptığı işi bileceksin ki müdahale edebilesin… Şimdi
bana bir şey sorduklarında cevaplayabiliyorsam bunun
sayesindedir. Mesleğe en alt basamaktan başladığım için
hepsini bilerek bu güne geldim. Bu aynı zamanda tevazu
da sağlıyor. Çünkü onların yaşadığını da biliyorum. Ancak
orta yöneticiliğin en büyük sorunu da şudur; bazen ne
alttakini çok memnun edebiliyorsun ne üsttekini. Arada
kalma kısmı çok zor oluyor çünkü
alttakinin de üsttekinin de senden
bir beklentisi oluyor.
2019 yılını nasıl geçirdi bu
yapı?
Birleşmeden sonra çok güzel geçti.
Gerçekten değişik yeni bir kan
oldu. Yeni bir heyecan oldu Toygun
Bey’in oraya gitmesi; biliyorsunuz
herkese yaydığı müthiş bir enerjisi
var. Erkan Bey’in finans bilgisi çok
yüksek bize kattığı çok şey oluyor.
Şimdi Pazartesi günleri Torbalı’ya
gidip geliyorum; Erkan Bey ile mali
işler olarak toplantımız oluyor.
Ofisim Bornova’da olduğu ve
buraya alıştığım için burayı çok
seviyorum ama oradaki ortam
da çok güzel. Ben zaten yapı
olarak herkesle kolay anlaşabilen,
uyum sağlayabilen ve yapıcı olan
biriyimdir. Her zaman çözüm
odaklıyımdır ve muhatabımla
konuyu çözmeye çalışırım.
Stajyerlerle
ilişkilerin
nasıl?
Ben çok korkuyorum ergenleri
kırmaktan. Çünkü benim de ergen
bir çocuğum var ve şimdiki ergenler bizim ergenliğimiz
gibi değiller. Çok çabuk kırılıyorlar ama çok özgüvenliler.
Çabuk vazgeçiyorlar. Mesela dosyalama onlar için saçma
bir iş gibi geliyor. Ben acayip korkuyorum ters bir şey
söylerim de çocuğun kalbi kırılır vazgeçer diye… Çok zor
çünkü lisedeki çocukların sorumluluğunu alıyoruz biz.
Öğrenmek isteyenlere elimizden geleni yapıyoruz ve
hepsine çok özen gösteriyoruz.
Sen de spor yapıyorsun…
Evet, haftada iki gün yüzüyorum. Bir de Adım Adım diye
bir koşu topluluğumuz var. Yılda 5 kere bağış koşularımız
oluyor. Bir koşumda sağ olsun en büyük bağışı patronum
yaptı. Her insan dünyaya bir amaçla gelir, benim amacım
iyi dokunmak... İnsanların hayatına iyi dokunmak; maddi
olur, manevi olur insanların hayatında iyi bir iz bırakmak.
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Mesela eski eşimin bile aklında kötü bir iz bırakmadım.
Kimseyle kötü ayrılmak istemem. Kimsenin aklında
kötü kalmak istemem, bu bazen yorucu olabiliyor
çünkü kendinden de bir şeyler veriyorsun ama o vicdan
temizliğine değer.
Burası bir okul olsaydı ve andaç yazılsaydı
senin için ne yazılırdı sence?
Çılgın yazarlardı, deli kadın yazarlar çünkü partilerde
falan hep ilk önce ben çıkarım dans etmeye. İyi insan
yazarlar çünkü kimseye kötü olmadım hiç.
Çocuklarla kaliteli zaman geçirebiliyor
musun?
Evet, tabi ki, Büyük kızım zaten artık kendi bir hayat seçti
ama bana her şeyini anlatır o yandan içim çok rahat. Erkek
arkadaşı gelir bizde kahvaltı eder. Çocuklarım benimle
her şeylerini paylaşırlar, benim annem de öyleydi ben de
anneme hiç yalan söylemedim.
Bu mesleğin en yorucu yanı ne?
Gün sonu biten bir işim olmasını çok isterdim. Buradan
çıktığımda ben o günü kapatayım ertesi güne hiçbir şey
kalmasın. Ama benim mesleğimde öyle değil, hep akan
ve uzun vadede yıllarca takip etmem gereken işler var ve
paranın sorumluluğunu alıyorum. Büyük paranın kazancı
büyük olduğu gibi kaybı da büyük oluyor. Sonuç olarak
o stresi yaşamak zor. İşini seviyor musun diye sorarsanız
bu şirkette olduğum için seviyorum diyebilirim.
İki kızının da finans mesleğini yapmasını ister misin?
Kendi tercihleri elbette, ama istemem.
Peki, iki kızının Özgörkey’de çalışmasını
ister misin?
İsterim. Eğer Selim Bey ve Murat Bey bir nesil daha
devam edecekse çok isterim. Çünkü İzmir’de çok saygı
duyulan bir şirket ve hep söylüyorum patronlarım çok
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zarif insanlar. Anne babadan gelen zarafeti çocuklarına
da aktarmışlar. Her zaman da söylerim bir gün deseler ki
“şirket çok kötü durumda sana 7 ay maaş veremeyeceğiz”
ben yine aynı şekilde çalışmaya devam ederim. Ben
bu şirkete geldiğimde evli değildim, çocuklarım yoktu
hiçbir şey yoktu, onlar benim her şeyimde hep yanımda
oldular. Boşanma sürecimde de yanımda oldular. Hep
yanımdaydılar sağ olsunlar.
2020 ile ilgili dileklerin neler?
Sağlık ve esasında ruh sağlığı çok önemli çünkü bunlar
gidince hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Onun dışında en
başta çocuklarımın huzuru benim için çok önemli. Onların
güzel ve vicdanlı çocuklar olmaları için çalışıyorum. Çok
başarılı olsunlar diye bir hırsım yok, benim tek isteğim
mutlu olsunlar.
Ben çok kolay mutlu olabilen bir insanım, onların da
öyle olmasını istiyorum. Ekibim için de hep aynı şeyi
söylüyorum; mümkün olduğunca kendinizi geliştirin.
İşinizde körelmeyin ve sorgulayın. Bir işi ezbere
yapmayın, sorgulayın, bunu ben neden yapıyorum,
bunda bir hata çıkarsa nasıl düzeltebilirim diye sorun
kendinize. Sorguladığınız sürece o işe hakim olursunuz.
Bunu istiyorum, mutlu olmalarını ve işe mutlu gelmelerini
istiyorum. Tüm ekinimin ailelerini tanırım, hepsinin
ailelerindeki sorunlarını bilirim, sorarım, takip ederim.
Sadece ekibim için de değil herkes için böyle. Bu şirketin
kapısından girdiğim andan itibaren günaydın demediğim
insan yoktur. Çünkü enerji bulaşıcıdır. Benim evde bir
sıkıntım olabilir ama o buradaki insanları ilgilendirmez.
Bir günaydın dersiniz karşıdaki insanın günü değişir,
insanları önemsemek de çok önemli. Benim patronlarım
da bu şekilde davranırlar. Özgörkey’in farklarından biri
de bu. Ben Erdoğan Bey ile de çalışıyorum, çok bilgili
bir insan, ondan çok şey öğreniyorum ve layık olmaya
çalışıyorum. Bir tek burada değil, dışarıda da Özgörkey’i
temsil ediyorum ve buna layık olmaya çalışıyorum.

key21

Yoğun bir iş tempon var…
Evet, yoğun. Hata yapmamak, ince eleyip sık dokumak adına
daha çok özen gösteriyoruz. Bu da yoğunluğu beraberinde
getiriyor.

mutluluk veriyor.

Yaptığın iş zahmetli mi?
Evet. Bakımda kapsam biraz daha dardır. Çünkü ya arıza yapmıştır,
ya da periyodik bakım gerekiyordur. Ama hasarda durum farklı;
kaportası ve özellikle boya bölümü tam sanat isteyen bir konu.
Son zamanlarda çok farklı boya seçenekleri çıktı dolayısıyla rengi
tutturmak için bazen çok mücadele veriliyor. Boya formülleri var
evet ama bunun dışında ustalarımızın da kendi katkıları oluyor.
Kısacası boya meşakkatli bir iş.

Evli misin?
Evet, evliyim. Eşim Girit göçmeni, mesela kayınvalidem çok güzel
mezeler yapar ama eşim bu konuda ona çekmemiş ne yazık ki.

Stresin gün geçtikçe artıyor mu?
Aslında eskiden daha stresliydim, yaş geçtikçe olgunlaşma
arttıkça stres yönetimini daha iyi yapıyorum. Daha sakin
kalabiliyorum.
İşinin en sevmediğin tarafı ne?
Kendi içimizde çok basit hatalardan dolayı gol yemek… Çünkü
dediğim gibi kaporta boya sürecinde arabayı baştan yaratıyoruz.
Her şey çok güzel ama çok basit hatalardan dolayı bazen müşteri
memnuniyetsiz kalabiliyor. Bu kez çalışan ustaların emeklerine
üzülüyorum. Mesela kaportacının görünen bir yerde ufak bir vida
kapağını takmaması sonucu müşteri kaputu açtığında maliyeti
5 lirayı bulmayan vida kapağını göremeyince acaba eksik iş mi
yapıldı diye düşünüyor. Oysaki hayır
arabası dört dörtlük yapıldı… Bizim
ustalarımız çok deneyimli. Özellikle
kaporta ve boya konusunda uzun
zamandır birlikte çalışmış olduğumuz
oturmuş bir kadromuz var.

İlker Gürlük;
“Bizim işimizde güven esas”
İlker Gürlük Özgörkey Otomotiv’in
Satış Sonrası Hizmetler Yöneticisi.
Satış sonrasında servise gelen
hasarlı araçların takip edilmesi,
yönlendirilmesi organizasyonunun
başında olan kişi. Güler yüzlü
ve zarif yaklaşımıyla hasar
müşterilerini memnun müşteri
olarak uğurlayan 20 kişilik koca bir
ekibin başında.
1979 doğumlu İlker Gürlük.
İşletme mezunu; asıl alanı finans
ve muhasebe aslında. İlk iş yeri
eniştesinin Renault servisi olmuş.
Orada muhasebe, finansman,
sigorta acente derken her
pozisyonda yer almış. Babası da
birinci sanayi sitesinde ünlü bir
oto elektrik ustası olunca kendisini
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otomotiv dünyasının hep içinde
bulmuş.
2012’den
beri
Özgörkey
Otomotiv’de. “İlk başta hasar
danışmanıydım. Yapım itibariyle
‘benim sorumluluk alanım bu onun
dışında hiçbir şey yapmam’ diye
düşünmem. Hasar danışmanıyken
de sadece hasarlı arabalar ile
ilgilenmiyordum. Bakıma gelen
müşterilerle de ilgileniyordum.
Belli bir süre sonra da yöneticiliğe
terfi ettim. 2017 yılından beri de
yöneticilik yapıyorum. Satış sonrası
ile ilgili tüm süreçlerde elimizden
geldiği kadar yardımcı olmaya
çalışıyoruz.” diyor ve sorularımızı
içtenlikle yanıtlıyor.

Hasarlı aracın sahibi daha
sabırsız oluyor değil mi?
Tabi, bakımda 2-3 gün kalabilir
ama özellikle ekonomik krizin
getirmiş olduğu sıkıntılar var.
Şöyle ki distribütör firmalarda –
sadece Borusan Otomotiv için
konuşmuyorum, hepsi için geçerliher parçayı bulundurmak ne yer,
ne de maddi imkan olarak mümkün
değil. O sebeple distribütör firmalar sirkülasyonu yüksek
olan parçaları tutuyor, diğer parçaları üretici firmalardan yani
yurtdışından bekliyorlar. Bu sebeple bir arabanın yapılıp teslim
edilmesi 1 ay kadar zaman alabiliyor. Araç sahipleri 1 ay araçsız
kaldığında sigorta şirketlerinin vermiş olduğu araç belirli bir güne
kadar kullanılabiliyor. Ya da sigorta şirketinin vermiş olduğu
araçlar bizim müşteri portföyümüze göre düşük segment kalıyor.
Bizden yardım istiyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar destek
vermeye çalışıyoruz ama malum o da bir yere kadar olabiliyor.
Hasarlı olarak baktığınız ürünler yalnızca buradan mı alınmış
olmak zorunda yoksa dışarıdan da araçlara bakıyor musunuz?
Tabi ki, özellikle yazın Çeşme ve Kuşadası sezonu açılınca
İstanbul ve Ankara’dan çok sayıda kişi İzmir’e geliyor. Yolda kaza
yapanlar olabiliyor ve bize geliyorlar. Ege Bölgesi’nin en iyisi algısı
oturduğu için, 26 sigorta şirketiyle çalıştığımızdan ve elimizden
geldiğince düzgün çalıştığımız bilindiğinden bizi bulmaları zor
olmuyor. Özellikle hasar sektöründe maalesef kötü zihniyetli
servisler çok fazla. Parçayı taktım deyip takmayan olabiliyor.
Biz bu konuda eksperler ve sigorta şirketleriyle güveni sağlamış
durumdayız. Sigorta şirketlerinin yönlendirmesiyle de araçlar
geliyor ya da bizim kendi müşterilerimiz direkt olarak geliyor.
Özellikle yazın dışarıdan gelenlerin oranı çok fazla olabiliyor.
Sende saatsiz adamlardansın o zaman?
Evet, ben de özellikle danışmanlık yaptığım zamanlarda haftanın
5 günü akşam 21.30-22.00’lere kadar çalışıyordum. Ekibim de
böyle.
Yaptığın işi seviyor musun?
Evet, otomotivciliği seviyorum. Koşturmak, problemli
müşterilerle uğraşmak, problemli müşterilerin işini çözmek bana

Peki, başka ne yapmak isterdin?
Bir sahil kasabasında salaş bir restoranım olsun isterdim.

Sen mutfağa girmeyi sever misin?
Evet, özellikle hafta sonları seviyorum. Titizlik özelliğim de çoktur,
bir yemek yaparken bile ölçülerine, dizaynına çok dikkat ederim.
Ekip ruhu sizin için önemli, peki takıma uyum
sağlamayan biri olduğunda ne yapıyorsunuz?
Takıma uyum sağlamayan bir personelimiz olduğunda sadece
ben değil diğer takım arkadaşlarımız da hep birlikte elimizden
geldiğince yardımcı oluyoruz. Tüm takım arkadaşlarımız iyi niyetli
insanlar ve hep birlikte takımda tutabilmek adına uğraşıyoruz.
Sizin biriminizde çalışan bir personel kendini nasıl geliştirir?
Teknisyen anlamında derseniz, beraber çalıştığı ustaları izleyerek,
kendine rol model seçerek, kendini daha fazla iş konusunda
geliştirerek teknisyen ustalığa, formenliğe yükselebilir. Bizde
müşteri ilişkileri önemli olduğundan özellikle hasar danışmanı
arkadaşlarımız müşteri memnuniyetinden tutun, hasar takibine
kadar iş takibine ve usta ilişkisine kadar pek çok konuda kendisini
geliştirmek zorunda. Sadece müşteriler değil sigorta şirketleri
ve eksperlerle olan ilişkiler de çok
önemli. Bizim işimizde güven esas.
Şöyle ki biz bir aracı yapıyoruz,
sadece boya değil, alt takımdan
hasarlı araçlar geliyor. Alt takımda
ustanın bir parçayı eksik ya da yanlış
takması ölümlü ya da yaralanmalı
sonuçlar doğurabilir. O sebeple
yapmış olduğumuz iş gerçekten
ciddi bir iş.
Büyük
hasarlı
araçları
iyileştirip teslim ettiğinizde
ne hissediyorsun?
Büyük hasarlı araçlar geldiği zaman
iyileştirildiğinde ve oto kuaför
bölümümüzde makyajı da yapılınca
bu bize çok mutluluk veriyor. Özellikle müşterimize eksiksiz bir
hizmet sunmak ve müşterimizin memnun kalması ve bize içten
bir teşekkürü çok önemli bizim için.
Burada çalışmadığını ve buraya bu gün iş
başvurusuna geldiğini düşünelim, yine aynı yere
gider misin?
Evet, giderim. Çünkü otomotivi seviyorum. Zor yönlerimiz de var
ama tatmin eden de çok şey var. Aileden de gelen otomotivle
bir bağım var; hem babamdan hem dayılarımdan. Mesela
Mordoğan’da yazlığımız var, ben küçükken yazları hiç yazlık
keyfi yapamadım. Hep babamın yanına giderdim. Ya sanayide bir
yedek parçacının yanında, ya yedek parça işi yapan dayılarımın
yanında çalışırdım.
Özgörkey’de çalışmak bir şans mı?
Çok samimi söylüyorum, bence bir şans. Çünkü çok düzgün bir
aile… Hiç unutmam yıllar önce Selim Bey ile bir tavla turnuvasında
karşılaşmıştık. E tabi karşımda Selim Bey olunca heyecanla biraz
sert atmışım zarı, zar yere düştü Selim Bey “sen dur” diyerek
kendi aldı, bir kez daha sert atıp yere düşürdüm, yine kendisi aldı.
O kadar egoları olmayan insanlar ki… Bu beni çok etkilemişti.
Üst yönetimdeki Toygun Bey ve Ozan Bey de öyleler; bize
kazandırdıkları çok şeyler var. Kazandırdıklarını düşündüğünüzde
zaten kendi işiniz gibi işinize daha da sarılıyorsunuz.
Yeni yıl dileklerin nedir?
Tüm Özgörkey ailesi ve ekip arkadaşlarıma yeni yılda en önemlisi
huzur, sağlık ve şans diliyorum.
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ÜRETİM / TEKNOLOJİ
4.250 kg / saat tünel yıkama ve kurutma
750 kg / saat konvensiyonel yıkama
Grand silindir ütü makinalarının çalışma
boyutu 3.500 mm
NEDEN ÖZGÖRKEY LAUNDRY?
Güvenilir
Özenle yetiştirilmiş ekibimiz ve son
teknoloji cihazlarımızla çamaşırlarınızı en
hijyenik şekilde yıkıyoruz.

Özgörkey Laundry
2006 yılında Antalya’da hizmet vermeye başlayan Özgörkey
Laundry, 5.000 kg / saat ile günlük 100 ton çamaşır yıkama
kapasitesi ile Antalya bölgesinin en modern ve büyük tesisi
durumundadır. Tüm makina ve ekipmanlarımız, endüstriyel
çamaşır yıkama teknolojisi konusunda lider kabul edilen
Kannegiesser marka ve konvansiyonel çamaşır yıkama
makinalarında Türkiye’nin en önde gelen markası olan Tolon
Makina’dır. Otomatik dozajlama (Deterjan dozajlama sisteminde
Ecolab BDC (Basic Data Control) veri yazılımı kullanılmaktadır.
Özgörkey Laundry, çevreye karşı olan sorumluluğunun bilincinde
olup, tüm şirket faaliyetleri sırasında çevreyi korumayı, hava ve
su kirliliğini ve gürültüyü mümkün olduğu kadar önlemeyi, canlı
hayatı olumsuz etkilememeyi, ambalaj kullanımını ve atıkları
azaltmayı, geri dönüşümlü olmalarına özen göstermeyi, doğal
kaynakları ve doğal dengeleri bozmamayı ve çalışanlarını bu
konuda bilinçlendirmeyi prensip edinmiştir.
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Hızlı
Çamaşırlarınızı sizlerin ve müşterilerinizin
ihtiyaçları doğrultusunda en kısa sürede
yıkıyor ve teslim ediyoruz.
Doğa Dostu
Tüm çamaşırlarınız, 100% doğa dostu
olan son teknoloji makinelerimizde işlem
görmektedir.
Geçmişten Gelen Alışkanlık
Özgörkey Laundry, 1954 yılından bu
yana hizmet veren Özgörkey Grubu’nun
tecrübe ve kalitesiyle sizlere güvenilir bir
hizmet sunar.
Çocuklarımızın Geleceğinizi
Düşünüyoruz
Özgörkey Laundry, çocuklarımızın temiz
bir dünyada yaşayabilmesi için modern ve
çevre dostu teknolojileri kullanır.
Zaman Kazandırıyoruz
Özgörkey Laundry size, ailenize ve
şirketinize en önemli işleriniz için zaman
kazandırır.
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Biraz tanıyalım mı Cemre Erişkin’i?
1987 İzmir doğumluyum. Tüm ailem İzmirli. Endüstriyel Tasarım
bölümü mezunuyum, bölümümü çok severek okudum, kendimi
buldum bu bölümde. Neden bu bölümde devam etmedim
derseniz zorunlu stajımı yaptığım yerde tasarım programlarını
kullanan kişiye baktım karşıdan. Masada oturmuş, kül tablasında
40 izmarit, sadece program kullanıyor. O gün onun yerine
ilerideki kendimi koydum ve ben bunu yapmayacağım dedim.
2010’da tesadüf eseri arkadaşım araba satın alıyordu buradan,
ben de arabayı görmeye buraya geldim. Burada staj yapmak
istedim, Toygun Bey ile görüşmem gerektiğini söylediler.
Toygun Bey beni 4 saat kadar bekletti. Ardından konuştuk ve
beni aldı. Ancak ben okulumu yarım dönem uzattığım için yarım
dönemlik boş vaktim vardı, o sırada staj yapmak istiyordum.
Okul kış dönemi olan stajların sigortasını karşılamadığı için
stajyer olarak başlayamadım. Toygun Bey part time olarak işe
başlamamı önerdi. İşe başladım ama her boş vaktimde burada
olmak istiyordum, burası evim gibiydi. Ardından okulum bitti,
araç teslim kısmına geçtim. Askerliğimi bir yıl öteledim. Sonra
Land Rover satışa geçtim. Askere gittim, 6 ay sonra geri dönüp
BMW’ye başladım. 6 sene BMW satışta devam ettim. 2018’in
başlarında da ikinci elde motosiklet yöneticisi olarak basamak
basamak yükselerek buralara geldim. Böylelikle motosiklete olan
ilgim de arttı. Neden daha önceden bu kadar ilgili değilmişim
diye düşünmeye başladım. Bu işi çok severek yapıyorum, hatta
çocukluğumdan beri çok severek araştırıyorum, hobim işim
oldu diyebilirim.

İkinci El’in birincisi;

Cemre Erişkin
Cemre Erişkin bir tesadüfle Özgörkey Otomotiv’e adım atmış.
Otomobil alacak olan arkadaşının yanında girdiği firmada
önce stajını yapmış. Ardından yarı zamanlı çalışan. Sonra Araç
teslimi, satış derken, bugün Özgörkey Otomotiv Kullanılmış
Oto ve BMW Motosiklet Yöneticisi. Açıkçası stajyer gençler
için tam bir rol model.

Yakın planda hedef ne?
Üst koltuklara doğru ilerlemek… Otomotiv kısmında
düşünüyorum elbette. Bu yıl yüksek lisansa başladım. Ben satış
pazarlama okumamış olmama rağmen burada aldığım Borusan
Akademi’nin bir buçuk yıl süren eğitim projesinden çok değerli
bir eğitim aldım. Şirkete girdiğimde danışmanların en eskileri
2-3 senelikti. Şu anda ben eskiyim evet, ama en yeniler de 4-5
yıllık çalışanlar. O dönem ekilenler biçildi ve şimdi maçı onlar
götürüyor. Artık otomobil telefon gibi oldu. Bizim zamanımızda
araçların yeni modelleri için sadece 5 senede bir sadece makyaj
olurdu. Şu an 1 buçuk 2 senede bir modeller yenileniyor.
Teknoloji çok hızlı akıyor. Bilgileri çok taze tutmak, piyasayı çok
iyi takip etmek lazım. Rakip ne yapıyor, rakip nelerde iyi nelerde
kötü, hepsini bilmek gerekiyor. Çünkü bir şeyleri kıyaslayabiliyor
olmak lazım. Bunu yapamadığınız zaman satış çok daha zor.
Müşteri artık araştırıp geliyor değil mi?
Eskiden öyle değildi danışman nereye yönlendiriyorsa müşteri
oraya gidiyordu. Artık bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu
bir dönemde herkes araştırıp bilgi sahibi bir şekilde geliyor.
Biz de bu sebeple online satışı da başlattık. Bir tık ile de
alışverişlerini yapabiliyorlar artık. Eskiden bilgin iyiyse yeterliydi,
şimdi müşterinin ne istediğini çok iyi analiz etmek gerekiyor ki
ona göre istediği alternatifleri sunabilmesin. Şu anda satış çok
daha zor.
Nasıl bir ekiple çalışıyorsun?
Satış tarafındayken ikinci el tarafına geçmeden önce var olan
tecrübeli bir ekiple çalışıyorum. Hepsi gayet iyiler, onlar da
uzun süreden beri bizle beraber çalışan arkadaşlar… Temelden
gelip yükselme bizim çok istediğimiz bir şey. İçimizde olmak,
bizim çalışma sistemimize ayak uydurabiliyor ve biliyor olmak
bizim için önemli. Şu anda 2 satış danışmanımız var. 2 ay kadar
oluyor bir arkadaş daha aldık. Biliyorsunuz Gaziemir’de bir şube
daha açıyoruz, onu da orası için şimdiden yetiştirmek için aldık.
Nasipse orası da Ocak’ta faaliyete girecek. Ben de iki tarafı
birden yöneteceğim.
İkinci el müşteri profili daha zor gibi geliyor bana.
Aslında yanılıyorsunuz, şöyle ki sıfır satış yüzde 50 gerilerken,
ikinci el satış yüzde 11 arttı bu sene. Sıfır satışta gerileyen
yüzde 50’nin yüzde 25’i ikinci ele kaydı. Ben artık sıfırın
müşterisini çalmaya başladım. Bu müşteri profili bana daha
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kolay geliyor aslında. Aynı kilometrede, aynı yaşta, aynı renkte,
aynı hasar durumunda araba yok, o araba sadece bende. O
yüzden ikinci el satmak bence daha kolay. Sıfırda ise aynı araba
başka yerlerde de satılıyor, benden de alabilir bir başkasından
da alabilir, alternatifi çok fazla. İkinci el daha keyifli, daha
oynanabilir, daha yönetilebilir gibi geliyor bana. Çünkü sıfırda
distribütör bağlantılı olduğumuz için de her şey belli kalıplar
içerisinde. Burada keyfime göre oynayabildiğim alanlar olduğu
için çok seviyorum.
Satış stresi yaşıyor musun?
Benim iş anlamında yaşadığım tek stres ürün bulma stresi.
Onun dışında hiçbir stres yaşamıyorum çünkü satılıyor. Bu
çatı altında zaten satılıyor, öte yandan ekibim kuvvetli, kritik
noktalarda iyiyiz, neyi ön plana çıkarmamız gerektiğini biliyoruz.
Rakamsal anlamda tamamen kontrol bende olduğu için o
konuda çok netim. Şu anda bu piyasadaki genel sorun ikinci el
araç tedariki. Çünkü satıyoruz ama yerine koyacak ürün bulmak
zor. Sıfır tarafından besleniyoruz yıllardır. Takas araç alıyoruz,
bunu ikinci elde satıyoruz. Fakat sıfır yüzde 50 gerileyince bana
gelecek olan araba da azaldı bu anlamda şu an ihalelerdir açık
artırmalardır farklı kanallara saldırmaya başladık.
Ne kadar süredir evlisin?
3 yıldır evliyim. Eşim finans sektöründe, yurtdışı bağlantılı bir
firmada finans yöneticisi olarak çalışıyor. 5 aylık Leyla isminde
bir kızım var.
Kızın Leyla büyümüş olsa Özgörkey’de çalışmasını
ister misin?
Kesinlikle isterim. Çünkü burada herkes genç ve dinamik,
herkesten bir şeyler kapabiliyorsunuz. Herkesin farklı
yetenekleri var, hepsi ayırt edilebiliyor ve çalışanlar ona göre
seçiliyor. O yüzden arkadaşlarımın ve çevremdeki insanların da
burada çalışabilmesini hep çok istiyorum. Burası çok keyifli ve
burada herkes eşit koşullarda. Başarı elde ettiğinizde sistem
sizi daha yukarılara çıkarıyor. Empati yapabilmek bizim burada
çalışan herkeste aradığımız bir özellik, kapıdaki karşılamadan
tutun idari işlerde çalışanlara kadar herkesten beklentimiz bu.
Çünkü kapıdan girişte başlıyor her şey aslında.
İyi bir rol model olabilecek bir konumda ve
yaştasın, peki senin burada bir rol modelin var
mı?
Burası benim evim gibi. Buralara gelebildiysem tabii ki
okuduğum okul, gözlemlerim, ailem bunların katkısı var ama
ben buradaki yöneticilerim ile büyüdüm. Hakikaten başta
Toygun Bey, Ozan Bey benim en büyük rol modelimdir. Farklı
firmada çalışmasam da farklı insanların çalıştığı firmalardaki
rol modellerini ya da üst yöneticilerini dinliyorum, soruyorum,
merak ediyorum. Ben 10 senedir buradayım ama dışarıda ne
oluyor diye de merak ediyorum. Dışarıdaki çoğu kişi de aslında
bize imreniyor. Ancak dışarıda ne oluyor, gündemde neler
var bunları da bilmek gerekiyor. Çünkü müşteriyle gündemi
de konuşuyoruz, bu da müşteri ile yakınlık ve güven ilişkisi
kurmamızı sağlıyor. İzmir’de özellikle güven çok önemli. İzmir
küçük bir lokasyon ve inanılmaz bir network sağlıyor. Ben birine
araba sattığımda o benim için 3 kişiye daha araba satabiliyor. Ya
da biri ile aramız bozulduğu zaman bana gelecek olan 3 kişiyi
de benden alıp götürebiliyor.
Bu yoğunluğunun içinde neye zaman ayırabilmek
isterdin?
Uzun bir süredir saksafon çalmak istiyordum. Ama hep
zamanım yok diye erteledim. Ama yüksek lisansa başladığımda
zaman ayırabildiğimi gördüm. Yani aslında vakit var ama
bunu kullanabilmek önemli. Şu andaki planım yüksek lisansın
ardından kendime müzik ile ilgili bir şeyler katmak istiyorum.
2019’u nasıl geçirdiniz?
İkinci el için 2018 çok güzel geçti, 2019 yılı daha da iyi gidiyor.
2020’nin de böyle geçmesini umut ediyorum.
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Aegean League’de

Özgörkey Basketbol Takımı
Aegean League “Özel Basketbol Ligi”, basketbolu seven, sportif organizasyonlar
ve kurumsal firma işleyişi ve yapısı konularında bilgi birikimi ve deneyime sahip
olan bir ekip tarafından 2015 yılında İzmir’de kuruldu.
Ege Bölgesi’nin en yüksek katılımlı, şirket ve
kurumların temsil edildiği “Özel Basketbol Ligi”
Aegean League’de, spor yapmak isteyen şirket
çalışanlarını sosyal bir
etkinlikte
buluşturmak,
şirketlerini temsil etmek,
yoğun
iş
stresinden
kurtarmak, uzun bir lig
maratonu içinde disiplinli
çalışarak ve centilmence
mücadele
ederek
kurumlarını/markalarını,
sosyal ve spor alanında
tanıtmak ve çalışanlarını
takım ruhu altında bir
araya getirmek amaçlanmaktadır.
Lig, 2 ayrı dönemde toplam 28- 30 hafta süren
sportif ve sosyal bir etkinliktir. Şirketimiz bu lige
2016 yılında katılım yapmıştır. Ligin katılımcı
firmaları İnci Holding, Maxion Wheels, TYH Tekstil,
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Türk Telekom, Teknokon, HMS Makine, Vestel, İzmir
Eczacı Odası, TPI Composites, Schneıder Electrıc,
Özgörkey ve Türk Tuborg firmaları yer almaktadır.
Firmamız adına takımda
yer alan isimler ise
şöyledir:
10 Ali Çakıroğlu, 19 Alper
Toker, 27 Alper Yıldız,
24 Bartuğ Kocabıyık, 13
Berke Kılıç, 45 Cahit Uslu,
4 Can Çam, 0 Ekrem
Şentürk, 6 Fatih Özüarı,
20 Gökhan Tuzcu, 9
Mehmet Kışla, 1 Mustafa
Mete İltaş, 34 Oğuz Dağlıoğlu, 30 Ömer Kayalı,
45 Süleyman Aslan Özkan, 23 Toygun Tunçer, 64
Volkan Özer, 8 Yaşar Can Çamlı
Maçlar her Salı ve Çarşamba günü saat 20.00 ya da
21.30’da oynanmaktadır.
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Kistik Fibrozis farkındalığı ve

Gökhan Güneri

Gökhan Güneri, Özgörkey Grubu’nun yakından
tanıdığı bir isim. İzmirli. Dokuz Eylül Üniversitesi
Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu. Kemalpaşa’daki
nalbur dükkanlarında eşiyle beraber çalışıyor. Biz
Kistik Fibrozis konusunda yarattığı farkındalıkla
biliyoruz kendisini. Oğlu Fatih’le beraber tanıdığı
bu hastalığın tanınması ve hastalığa yakalanan
çocuklara destek tedavisi üretilmesi için koşuyor,
koşuyor, koşuyor.
Oğlunun rahatsızlığını öğrendikten sonra tıbbi
destek tedavisine başlıyorlar. Kistik Fibrozis
tedavisi henüz bilinen bir rahatsızlık değil.

Türkiye’de bu hastalığa sahip kaç kişi var? Sadece çocukları mı
etkileyen bir rahatsızlık?
Türkiye’de bu hastalığa sahip 5 milyon kadar kişi var; bu sayı
genele bakarsanız çok az. Nadir hastalıkların çoğu genetik
ve maalesef %90’ı çocukları etkiliyor. Ve bu çocukların
yaşam kaliteleri iyi olmazsa çocuklar gençlik dönemlerini bile
göremeden hayata veda ediyorlar.
Kistik Fibrozis hastalığı nedir?
Şöyle anlatayım; Metabolizmadaki bütün hücreler dışarıya
tuz atıyor bu tuz, karaciğer, akciğer, pankreas gibi bizim
hayati önem taşıyan organlarımızın erken yaşta iflasına
sebep oluyor. Eğer tanı konulursa yaşam kalitesin artıcı
destekleyici tedaviler, sporla çocuklar 20- 30’lu yaşlara
kadar yaşatılıyor. Ama tanı konulmaz, gerekli tedavi
başlanmazsa çocuklar ilk 5 yaşı bile göremeden maalesef
hayatlarını kaybediyorlar.
Şu an bildiğim 30 bine yakın Kistik Fibrozis hastası
çocuğumuz var. Bizim çalışmalarımız ve yaratmaya
çalıştığımız aynı farkındalıkla şu anda yeni doğan tarama
testlerinin içerisine Kistik Fibrozis tarama testi eklendi.
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Fakat hastanın yaşam konforunu yükseltmek ve
ciğerlerini geliştirmek önemli. Bir yandan kendi
evladı için mücadele verirken, diğer yandan da
aynı durumu yaşayanları da düşünüp tanı ve tedavi
merkezleri kurulması için harekete geçti. Kistik
Fibrozis hastalarının sesi ve nefesi oldu.
“Amacım,” diyor, “Ben yapabilirim özgüvenini
çocuklarımıza, gençlerimize kazandırmak. Bu
nedenle de sıra dışı projeleri hayata geçirmek için
yola çıktım. Başlangıç noktam bu oldu.”
Enerjik, zarif ve hedefine koşan, güzel bir baba.

Yeni doğan bütün bebekler artık Kistik Fibrozis tarama
testinden geçerek hayatlarına devam ediyor. Bu bizim için
bir dönüm noktası, Türkiye için bir dönüm noktası; onu
yakaladık. 30 Bin çocuk kayıp ama bunlardan 2000 tane
çocuğumuzun tanısı konulmuş ve tedavilerine başlanmış.
Ve inşallah araştırmalar yapılır, güzel ilaçlar tedaviler çıkar,
30 değil 40,50, 60 yıl güzel ve sağlıklı olarak yaşatabiliriz
çocuklarımızı.
Bir gününüz nasıl geçiyor?
Aslında herkes gibi . Sabah erken kalkıyoruz kahvaltımızı
yapıyoruz. Fatih’in diğer insanlardan bir farkı yok fakat
sadece özellikle de gece yatmadan önce spor yapması ve
gün içinde birikmiş olan balgamı atması gerekiyor. Bunun
içinde yapması gereken tek şey yurt dışından aldığımız nefes
açıcı ilaçları kullandıktan sonra sekresyonun arttırılması
için koşması ve değişik fizyoterapi yöntemleriyle balgamın
vücuttan atılması gerekiyor. Biz bunun için her gün düzenli
olarak 3 km koşuyoruz. Bununla beraber şehirden uzak
olmamız bir avantaj. Çok güzel bir mekanda yaşıyoruz; her
taraf yemyeşil. Bu da sanırım Fatih’in artılarından birisi.

Röportaj Seçil Eriş

Fatih’in her gün koşması spor yapması gerekiyor. Bir çocuk için
bu alışkanlığı kazanmak zor olsa gerek. Bunu sağlarken neler
yaşadınız?
Fatih doğar doğmaz onu yaşatabilmek için özel bir
ortama ihtiyaç vardı. 4 yıl Dokuz Eylül Üniversitesinin
çocuk biriminde aralıksız yatmak zorunda kaldı. Annesiyle
beraber aynı yatakta 4 yıl geçirdi. Bu süreçte fizyoterapi
yöntemleriyle ciğerlerini açtık. Ama 4 yılın sonunda eğitim
hayatına başlaması gerekiyordu. Anaokuluna başladığı
ilk günden itibaren spora başladı. Jimnastik ile başladı.
Jimnastik şu anda bile hala bizim için vazgeçilmez. Fatih’in
spor temeli çok iyi. Ben farkındalık koşularına başladıktan
sonra Fatih’i de benimle beraber koşturtmaya başladım.
Şimdi bizler sağlıklıyız hasta olmanın ne demek olduğunu
bilmiyoruz grip oluyoruz hastayım diyoruz ama onun için
çok farklı belki de hastalığını öyle bir özümsedi. Sporsuz
bir hayat düşünemez artık; sporla yaşam nefes almak gibi
geliyor ona. Çünkü spor yapmadığı gece bir bakıyorsunuz
gece yarısı uyanmış balgamı atabilmek için kendini zorluyor,
nefes alabilmek için kendini zorluyor, saatlerce öksürüyor.
Ben şimdi bunları anlatıyorum ama acaba bir çocuğun
öksürmesi balgam atmaya çalışması insanları ne kadar
ilgilendiriyor? Herkesin başında yüzlerce sıkıntı var,
Fatih’in öksürmesi, Fatih’in hastalığı bir başkasını ne kadar
ilgilendiriyor? Beni çok ilgilendiriyor, çünkü Fatih gibi
binlerce çocuk var ve bu çocuklar hayatta kalmalı diye
düşünüyorum. Ve bu çocuklar için bir şeyler yapmalıyız. Biz
sporu bulduk umarım bütün hastalarımız bunu özümser ve
sporla iç içe güzel bir yaşam sürer.
Kistik Fibrozis rahatsızlığı olan bir çocuğun okul hayatında
yaşadığı zorluklar var mı?
Okul hayatında evet zorluklar çekiliyor. Bir kere
akciğerindeki sıkıntısından dolayı sürekli öksürüyor.
Hastalık metabolik genetik bir hastalık. Karaciğer, akciğer
ve pankreas, sodyum kanallarındaki arızadan kaynaklı
akciğerlerin yapısı bozuluyor. Çocuk sürekli öksürüyor,
çevresindeki insanlar acaba bulaşıcı bir şey mi var algısına
kapılıp çocuğu dışlayabiliyor.
Biz bir kitapçık çıkardık; “Okula Başlıyorum Kistik
Fibrozisliyim”. Bunu Bakanlığa sunduk ve onay aldık. Pilot
bölge olarak İzmir ‘de tüm okullardaki öğretmenlerimize
ulaştı bu kitapçık. Kistik Fibrozisli çocuğun günlük yaşantısı
nasıl oluyor, öksürüklerini nasıl algılamanız gerekiyor,
bulaşıcı mıdır, bunun için özel bir okulda mı okuması
gerekiyor gibi. Şu anda İzmir’deki öğretmenlerimizin
tamamının elinde bu kitap yer alıyor. Bunun tüm Türkiye’ye
yayılmasını ümit ediyoruz.
Vermiş olduğunuz mücadelede gerekli desteği aldığınızı düşünüyor
musunuz? Daha ne gibi çalışmalar yapılabilir?
Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda gerekli
desteği aldık ama amacımız bizim nadir hastalıklarla ilgili
tanı ve tedavi merkezlerinin açılması, bu hastalıklarla ilgili
gerekli araştırma geliştirmenin yapılması. Bu konuda biraz
gerideyiz. Devletimiz ekonomik olarak ciddi anlamda nadir
hastalıklarda kullanılan ilaçlarla ilgili desteği yapıyor. Şu
anda Fatih’in kullandığı ilaç aylık 15 bin TL, bu miktar
ödeniyor. Ama yeni ilaçlar gelmeye başladı mesela. Yıllık
tedavi masrafı 300 bin dolar. Akıl almaz bir masraf.
İlaçların %95 ini yurtdışından alıyoruz ve ilaçların kesin
tedavisiyle ilgili yeteri kadar araştırma geliştirmenin
Türkiye’de yapılması gerekiyor. Çocuklarımız denek olarak
kullanılıyor ve çocukların ilaç kullanımının arttırılması ve
ticari amaç güdülmesi çok üzücü, çok incitici. Bunun önüne
geçebilmek için yapabileceğimiz tek şey araştırma geliştirme
merkezlerinin açılması.
Avrasya maratonunda sırtınızda organlarla koştunuz…
Farkındalık oluşturabilmek için evet sıra dışı şeyler yapmak

gerekiyor. Bir adım öne geçebilmek için insanların sizi
fark edebilmesi için. Ben projelerim beğenildikçe ve fark
edildikçe daha farklı ne yapabilirim diye gece yarıları
kalkıp kendimi sorguluyorum. En çılgın fikirleri ortaya atıp
gerçekten fark yaratmaya çalışan birisiyim. Geçtiğimiz
sene de Avrasya Maratonunda ne yapabilirim diye
düşündüğümde, organ bağışı bizim için de çok önemli. Kistik
Fibrozis rahatsızlığında akciğer nakli gerekiyor bir süre sonra.
Beni herkesin görmesini istiyorum ve bu kişiyi de geçeyim
bu kişiyi de geçeyim sırtımdakileri görsünler şeklinde bir
koşu sergiledim. İlk 500’e girdim, bu çok güzeldi.
Sosyal sorumluluk kapsamında Avrasya Maratonunda koşan
herkesin bir amacı var; kimi eğitim gönüllüsü, kimi hayvan
sevgisiyle yanıp tutuşan bireyler. Benimki de sağlıkla ilgili.
Ben insanları çok seviyorum ve onları hayatta tutabilmek
için projeler geliştiriyorum. Herkesin bir amacı var; biz sosyal
sorumluluk projelerimizi göstermek için bu tür koşulara
gidiyoruz. Bizi insanların görmesi gerekiyor.
Ve Can Dostlar Patika Koşusu...
Evet, Can Dostlar Patika koşuları benim için çok özel;
manevi çocuğum gibi. Dünyada eşi benzeri görülmemiş tek
koşu. Can dostlarımız köpekler ve sahiplerinin bir insan veya
bir çocuk için ter dökmesi, muhteşem bir doğa ortamında
birlikte 5 km koşması. Buna imza attığımız için çok
mutluyuz. Bu konuda bizi destekleyen Özgörkey Ailesi’ne
de çok teşekkür ediyoruz. Özgörkey Ailesi sağlık temalı
bu koşuya destek vererek farkındalığın altına imzalarını
attılar. Özgörkey Ailesi’ne bize çok büyük kapılar açtıkları
için minnettarız. Özgörkey’in adını duyan firmalar olayın
ciddiyetini anladılar ve bizimle beraber olmak için orada
bulundular.
Gerçekleştirmeyi hayal ettiğiniz en büyük proje nedir?
Aslında çok büyük hayaller peşinde değilim. Bir hedefiniz
olsun ama o hedefi kenara atın ve onu unutun. Amacınız
sadece ve sadece etrafınızdaki insanlara yardımcı olmak
olsun. Bu olayı algıladığınız takdirde insanlarla iyi ilişkiler
kurup yaşantınızı ona adapte ettiğiniz sürece arkaya attığınız
hedefiniz, mesela bizimki Kistik Fibrozis tanı merkezlerinin
açılması. Bu hedefe ulaşabilmek için kalpler kazanmamız
gerekiyor. O kalpleri kazanabilirsek Yaradan’ın bizlere
vermiş olduğu o hediyeye de kavuşmuş olacağız. Amacımız
öncelikle insanı kazanmak insanı sevmek olmalı. Bütün
döngü zaten onlara odaklanmış; insanı korumak doğayı
korumak, hayvanı korumak. Bu üçlü bizi hedeflerimize
güzelliklere ulaştıracak buna inanıyorum.
Hikayeniz ve azminizden etkilenmemek mümkün değil.
Yaşadığınız tüm zorluklara rağmen pozitif olmayı nasıl
başarıyorsunuz?
Pozitif olmak projelerimizi gerçekleştirebilmemiz ve
projelerin güzel sonuçlanması, olumlu sonuçları olması, iyi
geri dönüşler almamız için çok önemli; enerjimizi arttırıyor.
Üstlendiğimiz bir misyon var, hiçbir zaman ajitasyon
yapmayacağız, her zaman insanlara enerji vereceğiz.
Onlara “Evet, ayaktasınız”, “Sizin yanınızda birileri var
yalnız değilsiniz” mesajı vermemiz gerekiyor. Bunun için
bizim güçlü olmamız gerekiyor. Ne kadar güçlü olacağımı
bilmiyorum ama elimden geldiğince bu pozitif enerjimi
bırakmamaya, ona sımsıkı sarılmaya çalışıyorum. Bu aynı
zamanda bana da güç veriyor, farklı projeler oluşmasına
sebep oluyor. Etrafımızdaki insanların enerjisi bizi ayakta
tutuyor ve enerji vermemiz gereken bir kitle var o kitleye
ulaşabilmemiz için onlara güç verebilmemiz için güçlü
olmamız gerekiyor.
Gerçekleştirdiğiniz projelerle benzer durumdaki birçok insana da
umut ışığı oldunuz.
Umarım tüm hedefleriniz, dilekleriniz en kısa zamanda
gerçekleşir.
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bisiklet kullanmadıkları için ürettikleri çözümler de yüzeysel
olabiliyor. Bizim ihtiyaçlarımızı karşılamaktan uzak çözümler
üretiyorlar. Mesela şimdiye kadar İzelman’ın ürettiği çözüm
otoparklarda bisikletlere yer ayırmaktı. Fakat örneğin hiçbir
bisikletli katlı otoparka bisikletini park edip Alsancak’ta Kıbrıs
Şehitleri’ne yürüyerek gitmez. Bisikletiyle gider, gözünün
önünde olmasını ister. Biz dedik ki bizim vapur iskeleleri,
metro istasyonları gibi, ya da Alsancak İkinci Kordon’da
İzelman’ın park yerleri gibi yerlerde bisikletimizi gerçekten
güven altına alan sadece kamera ile koruyan değil, çalınmasını
önleyen bir ekipmanla alan açıldığı takdirde bisikletli kullanımı
artacak. Çünkü bazen insanlar sadece bisikletinin çalınma
kaygısıyla bile bisikletli ulaşıma katılmaktan vazgeçebiliyor.
Bisikletle ulaşımı Birleşmiş Milletler de destekliyor.
Lüleburgaz’da AB destekleriyle bisitaksi uygulamasına geçildi.
Dolayısıyla bisikletli alan dediğimiz bölgede yapılacak o
kadar çok iş var ki, biz çalışma grupları olarak tüm bu işlere
soyunduk ve kooperatif çatısı altında bunları yapıyoruz.
Bisifest de bunlardan bir tanesiydi.
Özgörkey Grubu da bisiklet sporunu destekliyor.
Özgörkey Grubu bisiklet konusuna nemli bir katılım sağladı.
İnsanlar BMW’nin bisiklette duyarlılığını bilmiyordu. Avrupa’da
elektrikli araçlar yaygınlaştı, park yerlerinde çok sayıda
elektrikli şarj yerleri bulunuyor. Motosikletler de elektrikliye
dönmeye başladı. Aynı
şekilde bisikletler de
yurtdışında elektrikli e-bike
olarak satılıyor. BMW’nin
de e-bike’ı bulunuyor,
Türkiye’ye getirmenizi de
çok isteriz.

Bisiklet deyince;

Ahmet Çelikörs
Ahmet Bey, İzmir’de bisiklet denince akla ilk gelen isimsiniz.
Biraz kendinizden bahseder misiniz?

İsviçre’de doğdum. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme
bölümünden mezunum. Koç Grubu’nda çalıştım, yöneticilik
yaptım. Sonrasında 17 yıl kadar kendi şirketimi yönettim.
Ardından danışmanlıklar yaptım. İnternet mağazacılığı yaptım.
Dayanıklı tüketim malları sektöründe uzun yıllar emek verdim.
Şimdi artık hobi edineyim derken tesadüfen bisikletle tanıştım.
Çocukluğumdan beri kendimi bildim bileli bisiklet kullanıyorum
ama hiç bu düzeyde değildi. 4 yıl öncesine kadar da ciddi bir
motosiklet kullanıcısıydım ve eğitmenim de aynı zamanda. Bir
kaza geçirip 6 ay yattıktan sonra mecburen bisiklete başladım
ama çok iyi oldu. Bisiklete başladıktan insan, toplum ve iklim
sağlığına olan yararlarını görünce daha da hoşuma gitti.
Kendim sağlık anlamında bundan yararlanınca etrafımdakiler
için de bu faydanın olmasını istedim. Çevremdekileri de teşvik
etmek ve öğrendiklerimi iletmek adına var gücümle çalıştım.

Başka bir dünyası var bisiklet sevenlerin? Daha bir arada
hareket edebiliyorlar…

Doğru. Ben de tek tek olmadığını görünce bunu sosyal
projeler ile kitleler halinde yapmaya karar verdim. Neler
yapabiliriz diye düşününce kamuyla, belediyelerle,
bakanlıklarla iletişime geçerek yasaların düzenlenmesine etki
edebiliriz, talepleri örgütsel olarak bildirebiliriz diyerek bisiklet
kooperatifini kurduk.
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Neden kooperatif olarak yapılanmayı seçtiniz?

Türkiye’de daha önce böyle bir şey yoktu, dernekler vardı
ama dernekler de bir yere kadar hareket edebiliyor. İşin içine
ticari faaliyetler girdiğinde dernekler o noktada ilerleyemiyor,
sadece STK olarak görev yapabiliyorlar. Bisiklet camiasında;
üreticiler var, yol yapıcı olarak belediyeler var, bir de
bisikletliler var. Ancak bunların dışında bisiklet dünyasında
geniş bir gri bölge var. Tamamlanması gereken ve bisikletli
ulaşımın, bisikletli yaşamın genişletilmesiyle ilgili yapılması
gereken birçok iş var. Bunlardan bazıları şöyle; bütün
bisikletlerin toplanacağı etkinlikler düzenlemek, festivaller
yapmak, yeni bisikletlileri kazanmak için eğitimler düzenlemek
gibi. AB ve Birleşmiş Milletler iklim değişikliği konusunda çok
hassas ve teşvik açısından birinci sıraya koyuyorlar. Bunlarla
ilgili çok ciddi fonlar var. Ülkemiz neredeyse bunlardan hiç
yararlanmıyor. Mümkünse bunlardan yararlanmak, projeler
hazırlamak, toplanılacak sosyal alanlar yaratmak gibi. İkinci el
bisiklet pazarı yarattık araya ticaret girmeden insanlar kendileri
kolaylıkla bisiklet bulabilsin, satabilsin diye yapılması gereken
işler var.

Yaygın bir kullanım için büyük şehirlerde güvenli park alanları
önemli değil mi?
Evet ve bu konuda projeler geliştiriyoruz. Güvenli bisiklet park
alanları ile ilgili İzelman ile görüşmeler yapıyoruz, prototipler
geliştiriyoruz. Kamu yöneticileri bu noktalarda kendileri

Röportaj Merve Güdücü

Bisikletliler gittikçe
çoğalıyor sanırım.

Kesinlikle doğru bu.
Karşıyaka Bisiklet
Platformu’nu kurduk,
onu geliştirdik, şu an
2500’ü aşkın takipçisi var.
Karşıyaka’daki bisikletlileri
gece sürüşleriyle, hafta
sonu sürüşleriyle motive etmeye, bir araya getirip sosyal
etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Belediye ile görüşmelerimiz
devam ediyor, Karşıyaka Belediyesi’nde 21 kişilik bir bisiklet
meclisi kuruyoruz. Kent konseyleri yasal düzenleme ile
kuruluyor. Amacımız belediyeye meclis kanalıyla da baskı
uygulayabilmek, raporlar hazırlamak, onların bilgilerini
arttırmak...

Heyecan verici gelişmeler oluyor hızla.

Size kooperatif olarak ilk kez açıklayacağım bir gelişmeden
bahsedeyim; biz Birleşmiş Milletler’e bir proje sunduk.
Projenin içeriği yöneticilerin kapasitesinin de geliştirilmesiyle
ilgiliydi. 30 tane belediye başkanı, başkan yardımcısı ve şehir
plancılarına bisikletin önemi, kent sağlığına katkısı, neden
bisiklet olmalı konusunda bilgilendirme ve farkındalıklarını
arttırma ile ilgiliydi. Farkındalık artınca ne yapacaklarına
dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı bir kılavuz
var, Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Dairenin de hazırladığı
bir çalışma var, bunları kapsayan pratik bir kitapçık da biz
oluşturuyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi
proje ortağımız oldu. Belediyenin ortaklığı bu konuda çok
önemliydi. Fon onaylandı, ödemesi yapılmak üzere. 11 aylık
bir çalışma süreci başlıyor. Bu kapsamda Karşıyaka Belediyesi
bize yaklaşık 10 km’lik bisiklet yolu söz verdi. Bisitaksi de bu
projenin içinde yer aldı. Bu projenin devamı da gelecek.

Kadınlar da bisikletli hayatı çok sevdi değil mi?

Şehir içi ulaşımı bisikletle çok daha rahat, konforlu ve sağlıklı
bir şekilde sağlayabiliriz. Bu anlamda yapılan eğitimler de çok
önemli. Geçen kış Karşıyaka Belediyesi’yle Bisan firmasının
sponsorluğunda 100 kadınımızı eğittik. Kadınları eğitirsek
daha hızlı bir dönüşüm yaşarız diye düşündük. Çok da güzel
oldu; şimdi o kadınlar Karşıyaka’da bisiklet kullanıyorlar.
Genelde orta yaşlı kadınlar katıldı, bu da hem eşlerini hem de
çocuklarını etkilemelerini sağladı.

Bisikletle uzun rotalar da yapıyorsunuz. Onlar nasıl oluyor?

Çadırlı kamplı etkinlikler olabiliyor onlar çok keyifli ama
biz genellikle günübirlik turlar yapıyoruz. Günlük turlarda
yola sabah çok erken saatlerde çıkıyoruz. Hem o günün
doğuşunun verdiği enerjiyi alıyoruz, hem eğleniyoruz.
Özgürlük hissine kapılıyoruz. Ben daha önce motosiklet
ile de turlara çıkıyordum ama bisikletle çıkınca böceklerin
kuşların sesini duyabiliyorsunuz, gittiğiniz yerdeki kokuları
alabiliyorsunuz ve özellikle yokuş çıkarken o kadar
yavaşlıyorsunuz ki otları, taşları, doğayı yaşıyorsunuz. Gün
boyu oksijen alıyorsunuz yaptığınız spordan dolayı daha derin
nefes alıyorsunuz. Hedefe ulaştığınızda da başarmanın verdiği
his ayrı bir mutluluk katıyor. Ben 110 km gelebildim demek
ki dünyanın her yerine gidebilirim hissi oluyor. Zaten 2-3 yıl
bisiklet bindikten sonra Avrupa, Hindistan, Pakistan bisiklet
rotaları için haritalara
bakmaya başlıyorsunuz.

Bisiklet sporuna nasıl
başlayabilir okurlarımız?

Başlangıç aşamasında nasıl
bir bisiklet olduğu önemli
değil, bisiklet olsun teker
dönsün yeter, ilerleyen
zamanlarda zaten kendinize
uygun olanı seçmeye
başlıyorsunuz. Mesela
benim şu an 10 tane
bisikletim var. Katlanabilir
bisikletlerim var, elektrikli
bisikletim var, tur bisikletim
var. Sabah çıkarken
hangisini alsam diye bakıyorum gün içinde ne yapacaksam
ona uygun işlevselliği olan bisikleti seçiyorum. Kapalı garaj var
birçoğu orada duruyor ama en az 2 tanesi evin içinde duruyor.
Bu da yaşama ayrı bir renk katıyor. Bu işin hobi kısmı elbette
ama ulaşım aracı olarak kullanmak esas amaç.
Gençleri ve çocukları bisikletle tanıştırmak bir farkındalık
yaratmak çok önemli, çünkü bir kez o tekerlek dönmeye
başlayınca insan zaten bunu seviyor ve sürdürüyor. Milli
Eğitim Bakanlığı orta öğretimde bisikleti seçmeli ders olarak
müfredata koydu. Bunun için de şöyle bir süreç gerekiyor;
önce bir eğitimcinin ben bisiklet dersi vermek istiyorum diye
bir okula başvurması, ardından okulun bu başvuru üzerinde
bisiklet dersini açmış olması ve öğrenciler kayıt yaptırdıktan
sonra yeterli sayıya ulaşıldığında müfredata alınıp bisiklet dersi
verilmeye başlanıyor. Bu sebeple bizim gönüllü öğretmenlere
ihtiyacımız var.

Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey, bize güzel bir zaman ayırdınız.
Özgörkey Grubu ve yönetimi bisiklet ile ilgili çok duyarlı.
Bisifest’te geldiler 4 gün boyunca emek sarf ettiler. Bu
tip gri bölgede yaptığımız çalışmalarda desteklerinizin
devamını diliyoruz. Bu destekler bizim için çok önemli. Tüm
katkılarından dolayı Özgörkey’e çok teşekkür ediyoruz.
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Tohum Deposu Yatırımımız
Depo yatırımı yaklaşık 3,5 ay gibi bir sürede tamamlanarak
tohum depolanmasına hazır hale getirildi. Depoda
kullanılan otomasyon son teknoloji olup, anlık olarak
m3’ ten kaybedilen su miktarı kontrol edilebilmekte.
Depo kapasitesi 7500 ton ve koridora yapılacak ilave
iklimlendirme yatırımı ile kapasite 8200 tona kadar
çıkabilecek.

Öztar

Özgörkey, ustalığını ve uygulamalarını sadece hasatta değil,
tohum konusunda da genişletiyor. Bu anlamda Öztar, 2003
yılında tohumculuk ve tarım alanında araştırma ve geliştirme
çalışmaları yapmak amacıyla kuruldu. Ege Üniversitesi ve Zirai
Araştırma enstitüleri ile birlikte patates tohum araştırma ve
geliştirme üzerine çalışma yapıyor. Torbalı kampüsünde bulunan
tam donanımlı bir sera ve özel laboratuvarlar ÖZTAR ekibi için
temel çalışma alanı olarak hizmet veriyor.
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Yatırım Süreci Nasıl Geçti?
Bu yatırımın yapılması öncelikli olarak eski deponun
satışına ve Tarım Bakanlığı’nın hibe teşviğinin çıkmasına
bağlıydı. Deponun satışı için uygun müşterinin çıkması ve
pazarlık süreci sonucunda nisan ayı sonunda Nevşehir’de
bulunan doğal depo satışı gerçekleşti.

Yeni Deponun Avantajları
Tarladan gelen tohumları kontrollü ortamda depolama
süreci
Düşük fire oranları ile stoklama yapılması
Tohum kalitesinin sürdürülebilirliği
Operasyonel işçilik maliyetinin daha düşük gerçekleşmesi
Operasyonel faaliyetlerde daha hızlı hareket
Tohum kalitesi ile uzun süreli çiftçi işbirliklerinin sağlanması
Yeni Deponun Verileri
3400 m2 kapalı alan, 6200 m2 açık alana sahip.
Konya Ankara ana yolu üzerinde yer almakta.
Depo herbiri 1250 tonluk 6 adet odadan oluşmakta.
Depo kapasitesi 7 . 500 ton.
Kapasite koridora ek havalandırma ile 8 . 200 tona kadar
çıkabilmekte.
Herbiri 1250 kg kapasiteli 6000 adet ahşap kasa ile
stoklama yapılmakta.
Depoya stoklama yapılmasında ve deponun boşaltılması
esnasında iki hat olarak çalışma yapılabilmekte.
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Ferhat Bey, sizi daha yakından tanıyabilir
miyiz?
Ege Üniversitesi Gıda Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 20
yıldır bu işi yapıyorum. Sektörde bu işi hem mektepli
hem de alaylı olarak yapan çok az kişiden biriyim. Doğma
büyüme İzmirliyim. Kafa yapısı ve bakış açısı olarak İzmir`i
İzmirli gibi yaşayan biriyim. Eşim Füsun Hanım ile beraber
çalışıyoruz. 11 yaşında Bade adlı bir kızımız var.
Bir de diğer çocuğunuz Panino var tabi…
Panino üzerine konuşmak gerekirse, 2009 yılının Ekim
ayında kuruldu. Çok kolay bir başlangıç olmadı, insanlar
hemen kabul etmedi ama tadına bakıp denedikçe
tadının farkını gördükçe bunu sevdiler. Bizim en önemli
ayrıntımız; hamuru süt ile yoğuruyoruz ve katkı maddesi
kullanmıyoruz.Dolayısıyla sağlıklı ürünler üretmiş
oluyoruz. Ege Bölgesi
yoğunluklu olmak
üzere 35 şubemiz var.
Bu şubelerimiz Uşak,
Denizli, Aydın, Manisa,
İzmir gibi illerde yer
alıyor. Stratejimiz
gereği öncelikle Ege
Bölgesi’nde büyüme
planımız vardı. Ağırlıklı
olarak İzmir’de
şubeleştik ve yaklaşık
16-17 şubemiz
İzmir’de bulunuyor.
Ya İzmir dışında
durum nasıl?
Önümüzdeki dönemde
ise tüm Türkiye’de yer
almayı planlıyoruz.
Bütün operasyonel
hazırlığımızı yaptık.
Artık Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu’da yani kısacası
bütün bölgelerde olmayı planlıyoruz. Ayrıca, bizi çok
heyecanlandıran bir şey daha var ki; Panino çok yakında
İngiltere, Montenegro Bulgaristan’da da olacak. Ege
Bölgesi’nde çok başarılı olduk ve bundan çok mutluyuz
ama esas planımız hep yurtdışına açılmak ve oralarda da
yer almaktı.

Lezzet İşbirliğinde

PANİNO Dostluğu

Pizzaları dillere destan bir marka PANİNO. FEAST pizzalarının lezzeti Panino’nun
kurucusu Ferhat Turan’ın işine duyduğu heyecandan geliyor. Sektörde uzun süredir
çalışan Ferhat Turan ile FUNKEY’imiz için söyleştik.
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Dergilerde markanızı görüyoruz; peki sosyal
medya ile aranız nasıl?
Sosyal medya çok önemli; çağın en önemli iletişim
ve tanıtım dili. Hele bizim gibi her yaşa hitap eden bir
ürününüz varsa. Geçtiğimiz yıl yeni bir işbirliği ile sosyal
medyamızı yeniden ele aldık, web sayfamızı yeniledik,
aynı zamanda online siparişlerimizi başlattık. Online
aplikasyonlarımız hazır. yemeksepeti.com’da ise en
başından beri varız. Hem android hem de ios uyumlu
yeni aplikasyonlarımız ve online sipariş olanağımız
ile siparişlerimizi alıyoruz. Sosyal medya üzerine
çalışmalarımız sürüyor, artık bizi sosyal medyada çok daha
fazla göreceksiniz diyebilirim.
İşe dönecek olursak, favori ürününüz var
mı? Nedir?

Elbette ki birçokfavori ürünümüz var, zaten
ürün reçetelerinin tamamını ben hazırladım. Son
dönemde yaptığımız özellikle kokoreçli ve kavurmalı
pizzamız müthiş… Şubelerimize kokoreçve kavurma
yetiştiremiyoruz desem yeridir. Herhalde et sever bir
toplumuz. Ispanaklı da yaptık ama bunlarla yarışamadı bile.
AVM’lerde var mısınız?
Balçova Kipa AVM, Festiva Uşak AVM ve Tire Park
AVM’de şubelerimiz var.
Genellikle paket servislerde ıslak mendil
gelmiyor, siz koyuyor musunuz paketin
içine?
5li servis setimiz var, paketin içinde tuz, kürdan, ıslak
mendile kadar her şey var.
Rakiplerinizden
farkınız nedir?
En önemli farkımız
günlük olarak sütle
yapılan hamurumuz.
Formülü bize ait olan
ve taze domatesten
yapılan özel sosumuz
da bizi farklı kılıyor.
Fiyat olarak da
avantajlı olduğumuzu
düşünüyorum.
Şubelerinize
ziyarete gidiyor
musunuz?
Elbette her hafta
ziyaret etmeye
çalışıyorum. Özellikle
kendi şubelerimiz
olmak üzere, zaman
zaman franchisinglere
de gidiyorum, durum değerlendirmesi yapıyorum. Benim
dışımda genel müdürümüz ve operasyon müdürlerimiz
ziyaret ediyorlar mutlaka.
Kaç çalışanınız var?
Tüm Panino’larda toplamda aşağı yukarı 300’den fazla kişi
çalışıyor.
Müşteri ilişkilerini nasıl takip ediyorsunuz?
Gelen öneri ve şikâyetleri değerlendiriyor
musunuz?
Mutlaka tüm şikâyetlerin hepsine dönüş yapıyoruz.
Şikâyette bulunan müşterimizi memnun etme stratejimiz
var. Bir sonraki siparişini ücretsiz yapmaktan tutun, sufle
ve cheesecake ikram etmek gibi yollar izliyoruz.
Son olarak Cake Studio ürünlerine gelmek
istiyorum…
Çeşitli firmalarla çalıştık. Fakat kalitede ya da ürün
teslimatında bazı sorunlar yaşadık. Şu an Cake Studio ile
bütün bu sorunları çözdük. Sufle, cheese cake gibi ürünleri
Cake Studio’dan temin ediyoruz. Lezzeti ve kalitesi
bakımından müşterilerimizin de beğenisini kazanan Cake
Studio ile çalışmaktan çok memnunuz.
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Özgörkey’de

TAKIM OLMANIN GÜCÜ
Tek yürek olmanın güvenilirliğini, sıcaklığını, keyfini yaşamak
ve yaşatmak bizim için büyük önem taşıyor. Bu nedenle 2019
yılı boyunca öncelikli olarak temel değerlerimizden TAKIM
OLMANIN GÜCÜ’nü ön plana çıkartmayı hedefledik. Bu
vizyonla hem çalışma ortamlarımızda, hem de iş dışındaki
etkinliklerimizde bu değeri yaşatacak ve vurgulayacak
çalışmalara imza attık. Tüm bu çalışmaların amacına ulaştığını
Eylül 2019’da grup genelinde tüm çalışanların katılımıyla
gerçekleştirdiğimiz Çalışan Memnuniyeti Anketi’nde de
gördüğümüz için çok mutluyuz. Keyif Birim Yöneticilerimiz
Bengisu ve Ezgi 2020 için de harika bir etkinlik ajandası
hazırladı. Bu sürpriz içerikleri de önümüzdeki yıl aylık olarak
duyuruyor olacağız.

GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ
ETKİNLİKLERDEN BAZILARI
· Feast Şenliği
· Yılbaşı Eğlencesi
· Dinlenme Alanlarının Keyifli Hale Getirilmesi
· Tavla Turnuvası
· Finger Fıght Turnuvası
· 1.Geleneksel Fotoğraf Yarışması :)
· Anneler Günü, Kadınlar Günü, Babalar Günü Gibi
Özel Günlerin Kutlanması,
· Mesai Saatinde Sürpriz İkram Etkinlikleri
Meltem Gültekin - Çağdaş Işıksoy
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Özgörkey’den

Sağlıklı Yaşama Destek
Bireysel sağlık, toplum sağlığı ve daha kaliteli bir yaşam için Özgörkey Otomotiv’in sponsorları arasında
yer aldığı İzmir’in Bisiklet Festivali BİSİFEST büyük ilgi gördü. Her geçen gün ülkemizde giderek artan
bisiklet kullanımını özendirmek ve kent kültüründe yaşam biçimi haline gelmesini sağlamak adına;
BMW markasının son model bisikletleri sergilendi.
Avrupa’da EUROVELO bisiklet ağına dahil olan ve İzmir Bostanlı’da
düzenlenen festivalde, katılımcılar BMW’nin tamamen elektrikli ve çevre
dostu modeli i3’ü de yakından incelediler.
4 gün boyunca yaklaşık 300 000 ziyaretçinin akınına uğrayan festivale
katılmaktan mutluluk duyduklarını belirten Özgörkey Otomotiv Genel
Müdürü Ozan YILDIZ, şirket olarak sağlıklı yaşamı desteklediklerini ve
şirket bünyesinde yer alan Bisiklet Kulübü sayesinde; personel ile birlikte
bir takım olarak keyifli zamanlar geçirebildiklerini sözlerine ekledi.
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Uzbaş Çiftliği’nde

BMW GENIUS WEEKENDS
Urla UZBAŞ Çiftliği’nde gerçekleşen etkinlikte BMW müşterilerimiz yeni
modelleri deneme imkanı buldu. Çok keyifli geçen aktivitede BMW tarihinin
anlatılması da katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.
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Özgörkey Bike Team Büyüyor
Şirket içi birlik ve beraberlik neşesinin yüksek dozda yaşandığı Özgörkey
Bike Team her geçen gün büyüyor. Takım yalnızca beraber çalışmanın
değil, birlikte kaliteli vakit geçirmenin de simgesi olma yolunda. Alsancak,
Bostanlı, Sahilevleri gibi farklı lokasyonlarda buluşup kent boyu pedal
çeviren ekip ayda birkaç kez bu aktiviteyi gerçekleştiriyor.
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Sevgili Burcu, öncelikle Rehber Köpekler
Derneği’nden bize biraz bahseder misin?
Görme engelli avukat Nurdeniz Tunçer ve Birleşik Krallık
bir önceki Büyükelçisi Richard Moore’un eşi görme engelli
Maggie Moore’un önderliğinde 2014 yılının sonlarında
kuruldu Rehber Köpekler Derneği…Görme engelli
bireylerin toplum içerisinde kendilerine olan güvenlerini
arttırarak daha özgür hareket etmelerine yardımcı olma
amacıyla yola çıktı.
Ne yazık ki ülkemizde bir görme engellinin yaşamını
konforlu ve güvenli kılma konusunda gerekli kanunlar
ya da altyapı yeterli değil. Bu sebeple derneğin öncelikli
görevi, engelli ya da engelsiz bütün bireylerin bir arada
sorunsuzca yaşayabilmesi için toplum bilincini arttırmak
ve gerekli kanunların çıkarılmasını sağlamak, yurt dışında
oldukça yaygın olan rehber köpekler uygulamasını
ülkemize de getirmektir.
Senin yolun dernekle nasıl
kesişti?
Ben Rehber Köpekler Derneği
Başkanı Nurdeniz Tunçer ile eğitim
için yurtdışına gitmek üzere Tunçer’in
ailesine ait eğitim danışmanlığı
firmasına
başvuru
yaptığımda
tanıştım. Bana derneğin üyesi
olmak isteyip istemeyeceğimi sordu.
Hayvanlara,
özellikle
köpeklere
sevgimle bir dakika bile düşünmeden
kendimi dernek çalışmalarının içinde
buldum. Derneğin ilk genç üyesi
olarak gönüllü çalışmaya başladım.

Türkiye’nin İlk ve Tek
Rehber Köpek Hareketlilik Eğitmeni;

BURCU BORA
Bu ara herkesin bahsettiği bir isim; Burcu Bora. Kendisi Türkiye’nin İlk ve Tek
Rehber Köpek Hareketlilik Eğitmeni ve hatta aynı zamanda eğitmenlerin de
eğitmeni...
Burcu, Türkiye’de, görme engellilere tamamen ücretsiz olarak rehber köpek
desteği veren ilk sivil toplum kuruluşu Rehber Köpekler Derneği’nde
çalışmalarını sürdürüyor. Derneğin en önemli parçalarından olan rehber
köpekler, uzun ve kapsamlı bir eğitimden geçtikten sonra görme engelli
bireylere her ortamda eşlik eden, güvenli ve bağımsız hareketliliğe olanak
tanıyan seçilmiş köpekler... Bu köpekler, görme engellilerin hareket
kabiliyetlerini artırmalarına, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek rahatlıkta
dolaşmalarına yardımcı oluyorlar.
Funkey Dergisi için bu ay Eğitmen Burcu Bora ile keyifli bir röportaj
gerçekleştirdik, böylece onu ve derneği daha yakından tanıma fırsatı bulduk…

Fun52

Yaptığın iş ciddi bir eğitim
gerektiriyor.
Nasıl
bir
eğitim aldın rehber köpekler
konusunda?
50 yıldır rehber köpek hareketlilik
eğitmeni
olan
Alan
Brooks
2015 yılında Türkiye’ye geldi.
Kendisinden
görme
engellilere
yönelik hareketlilik eğitimi aldım.
Sonraki dönemlerde dernek için
görme engelli değerlendirmelerini
yapmaya başladım. Seminer, sunum
ve sempozyumlarda köpeklerle ilgili
çalışmalar yaptım.2016, 2017, 2018
yıllarında derneğin tüm aktivitelerinde
aktif olarak görev aldım.
Ayrıca, Londra’da Rehber Köpekler
Okulu’nda -ki bu okula İngiliz vatandaşları bile zor kabul
ediliyor-, yavru köpek bakımı ve gönüllü bakıcı ailelerin
koordinasyonu konusunda eğitim aldım.
Ve gittikçe konu derinleşti, büyüdü bildiğim
kadarıyla. Servis ve terapi köpekleri konusuna
da girdin bir süre sonra.
O da şöyle gelişti; 2019 yılında, İrlanda’da Rehber
Köpek Okulu’nda çalışan, Uluslararası Rehber Köpekler
Federasyonu’na bağlı olan ve dünyada otistik çocuklara
yönelik köpek yetiştiren ilk eğitmen Ken Brydon,
Türkiye’ye geldi. Dernek başkanımız Nurdeniz Tunçer bizi
bir araya getirdi. Beni çok destekleyen, bana çok güvenen
ve ufkumu çok açıp bana yeni yollar çizmemde çok büyük
katkısı olan bir insan Deniz Hanım. Aslında benim de tam
anlamıyla rehberim o. Gelecek planlarımın yol haritalarını
çizmemde bana katkısı olacak çok önemli ve değerli
buluşmalara neden oluyor. Bana güveniyor ve yolumu

aydınlatıyor. Onun desteği gerçekten çok önemli.
Bu durumda senin sorumluluğun artıyor
Rehber Köpekler konusunda elbette.
Kesinlikle öyle. Bilgi sahibi oldukça bunu değerlendirmek,
büyütmek istiyorsunuz. Nurdeniz Tunçer’in beni Ken
Brydon’la buluşturması bambaşka bir kapı daha açtı
hayatıma. Brydon’dan rehber köpek eğitiminin yanı
sıra Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek olan servis
köpekleri ve terapi köpekleri ile ilgili sertifikalı eğitim
alarak ilk eğitmen oldum. Bu eğitimle, görme engellilere
yönelik eğitimini tamamlamış fakat çeşitli sebeplerden
görme engelli ile eşleşemeyen, havlamayan ısırmayan
özel eğitimli köpeklerle görme engelli ve çoklu engelli
çocuklara terapiuygulamaya başlayabildim. Yetiştirdiğimiz
Kaymak isimli köpeğimiz Türkiye’nin ilk tam eğitimli terapi
köpeği oldu.
Rehber köpek ile terapi ya
da servis köpeğini neye göre
ayırabiliyorsunuz?
Her köpek rehber köpek olamıyor.
Rehber köpek ile ona yardımcı
olacağı görme engelli sahibinin
yürüme hızlarının birbirine uygun
olması
gerekiyor.Bu
köpeklerin
görevdeyken sevilmeleri sahiplerinin
güvenliği açısından risk oluşturuyor.
Rehber köpeklere dokunulduğunda
dikkatleri dağılabiliyor, bu da bir risk.
Ama bazı köpeklerin doğası oyuncu.
Karakteri daha ürkek olan var.
Neşesi, enerjisi yüksek olan var; her
hayvan ayrı karakter çünkü. Rehber
köpek eğitimi alıp bunu daha sonra
yapamayacak olan köpekleri de servis
köpeği ya da terapi köpeği olarak
değerlendirebiliyoruz ki özellikle
çoklu engelli çocuklarda bu dostluk
çok değerli.
Hangi cins köpekler bu iş için
uygun?
Ülkemizde sadece Golden Retreiver
ve Labrador Retreiver ya da ikisinin
karışımı olan köpekler bu yapıya
uygun.
Rehber
köpekler
ne
kadarlıkken
eğitilmeye

başlanıyor?
Köpekler 6 ile 10 haftalık arasındayken gönüllü bakıcı
aileler yoluyla eğitiliyor. Bir yıl kadar gönüllü bakıcı ailelerde
büyüyor ve ön eğitimi alıyorlar. Sonra ben alıyorum ve
3-6 ay kadar bir süre rehber köpek eğitimi veriyorum. Son
aşamada da görme engelli ile eşleşme süreci başlıyor.

Bir rehber köpeğin eğitimi için ne kadar bir
bütçe gerekiyor?
Rehber köpeklerin, hem eğitim süreci hem de sonraki
aşamalarda tüm masrafları Rehber Köpekler Derneği
tarafından karşılanıyor. Derneğimiz de bu bütçeyi sosyal
sorumluluk bütçelerine yer veren duyarlı firmalar, kurum
ve kuruluşlar ve bağışçılar ile sağlıyor.
Bu röportaj için teşekkürler Burcu, yolunun
açık olması dileğiyle…
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“Ve MINI aşkı bambaşka bir aşktır.”
MINI aslında bir cevaptı. Neyin cevabı? Hani
küçükken bize bir soru sorarlardı; küçük bir arabanın
içine kaç tane fil sığar? Peki küçük bir arabanın içine
kaç yetişkin sığabilir?
Morris
firması
“Londra
trafiğinde
sıkışıp
kalmayacak ve otobanlarda da nal toplamayacak
bir otomobil hayal edin” demiş. Şirket, bünyesinde
bulunan mühendislerden biri olan Alec Issigonis
görevlendirmiş. Alec Issigonis bizim için de önemli bir
isim. Çünkü kendisi İzmir doğumlu.
Issigonis o zamanın Osmanlı topraklarında doğmuş,
babası da İzmir-Aydın otobanının inşaatı için
görevlendirilmiş bir mühendis. Alec Issigonis 15-16
yaşına geldiğinde de Birinci Dünya Savaşı nedeniyle
Malta’ya göç ediyorlar. Babası gibi mühendislik
eğitimi alıyor ve ondan sonra da Morris firmasında
çalışmaya başlıyor.
Morris firması bir İngiliz firması ve bir de Austin
firması var. Bir süre sonra bu iki şirket birleşme kararı
alıyor, ikisi de İngiliz olduğu için şirketin adını British
Motor Company koyuyorlar. Yani BMC.
Issigonis ve arkadaşları, dışarıdan küçük içeride
ise ferah bir otomobil yaratma konusunda oldukça
zorlanıyorlar. Bugüne kadar alışagelmişin dışında
düşünmeler gerekiyor. Birçok yöntem deniyorlar.
Motoru boyuna değil, enine yerleştirmek, bir başka
deyişle otomobili arkadan değil, önden çekişli
yapmak.

MINI hakkında bilmeniz
gereken her şey
Sosyal medya hesaplarında bile adı Mini ile özdeşleşmiş
Merve Güdücü bize MINI’yi anlattı. MINI tasarımcıları bile
ondan daha iyi anlatamazdı. İşin içinde büyük bir sevgi var
çünkü. Teşekkürler Merve.
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Bu iki şey aslında aradıkları gizli tarifti ve aradıklarına
ulaşmışlardı. Bir başka özelliği
ise manevra kabiliyetiydi.
Arabanın
köşelerine
olabildiğince
yakın
yerleştirilmiş tekerlekler
sayesinde inanılmaz bir

manevra kabiliyetine sahipti. Araba tamamen tek tek
hatta elle kaynaklanıyordu, el yapımı yapılıyordu.
İlk MINI 1959 yılında Morris Mini ve Austin 7 adı
altında piyasaya sürüldü. Çok şirin ve sempatikti.
Şehir hayatına adapte olabiliyordu ve onu kullanmak
çok eğlenceliydi. BMC otomobillere gösterilen ilgiden
çok memnundu. Ama onların isteği çok farklıydı.
MINI’nin aileler için üretilmiş bir otomobilden daha
çok, fırlama zıpır bir otomobil almasını istiyorlardı.
Sizin böyle şirin, sempatik ve aktif bir otomobilimiz
var ve popüler olmasını istiyorsunuz. Ne yaparsınız?
Spora yazdırırsınız. BMC’ de aynı şeyi yaptı. MINI’yi
aldı, spora verdi. Motor sporları 1961 yılında Monte
Carlo yarışına sokma kararı aldı.
Yarış Ocak ayında yapılıyor. Yollar karlı, virajlı. MINI’nin
bu yolları güvenli bir şekilde geçmesi gerek başarılı
bir şekilde bitiyor. Bu başarıyı fark eden çok ünlü bir
isim var. O da John Cooper İngiliz yarış efsanesidir. O
güne kadar yarış arabalarında motorlar ön taraftaydı.
İlk defa John Cooper motoru otomobilin arka tarafına
yerleştirmeyi akıl etti. O günden bu güne yarış
arabalarında motorlar John Cooper nereye koyduysa
oradan devam etti. Bu yüzden efsane!
John Cooper otomobili hızlandırdı, frenleri geliştirdi.
MINI Cooper S çıktı. Ve arka arkaya şampiyon oldu.
2000 yılında BMW, MINI’yi satın aldı. Yepyeni bir
MINI geldi. Arkası gibi motor sporlarında çok başarı
dekor rallisinde Countryman 4 kez üst üste birinci
bitirdi.
MINI tam anlamıyla ikonik
bir araçtır. Ve MINI aşkı
bambaşka bir aşktır.
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Öncelikle kendinizden bahseder misiniz?
1971 yılında Mannheim kentinde doğdum. İlk orta ve lise eğitimimi
Tarsus’ta tamamladıktan sonra Bursa’da Uludağ Üniversitesi ziraat
fakültesinden mezun oldum. İş yaşamıma Türkiye’de patatesin
gelişmesinde önderlik etmiş, hammadde ve tohum üretiminde
faaliyet gösteren Gömeç firmasında başladım. Burada çok seyahat
ettirildiğimi düşündüğüm (aslında hayatımın her anına girmiş oldu)
için 2 yıl çalıştıktan sonra o yıllar altın yıllarını yaşayan domates
salça sektörüne geçiş yaptım. 4 yıl kadar devam ettikten sonra şu
anda görev yaptığım Özgörkey ailesi ile birlikteliğe başladım.
Ziraat Mühendisliğini nasıl tanımlarsınız ne iş yapar?
Ziraat mühendisi, canlıların yaşamı için gerekli ihtiyaçların ana
yöneticisi ve yönlendiricidir. Yenilikleri deneyimlerin bittiği yerde
entegre edebilecek yapıda olabilme özelliğine sahip olmalı, çözüm
üretmelidir. Rakamsal verileri hızla analiz etmeli, çözüm bulmalıdır.
Kısa ve uzun vadede gerekli ihtiyaçları karşılayabilmeli ve öngörüsü
yüksek olmalıdır. Tahmin gücü yüksek olmalıdır. Bitkiyi bilmeli,
izlemeli ve hızlı hareket etmelidir. Teknik yön ve analiz yönünden
irdeleyebilmelidir. Ürün bazında ne yapacağını ve ne kritelerler
isteneceğini bilmelidir. Karşısındakinin ne istediğini sürekli izlemeli
ve gerekli olanı gerçekleştirebilmelidir. İnsanları analiz edebilmeli
ve teknik değerlendirebilmelidir. Ekip ruhunu işlemeli, geliştirmeli
ve sürdürebilmelidir. Makine ve ekipmanlarla ilgili belirli bilgi sahibi
olmalıdır. Ürünü analiz etmeli, kalite ve finansal gücü olmalıdır. İşçi
verimliliğini max duruma getirebilmelidir.
Ülkemizdeki çiftçilerin sertifikalı tohum kullanımını nasıl arttırmalı?
Destekler çks sahibine değil, emeği ile üretim yapana verilmelidir. İlilçe tarım müdürlükleri daha kuvvetli takip etmeli ve yetkilerini
kullanabilmelidirler. Mevzuata aykırı açıkta satılan tohumların
denetlenmesi yapılmalıdır. Sadece başvuru ile değil
yetkinliği olan birimlere gerekli izinler verilmeli ve sıkı
denetlenmelidir. Sertifikalı kademenin altındaki tüm
tohumların satışı ve ekimi yasaklanmalı ama bunu
yaparken gerekli olan altyapısını hazırlamalıdır.

Mehmet Ötün

Bir Ziraat Mühendisinin sahip olması gereken yetkinlikler
nelerdir?
Mesleki yeterlilik ve iletişimi iyi olmalı. Algısı sürekli açık ve
inovasyonu kuvvetli olmalı. İşini sevmeli ve fedakar, teknolojiye
açık ve meraklı olmalı diyebilirim.

Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması’na

Özgörkey Desteği

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin
geçtiğimiz yıl düzenlediği Yeşil Kampusum Fotoğraf ve Kısa Film
Yarışması E. Özgörkey Şirketler Grubu desteğiyle gerçekleşti.
Bildiğiniz gibi tüm dünya ile beraber
ülkemizde, “Yeşil Kampus” uygulamaları hızla
yaygınlaşmakta.
Çevreye
duyarlı,
enerji
tasarrufu
yöntemlerini iyi kullanan,
kalkınmaya katkıda bulunan
kampuslar
oluşturulması
hedefiyle yola çıkan bu
uygulamalar, Ege Üniversitesi
tarafından
da
hayata
geçirilmektedir.
Bu çerçevede “Yeşil Kampus”
temasını
öğrencilerin
gözünden
görmek,
üniversitenin görsel belleğine
katkıda bulunmak adına, Güzel
Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi; Sağlık Kültür ve
Spor Daire Başkanlığı ve

Fun58

Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu (EFOT)
işbirliği ile “Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması”
gerçekleşen
yarışmaya
toplamda 203 fotoğraf ve 17
kısa film katıldı.
Jüri
değerlendirmesi
sonucunda Fotoğraf dalında
Fen Fakültesi’nden Kaan
Yılmaz,
Kısa Film dalında
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden
İbrahim
Sertaç
Kasaplar
yarışmayı kazanan isimler
oldu. E. Özgörkey Şirketler
Grubu’nun Ana Sponsor
olduğu
yarışmanın
ödül
töreni ve sergi açılışı Ege
Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf
Vardar Mötbe Kültür Merkezi
sergi salonunda gerçekleşti.

Ürün gruplarınız ve hizmet verdiğiniz sektörler hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Fabrikamızın ihtiyacı olan tarımsal hammaddelerin temin edilmesini
sağlıyoruz. Bunu yaparken çoğunluğunu sözleşmeli olarak
gerçekleştirmekteyiz. Yıllara ve ihtiyaçlarımıza göre değişmekle
birlikte yaklaşık 70000 ton patates, 35000 ton sebze-meyve alımı
gerçekleştirmekteyiz. Alımını yaptığımız hammaddemizin büyük
çoğunluğunu kendi ekibimiz ve otomatik hasat makinelerimizle
hasat etmekteyiz.
Patates
kısmında
tohum
tedariğimizi
kendimiz
gerçekleştirmekteyiz. Serada doku kültüründen üst(elit) kademeler
yetiştirilmesi, çoğaltılması ve akabinde tarla ekibimiz tarafından
yıllık yaklaşık 3000 dekar açık alanda tohumlarımızın çoğaltımını
yapıyoruz. Patates tohumlarımızın bir sezon sonrası müstahsillere
verilip hammaddeye çevrilmesi için stoklandığı yaklaşık 7000
ton tohum alma kapasitesine sahip Konya depomuz bulunuyor.
Tamamı otomatik iklimlendirmeli dijital takip edilen 7 ayrı odaya
sahip son sistem kasalı bir depo. Patates hammaddelerimizin
taze üretim fazlasını stokladığımız yaklaşık 30000 ton kapasiteye
sahip otomatik iklindirmeli, dijital takip edilen dökme olarak stok
yaptığımız 17 ayrı odaya sahip. Birçok alımlarımızın başından
sonuna kadar ilerleyen zincir halkalarını kendimiz yürütmekte ve
gerçekleştirmekteyiz.
Uluslararası sektörlerdeki yerimiz nedir?
Dünyada dondurulmuş gıda pazarı yaklaşık 275 milyar dolar
hacme sahiptir. Dondurulmuş gıdalar dünyada ilk kez ABD‘de
1930‘lu yıllarda, Avrupa’da ise ilk kez İngiltere ‘de 1948 yılında
perakende olarak piyasaya sürülmüştür. Türkiye‘de 35 yıl önce
başlayan dondurulmuş gıda üretimi ise günümüzde hızlı bir
artış göstermekte olup, mevcut sanayi tesislerinin önemli bir
bölümü teknolojik bakımdan batı ülkelerinin standardına sahiptir.
Dondurulmuş sebze ve meyve üretim ve tüketimi toplam
dondurulmuş gıda sektörü içinde yaklaşık % 0-80 dolayındadır.
Ülke bazında kişi başı yıllık tüketim miktarlarına bakacak olursak
Türkiye altlarda seyretmektedir. ABD 50 kg., İsveç 49 kg.,
Danimarka’da 48 kg., İngiltere 47 kg., Almanya 35 kg., Fransa 33
kg., Yunanistan’da 17 kg., İtalya 16 kg., Türkiye 2 kg. şeklindedir.
Ülkemizin tohumculuk sektörü içindeki önemi nedir?

Ziraat Müdürü Mehmet Ötün, mesleği olan
ziraat mühendisliği ve bu sektör ile ilgili
sorularımızı içtenlikle yanıtladı…

Dünyada tohumculuk sektörü 100 yılı aşkın süredir devam
etmektedir. Ülkemizde ise özel sektöre 1985 yılında serbestlik
sağlanarak adım atılmıştır. Tohum ticaret hacmi 55 milyar dolar,
Türkiye bunun %2’lik kısmına sahip olup 1 milyar dolar hacme
sahiptir. Sebze tohumunda %90 civarında kendisine yeten bir
ülkeyiz ki bu çok iyi bir durumda olduğumuzu göstermektedir.
Hububat bitkileri tohumlarında %70 civarında kendimiz tarafından
gerçekleştirmekteyiz. Endüstri bitkilerinde ise pamukta %30,
mısırda%20, ayçiçeğinde %20, soyada %10, patateste %1-2
civarında olup, pancarda tamamen dışa bağımlı durumdayız.
Bu oranların artırılması geleceğimiz açısından mutlak önem arz
etmektedir. Sektörün geliştirilmesi için; Sertifikalı tohum üretmek
için prosedürlere uyuma önem verilmeli, destek ve takibin
artırılması gerekmektedir. Tohum için saf bölgeler kullanılmalı,
resmi kurumlar önderlik etmelidir. TTSM kuvvetli değil, herkes
tohumcu unvanı alabiliyor. Yetkinliği olanlara sahip çıkılmalıdır.
Doku kültürünün yerli çeşitlerin üzerinde artırılması ve destek
oranlarının fazlalaştırılması gerekmektedir.
İş hayatının dışında neler yapıyorsunuz?
İş hayatından dolayı birçok farklı noktayı görme fırsatım oldu. Yeni
yerleri görmek heyecan veriyor. Seyahat etmeyi ve araç kullanmayı
seviyorum, özellikle farklı ülkelerde bulunmak ve buraları istediğim
şekilde dolaşmak apayrı bir zevk. Yürüyüş yapmak hayatımın
vazgeçilmezlerindendir.
Herkesin bilmesinde yarar gördüğünüz bir tecrübenizden bahseder
misiniz?
Yaptığınız işin ne istediğini bilmelisiniz. Sonuca herkesten daha
fazla siz yakın olmalısınız. Bunu sağlamak için izlemek, sorgulamak
ve öngörmek gerekmektedir. Hareket etmeyi nefes almak gibi
ihtiyaç olarak benimsemeliyiz. Birebir iletişimleriniz güçlü olmalı,
gereken duruma ikna edebilmelisiniz. Mazeret bulmak kolay,
çözüm bulmak zordur. Bu durumu yaşamamak için ben dedim
değil, böyle olması gerekiyor diyebilmeliyiz.
Hedefleriniz nelerdir?
Her yıl bir önceki yıldan daha iyi noktaya gelebilme hedefindeyiz.
Kendini ve yaptığını geliştiren durumda olmalıyız…
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Pelin Gülerhepşen, Benan Bilek,
Toygun Tunçer, Sibel Köroğlu

Çağdaş Işıksoy, Tuğçe Işıksoy, Gizem Uslu, Cahit Uslu

Erkan Tabak, Toygun Tunçer, Tunahan Yiğit

Deniz Çetinkaya, Turnel Özcan, Ayşen Samsun, Pınar Demirtaş, Özge Yalçınsoy,
Songül Kaçan, Ezgi Şahin, Gözde Çalışkan Karakuş, Duygu Ersoy

Mustafa-Gökçe Buğday
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Nuran Arslan, Öykü Yüksel, Aslı Deniz Acun, Pınar Demirtaş

Özlem Can, Rabia Sarıtepe,
Gamze Cankut

Ayşen Armağan, İsmail Tikniz, Atacan Kadıoğlu, Helin Özçift, Atilla Kilit, Naz Ersever, Ozan Yıldız,
Sezin Varyoz, Cemre Erişkin, Nilsu Şen, Bartuğ Kocabıyık, Derya Kılıç, Zuhal Çayüstü, Beyhan Akyurt
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Ayşen Samsun
Tuncay Muslu
17 yıldır Özgörkey Grubu’nda muhasebe, iş geliştirme, ziraat, bütçe gibi birçok
departmanda çalışmalarını sürdüren ve yeni yapılanma ile şu an Bütçe ve
Raporlama Grup Müdürlüğü görevini yapan Tuncay Muslu, sorularımızı yanıtladı…
Öncelikle sizi tanımak isteriz, bize kısaca kendinizden
bahseder misiniz?
1972 Manisa doğumluyum. 13 yaşında Poyraz
adında bir oğlum var. Daha önceleri Abalıoğlu
Grubunda çalıştım. 17 yıldır ise Özgörkey Grubu’nda
çalışıyorum. Yeni yapılanma ile Bütçe ve Raporlama
Grup Müdürlüğünü üstlendim. Daha önceleri ise
şirketin muhasebe, iş geliştirme, ziraat, bütçe gibi
birçok departmanında çalıştım.
Futbol, bisiklet, koşu ve trekking yapmayı severim.
Türkiye’nin en çok şampiyon olan takımını tutuyorum.
En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz
projeleriniz nelerdir?
En büyük hayalim büyük bir çiftliğimin olması…
Asla yapmam dediğiniz şey nedir?
Asla açık denizde dalmam diyebilirim.
Yirmili ve otuzlu yaşlar üzerinde konuşursak, neler
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söyleyebilirsiniz?
Hayatımda birçok dönüm noktasının olduğu yıllar 20li
30lu yaşlardı. Mezuniyet, iş hayatının başlaması gibi
önemli değişiklikler 20li yaşlarda oldu. Denizli’den
sonra İzmir’de yaşamaya başladığım, Özgörkey
Grubu ile yollarımın kesiştiği ve en önemlisi de baba
olduğum yıllar… Dolayısı ile bu yaşları en çok hayat
tecrübesi edindiğim dinamik olarak tanımlarım.

Yaklaşık 1,5 yıldır Özgörkey Grubunda Muhabese, Vergi ve İç Denetim Müdürü olarak
çalışmakta olan Ayşen Samsun, bu grupta göreve başlar başlamaz arkadaşlarına;
“muhasebeyi bu şirketin en eğlenceli departmanı yapalım” diyerek yola çıkmış.
“Muhasebe, denetim genelde sıkıcı olarak değerlendirilse de ben sıkıcı olanın
yaptığımız işler değil onu nasıl yaptığımız olduğuna inanırım. Dolayısı ile 2008 yılından
beri her gün işimi nasıl daha keyifli ve eğlenceli yaparım bakış açısıyla çalışıyorum”
diyen Ayşen Samsun, görevini severek ve neşeyle icra ediyor... Biz de Ayşen Hanım
ile kendisinin enerjisi ve neşesinin yansıdığı keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Merhaba, ben Ayşen Samsun. Nil’in (6 y.) annesiyim ve
İzmir aşığıyım. İş hayatımın başlangıcında uluslararası
ilişkiler alanında yaklaşık 1 yıl Adnan Menderes
Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra vergi,
denetim ve muhasebe alanında kariyerime başladım ve
yaklaşık 1,5 yıldır Özgörkey Grubunda Muhabese, Vergi
ve İç Denetim müdürü olarak görev yapmaktayım.

Kendinizde neyi değiştirmek isterdiniz? Ya da hangi
özelliği eklemek isterdiniz?
Bu güne kadar edindiğim artı-eksi tüm tecrübeler
beni ben yaptı. Dolayısıyla değiştirmek istediğim
bir özelliğim yok. Ancak bir enstrüman çalmayı çok
isterdim. Hala da geç değil…

Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz ve işinizle ilgili neler söylemek
istersiniz? Dışarıdan bakıldığındaki kadar sakin midir
muhasebe?
Sürekli bir hareket halindedir muhasebe… Aynı
dünyanın dönüş hızını hissetmediğimiz gibi muhasebe
departmanlarının hızlı aksiyonlarını da dışarıdan bakınca
bazen pek hissetmeyebilirsiniz. Bu da işin doğası gereğidir.
Dolayısı ile sakin tek başına yeterli kalmıyor sanki. Ben ilk
bu grupta göreve başladığımda arkadaşlarıma “muhasebeyi
bu şirketin en eğlenceli departmanı yapalım” dedim… Hala
“neden olmasın” diyorum…

2020 için neler söylemek istersiniz?
Yeni yıl birçoğumuz için “yeni umutlar ve yeni
beklentiler” demek… Dolayısı ile 2020 tüm
umutlarımızın, beklentilerimizin ve isteklerimizin
gerçek olacağı bir yıl olsun…

Muhasebe, denetim genelde “sıkıcı” olarak değerlendirilse
de ben sıkıcı olanın yaptığımız işler değil onu nasıl
yaptığımız olduğuna inanırım. Dolayısı ile 2008 yılından
beri her gün işimi nasıl daha keyifli ve eğlenceli yaparım
bakış açısıyla çalışıyorum. 2008 yılından beri vergi denetim

ve muhasebe alanında çalışmaktayım.
Herkesin bilmesinde yarar gördüğünüz bir hayat tecrübesi var
mıdır?
Bu güne kadar sonucu negatif olan bir olayın hemen
akabinde aslında beni bir önceki durum ya da olaydan
daha güzel bir şeyin beklediğini gördüm. Yani yolun
sonu dediğimiz yer aslında yepyeni bir yolun başlangıcı
olabiliyor. Benim hayatımda hep böyle oldu…
Hayatınız boyunca yaşadığınız en heyecan verici tecrübe nedir?
Kesinlikle anne olmak en eşsiz ve heyecan verici
tecrübeydi…
Özel bir yeteneğiniz var mı?
Benim lisedeki lakabım “atom karınca”ydı. Öyle uçmak, yok
etmek gibi özel yeteneklerim yok belki ama bitmeyen hayat
enerjim var. Özellikle de anne olduktan sonra en yorgun
ve güçsüz anlarımda bile tüm dünyayı kaldırabilecek kadar
güçlü hissedebiliyorum...
2020 için neler söylemek istersiniz?
Aslında “Bugünün dünden farklı olsun” önemli bir motto.
Bu yüzden umarım 2020, 2019’dan farklı bir yıl olur. Hem
kendi hayatımıza hem de başkalarının hayatına güzellikler
getireceğimiz bir yıl olsun...

key63

İSPAK - Burkay Karagöz
“İlgi ve alakanız için öncelikle çok teşekkür ederim. Sezin
Hanım’a söyleyebilecek hiçbir şey yok çok iyiydi, bir daha
alacak olsam yine buraya gelmeyi tercih ederim.”
Mustafa Şahin
“Öncelikle araç alım sürecimizden bahsetmek gerekirse
bundan önce kullanmış olduğumuz BMW’ye göre daha
orta segment bir aracın bakımını yaptırdıktan sonra
Özgörkey’e girip araçlara bakmayı düşündüğümüzde
karşımıza çıkan satış danışmanı arkadaşımız bize aracı
çok güzel anlattı. Araç da zaten kendini gösteren bir araçtı,
beğendik. Sonrasında alımımız çok hızlı bir şekilde gelişti.
Aracın istediğimizden daha fazla fonksiyonları olduğunu
gördük. Araç alım işlemi bittikten sonra araç teslimiyle
ilgilenen arkadaş da farklı şeyler ekledi. Satıştan teslime
kadar herkes çok ilgili davrandı. A’dan Z’ye her şeyden
çok memnun kaldığımı dile getirmek isterim ve herkese de
tavsiye ederim.”

Özgörkey’de
Müşteri Teslimatları
Müşteri memnuniyeti bir Özgörkey Grubu çalışanı için ilk amaç olduğunu
hepimiz çok iyi biliriz. Satışla başlayan müşteri ilişkisi teslimatlar
sırasında mutluluğun ve memnuniyetin zirveye taşındığı anlardır bizde.
Müşterilerimizin memnuniyetlerini belirttikleri cümlelerse çok değerlidir.

Hakan Yıldız
“Daha önce test sürüşü için başka bir bayie gitmiştik.
Kararımızı tam anlamıyla vermemiştik ama ben
Özgörkey’den Beyhan Hanım’ı aramıştım. Onun ilgisi ve
bilgilendirmesi sayesinde kararımızı verdik ve telefonda
aldık arabayı. Sonrasındaki süreçte de çok memnun
kaldık, devamlı aradılar, bilgilendirdiler. Araç teslimleri
de farklıydı. Daha önce başka bir markada da yine bir
Alman markası olan Audi de kullandım ama BMW farklı
tabii ki. Farklı olduğunu da hissettirdi. Satıştan ürün
teslime kadar çok memnunuz, servis aşamasında da aynı
memnuniyeti duyacağımızı düşünerek uzun yıllar birlikte
çalışmayı düşünüyorum.”
Bülent Yönter
“Eşimin emekli olması dolayısıyla araç almaya karar
verdik, sonrasında birkaç farklı markayı araştırdık ve
BMW’ye geldik ve bir daha başka yere gitmemeye karar
verdik. Neden BMW’yi seçtik derseniz hem yeni bir
model, hem yılların deneyimi ve tecrübesi var tasarım
olsun motor ve kaporta olsun… Satış sürecinde İsmail ve
Bartu Bey mükemmel iş çıkardılar, mükemmel ilgilendiler,
ikna ettiler. Yemeğe bile götürdüler bizi. Kararımızı verdik
ve satın aldık. Sağ olsun en son aşamada da Yücel Bey her
şeyi aktardı bize. Çok memnunuz…”

Esra Bulut
“Ehliyet aldığım günden beri bu yaşıma kadar hep
Mini almak istiyordum. Bu isteğimi gerçekleştirmek
için Özgörkey’e Mini bakmaya gittim, Merve Hanım da
oradaydı ama artık abla diyorum, çünkü çok samimiyiz.
Kendisi benim için çok uğraştı, elinden gelen her şeyi
yaptı.İyi ki almışım, çok memnunum, herkese de tavsiye
ederim.”
Umut Özdemir
“Bir Pazar günü eşimle Özgörkey’e gidip Mini’yi bir
inceleyelim dedik. Karşımıza bıcır bıcır bir kız çıktı ve bizi
o gün ikna etti. Sonrasında da bize çok destek verdi. Sahip
olduğum üçüncü arabamdı. Hayatımda ilk defa bir aracı
alırken eğlenerek, video çekerek ve satın aldığım kişiyle
arkadaş olarak ayrıldım. Mini Merve Naz’ın benim için yeri
ayrıdır o yüzden. Beni hayalimdeki araca kavuşturduğu
için ve o da ilk aracını bize sattığı için aramızda bir
arkadaşlık olduğu aşikâr…”

Osman Nuri Aydın
“Benim araç alma sürecimde yardımcı olan Helin
Hanım’a çok teşekkür ederim, çok ilgilendi, her şeyi takip
etti. Aracı sipariş ettikten sonra bana gelme sürecinden
beklediğimden daha da önce aldım. Bu benim buradan
aldığım 4. aracım, artık bir aile olduk.”
Ekrem Kayık
“BMW’yi marka olarak zaten beğeniyordum, bir hafta
sonu eşimle beraber showroom’a görmeye geldik. Satış
görevlisi Sezin Hanım sağ olsun bize yardımcı oldu.
Modeli de eşim seçti, beğendiğimiz renk aslında metalik
griydi ama çok talep edilen bir renk olduğu için o gün o
renk satılmıştı biz de tercihimizi beyazdan yana kullandık
ve çok memnunuz.”
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Yücel Vural
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Kaan Berberoğlu

Bu sene biraz daha farklı bir yaklaşım sergileyeceğiz
çünkü davranış tarzımızı değiştireceğiz. Bu bize
sadece zayıflama ve spor anlamında değil günlük
yaşantımızda, iş hayatımızda da faydalı olacak. Nasıl
mı? Ufak alışkanlıklar edinerek…

Motivasyonunu Arttır ve
Hedeflerine Odaklan!
Annie Müzikaline

Özgörkey desteği
Dünyaca ünlü Annie Müzikali geçtiğimiz günlerde Bornova Kültür
Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Gelirinin bir kısmının TEV
(Türk Eğitim Vakfı)’e bağışlanan müzikalde 50 kişilik çocuk oyuncu
ve 10 kişilik orkestranın yanı sıra, 15 kişilik bir teknik ekip de görev
yapıyor.
Bu önemli sanat projesine Özgörkey Otomotiv olarak BMW 5 serisi
ve Cake Studio ile sponsorluk desteği verdik.

Ne Kadar Çok İstiyorsun?

Hayatta her şey “ne kadar istediğin” ile alakalıdır. Gerçekten
istiyorsan ve kendine dürüst olabiliyorsan önüne çıkan engelleri
bir bir aşmanın yolunu bulursun; ama tereddütlerin var veya
yeteri kadar istemiyorsan, sadece sözde kalacaksa zaten
bahaneler üretirsin ve kendi kendini olmayacağına inandırırsın.
Bu da zaten en kötüsüdür. Başarıya giden yolda düşebiliriz ama
kalkıp, üzerimizdeki tozu silkeleyip, ilerlemeye devam etmek
zorundayız.

“si vispacem, para bellum”

Eskilerin bir sözü vardır; barış ve huzur için, savaşa hazırlanmak
zorundasın. Başarılı insanların tecrübeyle edindikleri bazı huylar
var, hazırlık gibi düşünebileceğimiz. Bunlardan en popüler
olanı kendine bir hedef koymak ve seni başarıya ulaştıracak
basamakları belirlemek. Bu basamaklara minik hedefler olarak
da bakabiliriz. Burada amaç her minik hedefin, büyük resme
bakıldığında, bizi asıl amaca daha çok yaklaştırmasıdır.

Söz Uçar Yazı Kalır

Mike Parker, Oprah Winfrey, Larry Page gibi başarılı
insanların belki de en önemli alışkanlıkları ufak notlar alarak
hedefleri doğrultusunda ilerlemeleridir. Yazarak çalışmak
motivasyonunuzu arttırdığı gibi ilerlemek istediğiniz yol
bulanıklaştığında yeniden yön bulmanızı da kolaylaştıracaktır.
Örneğin kilo vermek isteyen bir kişi mutlaka günlük tükettiği
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besinleri ve değerlerini yazmalıdır, böylece ufak bir kaçamak
yaptığında veya bir hafta sonu aşırıya kaçtığını hissettiğinde
geriye dönük hesaplamalar ile yeniden diyetini hizaya sokabilir.
Demek istediğim, yazarak çalışmak size geniş resme bakabilme
kabiliyeti verecektir ve bu bazı şeyleri daha net görmenizi
sağlar. Mutlaka alışkanlık haline getirin!

Disiplin

“Disiplin; şimdi hemen istediğin ile en çok istediğin arasında
tercih yapmaktır.” – Augusta F. Kantra
Diyet konusunda yardımcı olmaya çalıştığım arkadaşlarımın,
kendilerini tutamayıp geceleri tatlı krizine yenik düşmeleri beni
hep şaşırtırdı. Şimdilerde farkına vardım ki bu konu disiplin
gerektiren ve güçlü irade isteyen bir durum. Bu yüzden çoğu
kişi şimdi istediğine hayır diyemiyor, nefsine yenik düşüyor.
Spora başladıktan 37 sene sonra anlıyorum ki bana kazandırdığı
en büyük özellik disiplinli olmak, odaklanabilmek ve asla pes
etmemekmiş. Örneğin geçtiğimiz senelerde ekip olarak yıllık
kotamızı tutturmamıza 1 adet kalmıştı ve 31 Aralık akşamüzeri
saat 17’de hala araç satışını tamamlamaya çalışmıştık.
Odaklandık mı? Evet. İnsanlar bizimle dalga geçti mi? Evet. Pes
ettik mi? Asla. Tabii dışarı çıkıp eş dost arkadaşlarla eğlenmeye
başlamak istedik ama şu an istediğimiz ile en çok istediğimiz
arasında bir tercih yaptık. Disiplin buydu.
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firması yetkililerinin fabrikamızı denetlemesi sonucu Antalya’da
RAL-GZ 992-1 & 992-3 Standart Sertifikasyonunu alan ve
devam ettiren ilk ve tek firma olmuştur.
Özgörkey Laundry olarak Antalya’dan başka bir ilde faaliyet göstermeyi
düşünüyor musunuz?
Antalya’da faaliyet gösteren fabrikamız çevre turizm beldelerine
hizmet vermektedir ilerleyen süreçlerde artan talepler karşısında
değerlendirmeye alınacaktır.
Özgörkey Laundry’i diğer rakiplerden ayıran en önemli özelliği nedir?
Öncelikle Özgörkey ailesinin bizlere aşılamış olduğu kaliteli
hizmet anlayışı, en yeni teknolojileri yakından takip ederek
uygulanması, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmamız ve en
önemlisi ekip olarak sektörün en deneyimli kadrosuna sahip
olmamız bizi diğerlerinden ayıran özellikler…
Çevreci politikanızla diğer şirketlere örnek oluyorsunuz bu konuyla
ilgili neler söylemek istersiniz?
Kullanmış olduğumuz makineler sayesinde ana yıkamada işlem
gören suyu tekrar kullanıyoruz bu da su tüketimlerimizi ciddi
oranlarda düşürmektedir. Örneğin evlerde 1 kg çamaşır yıkama
işlemi için yaklaşık 21 litre su tüketilirken bizler 1 kg çamaşır için
4 lt su tüketiyoruz. (Bu oranlar endüstriyel tıp konvansiyonel
makineler için de geçerlidir), bir de yıllık 20.000.000 kg çamaşır
yıkadığımızı düşünürsek… Kullanmış olduğumuz kimyasallar
çevreye zararsız olduğu halde arıtma sisteminde arıtılarak çevre
sulama işlemlerinde kullanılmaktadır.

Laundry İşletme Müdürü;

Özgörkey Laundry Türkiye pazarındaki yerinden bahseder misiniz?
Vermiş olduğumuz hizmetin gerekliliği 24 saat içerisinde kirli
çamaşırları alıp temiz olarak teslim etmek olmasından dolayı
Türkiye değil bölgesel bir pazarımız mevcut bulunduğumuz
pazarda marka değeri en yüksek firmayız.

Gökhan Aydoğan
2006 yılında kurulan Özgörkey Laundry
İşletme Müdürü Gökhan Aydoğan
sorularımızı yanıtladı…
Kendinizden bahseder misiniz?
1975 Çorum doğumluyum, Çorum’da başlayan eğitim hayatımı
Eskişehir’de tamamladım, işletme üzerine eğitim aldım. 22 yıldır
bu sektördeyim evliyim, 10 yaşında bir oğlum var.
Özgörkey Laundry hakkında bilgi verir misiniz?
Özgörkey Laundry, 2006 yılında kurulmuştur. 5000 kg/saat
olarak kurulan tesisimizi 2019 yılında organize sanayi bölgesinde
yapmış olduğumuz yeni fabrikaya taşıyıp yeni yatırımlar yaparak
saatlik kapasitemizi 7.000 kg’a çıkardık. Böylece, firmamız
tek çatı altında Türkiye’nin en büyük kapasitesine ulaşmıştır.
Ayrıca en ileri teknoloji ürünü makine ekipmanları kullanan tek
fabrika olma özelliğini taşımaktadır. Firmamız kaliteli ürünler
kullanmadaki kararlığını makine ekipmanında Kannegiesser
ve tekstil yıkama kimyasallarında da Diversey ürünlerini tercih
ederek göstermektedir. Özgörkey Laundry olarak yüksek
teknoloji ile donatılmış olan fabrikamızda sürekli kalite ilkesi ve
koşulsuz müşteri memnuniyeti odaklı çözüm ortağınız olmayı
amaçlıyoruz.
General Management(P.O.Y.D.) Turizm & Yönetim dergisi
tarafından 2010-2016 yılları arasında verilen ödüllerden; 2010
&2011 & 2012 & 2013 & 2014 ve 2016 yıllarında dış hizmetler
dalında Türkiye’de EN İYİ ÇAMAŞIRHANE ödülüne ÖZGÖRKEY
LAUNDRY layık görülmüştür. 2011 sonu itibarı ile çamaşır yıkama
kalitesini tescil etmek amacı ile uluslar arası HOHENSTEIN
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Özgörkey Laundry olarak nasıl bir politika izlemektesiniz?
Kaliteli ve zamanında hizmet vermek ve bu hizmeti
sunarken ödün vermeyeceğimiz ilkelerimizin başında
hijyen vardır. Otellere hizmet veriyor olarak görünsek de aslında
işlem yapmış olduğumuz ürünler direk insan bedeniyle temas
halinde bu yüzden kirli olarak gelen çamaşırlar son kullanıcıya
ulaşana kadar, hijyen zinciri bozulmadan teslim edilmelidir.
Sektörümüz kullanılan makine ve ekipman bakımından tehlike
sınıftadır, bu yüzden iş güvenliği taviz veremeyeceğimiz
ilkelerinden bir diğeridir.
Bulunduğunuz pozisyona gelmek için kendinizi nasıl geliştirdiniz?
Öncelikle belirtmek isterim ki ben teknik kökenli alt yapıdan
geliyorum, bu sektörde uzun yıllar teknik müdür olarak çalıştım,
daha sonra almış olduğum işletme eğitimi ile birleştirerek fabrika
müdürlüğüne geçiş yaptım. 8 yıllık çalışma sonrasında zincir
otel grubunun endüstriyel çamaşır fabrikasının kuruluşunu
gerçekleştirerek 5 yıl süre ile genel müdürlüğünü yaptım, 2011
yılında Özgörkey ailesine katıldım. Bu sektörün teknoloji ile
bağlantısı yadsınamaz bu yüzden bu sektöre girdiğim günden
itibaren teknoloji gelişmeleri yakından takip ettim, yurt içi yurt dışı
seminer ve eğitimlerle hem kendimi hem ekibimi desteklemeye
devam etmekteyim.
İş hayatının dışında vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sektörümüz oldukça yoğun çalışma temposu ve özveri
gerektirmektedir, dolayısı ile kendimize az vakit kalmaktadır. Bu
vakti de tamamen aileme ayırıyorum.
Son olarak hedeflerinizden bahseder misiniz?
Antalya’da bu işi yapan çok fabrika var. 2012 yılından beri en
iyisi olduk, bu başarımız Türkiye çapında en iyi yönetilen laundry
olarak ödüllendirildik, bu başarıların devamını sağlamak. İlerleyen
zamanlarda bu başarıyı laundry zinciri kurarak genişletmek…

Kendinizden biraz bahseder misiniz?
1985 yılında Bulgaristan’da doğdum. 1990 yılında, 5 yaşındayken
ailemle birlikte Türkiye’ye göç ederek İzmir’e yerleştik. İlkokul,
ortaokul, lise ve üniversite (yüksek lisans) hayatım İzmir’de geçti.
Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden
2008 yılında mezun olduktan sonra yüksek lisansı İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladım.
Yüksek lisansa devam ettiğim sırada, iş hayatına da Reysaş Lojistik
firmasında başladım. Yaklaşık 6 ay İş Geliştirme Mühendisi olarak
çalıştıktan sonra, ana üretim sektöründe çalışmanın mesleki
gelişim açısından daha faydalı olacağını düşünerek, temizlik
kağıtları sektöründe yer alan Lila Kağıt firmasına Talep Planlama
Mühendisi olarak geçiş yaptım. 2010-2013 yılları arasında,
sırasıyla Talep Planlama Mühendisi- Üretim Planlama MühendisiÜretim Planlama Yöneticisi olarak İstanbul Genel Merkez ve
Çorlu Fabrika lokasyonlarında çalıştım. 2013 yılında İzmir’e
dönme kararıyla birlikte yolum Özgörkey Gıda ile kesişti. Yaklaşık
6 yıldır Özgörkey Gıda bünyesinde planlama departmanında
çalışıyorum. Ekip arkadaşlarım ile birlikte sorumluluk alanlarımız
genel hatları ile; yarım mamul, hammadde, ziraai hammadde,
yardımcı malzeme stok ve ihtiyaç planlaması; bitmiş ürün uzun,
orta ve kısa dönemli stok, tedarik ve üretim planlaması.
Gıda sektöründeki planlama fonksiyonunun diğer sektörlere göre
avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Son tüketiciye hitap eden, hızlı tüketim ve gıda sektörlerinde
planlama fonksiyonunun en büyük zorluğu, talep belirsizliği.
Örneğin, bugün tam olarak kaç kişinin Burger King’e giderek
toplamda kaç ton soğan halkası tüketeceği net olarak
bilinemediğinden dolayı, bu ürünün tedarik zincirindeki her nokta
çeşitli yöntemlere göre tahminleme ile planlama yapmak ve stok
yönetimini sağlamak durumunda. Gıda sektöründeki hammadde
ve ürün bozulma riskinin diğer sektörlere göre yüksek olması,
Fifo zorunluluğu da planlama fonksiyonunu zorlayan ve aslında
zorunlu kılan diğer unsunlar.
Bununla birlikte avantajları da oldukça fazla. Özellikle faaliyet
gösterdiğimiz donmuş gıda sektöründe; hammaddeye yakın
konumda bulunmak, birden fazla dönemde ekim yapma
alternatiflerine sahip olmak (bahar ve güz döneminde), farklı
bölgelere ekim planlaması yaparak fabrika üretim kapasitesine
göre hammadde tedariğini sağlayabilmek, hammadde ve yardımcı
malzeme tedariğinde ağırlıklı yerli üreticilerle çalışarak düşük
tedarik sürelerine sahip olabilmek, planlama fonksiyonu açısından
öne çıkan avantajlar olarak sayabilirim.
Ürün Tedarik ve Planlamanın üretim sürecindeki önemi nedir?
Planlama, tedarik zincirinin en önemli süreçlerinden biridir.
Hammaddenin son ürüne dönüştürülmesi, son ürünün
müşteriye ulaşmasına kadarki süreçte “Hangi ürün? Ne kadar?
Nerede? Ne zaman bulunmalı?” sorularının cevaplarını minimum
maliyetle bulması gereken fonksiyon olarak özetlenebilir. Bu
bakış açısı ile, üretim sürecinin hem tedarikçisi hem de iç
müşterisi durumundadır. Zincir içerisinde, üretim sürecinin ana
amacına odaklanmasını sağlayacak alt yapıyı hazırlama görevi
bulunmaktadır. Yani, malzeme & hammadde tedarik ve üretim
çizelgeleme süreçlerini; en yüksek verim ve kaliteye sahip, en
düşük maliyetli ürün yaratılması fonksiyonuna hizmet edecek
şekilde planlamalıdır. Üretim sürecinin sonunda da iç müşteri
olarak, üretim sürecinin planlanan duruma uygun olup olmadığını
kontrol ve takip eden fonksiyondur.
Ülkemiz hammadde tedariği konusunda ne seviyede?
Bulunduğumuz sektörün ana girdisinin, tarımsal hammadde
olduğunu düşündüğümüzde, ülkemiz, gerek zirai ürün çeşitliliği
gerekse zirai üretimi yapılan ürün miktarı konusunda dünyanın en
önemli ekonomilerinden. Bununla birlikte, dünya nüfus artış hızı,
küresel ısınmanın görünmeye başlayan etkileri; bundan sonraki
yıllarda tarımsal planlamanın en kritik konulardan biri olacağına
işaret ediyor. Ülkemiz de, iklimsel ve bölgesel olarak avantajlara
sahip olmanın rehavetinden çıkarak, tarımsal üretim artışını
sağlayacak, tarım verimliliğini arttıracak ve süreklilik gösterecek,
otomasyon ve dijital takibe dayalı, uzun dönemli zirai planlamanın
öneminin anlaşılacağı, tarımsal reformları bir an önce hayata
geçirmeli.
Dondurulmuş gıda sektöründe, ürün tedariği ve üretim planlamasında
sizce önemli noktalar nelerdir?
Dondurulmuş gıda sektörü, aslında ürün ve hizmet tedariğini aynı
anda sağlayan bir sektör. Son tüketiciye, sunduğu bitmiş ürünün
yanında her mevsim her ürüne ulaşabilme yani bir anlamda
depolama hizmetini sağlıyor. Bu sektördeki üretim planlamada
en önemli nokta, çoğu sektörde olduğu gibi; doğru satış tahmini
ve stok planlaması yapabilmek. Her bir meyve-sebzenin üretimi

Yaklaşık 6 yıldır Özgörkey Gıda bünyesinde
planlama departmanında çalışan Ürün Tedarik ve
Planlama Yöneticisi Mihriban Yücesoy, sorularımızı
samimiyetle yanıtladı.

Mihriban
Yücesoy

kendi mevsiminde, yılın belli dönemlerinde yapılıp 12 ay satışa
sunulduğu için, doğru stok planlamasını yapmak, stoksuzluk ya da
aşırı stok durumunu yaşamamak, sizi diğer rakipleriniz karşısında
avantajlı duruma getirebiliyor.
Verimli bir öğrencilik geçirmeleri için, üniversite öğrencilerine ne
önerirsiniz?
Öncelikli önerim, üniversite hayatının tadını bol bol çıkarmaları,
iş hayatına atıldıktan sonra yâd etmek üzere güzel anılar
biriktirmeleri… Mesleki olarak da, kendilerini geliştirecek hiçbir
staj, proje, vaka yarışması, konferans, eğitim vs. kaçırmamaları.
Özellikle uzun dönemli staj yaptıkları şirketlerde, “ben burada
çalışıyor olsam neyi farklı yapardım?” diye düşünmeleri, birlikte
çalıştıkları sorumlu amirleri ile beyin fırtınası yapmaları, iyi gözlem
yapıp gördükleri her süreçle ilgili kabullenici değil sorgulayıcı
davranarak neden-sonuç ilişkisi konusunda tatmin olacakları
cevaba ulaşıncaya kadar çaba sarf etmeleri.
İşten kalan vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
İşten kalan zamanları, çoğunlukla ailem ve arkadaşlarıma ayırmayı
tercih ediyorum. Hafta sonu mutlaka açık havada yürüyüşe
zaman ayırıyorum. Haftada bir gün yoga dersine gidiyorum.
Kendime ayırdığım zamanlarda; kitap okumayı, film ve doğa,
mimari tasarım belgeselleri izlemeyi seviyorum.
Hedefleriniz neler?
Endüstri mühendislik eğitiminden itibaren, tedarik zinciri yönetimi
alanında çalışmayı hedeflemiştim. Planlama, tedarik zincirinin en
temel fonksiyonlarından olduğu için, bu alanda uzmanlaşmak
öncelikli amacımdı. Kariyer hedefimi; diğer süreçler içerisinde de
yer alarak iyi bir tedarik zinciri uzmanı olmak, tarımsal planlama
konusunda hem bireysel hem de toplumsal fayda sağlayacak
çalışmaların içerisinde yer almak, olarak özetleyebilirim.
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2020 YILINDA
BİZİ NELER BEKLİYOR?
KOÇ
Mesleki başarı için oldukça şanslı bir yıl. Bu yıl
sosyal hayatlarında ve çevrelerinde oluşacak
değişimlere hazırlıklı olmaları gerekir. Bu yıl
aile, iletişim, kariyer ve çevresel etkileşimler
oldukça önemli olacaktır. Ocak ve Kasımdaki
ay tutulmalarına dikkat etmelerinde fayda
var; iletişim konusunda sert etkilere maruz
kalabilirler. Venüs ve Mars retroları hem
kişisel hayatı, hem de yine iletişim ve problem
çözümlerine ilişkin durumları olumsuz yönde
etkileyebilir. Nisanda düzenli işlerine ve
kariyer ilerlemelerine önem vermeliler.
BOĞA
Daha cesur olabileceğiniz bir yıl olacak.
Seyahat ve eğitim konusunda oldukça
önemli gelişmeler olabilir. Kariyer ve finans
konularında hayat dersi olabilecek durumlara
da rastlayabilirler. Boğaların bu yıl kendi
iç dünyalarına ve psikolojik durumlarına
dikkat etmeleri gerekiyor. Eylül ve Kasımda
düzenli gelir elde ettikleri işlere dair yoğun
gelişmeler yorucu zamanlar yaşanabilir.
Duygusal dünyalarına ve aile ilişkilerine bu
yıl daha özenli davranmaları gerekecektir.
Bunun yanında kendilerine ait pek çok şey
öğrenebilirler ve geliştirebilirler. Zorlayan
durumlar karşısında sabırlı olanlar bu yıl
kazanacaktır.
İKİZLER
Ruhsal gelişmeleri ve işleri dışındaki kazançlar
açısından şanslı bir yıl. Seyahat, eğitim ve
hayatlarına yeni giriş yapacak kişilere karşı
daha dikkatli olmaları gereken bir yıldan
geçecekler diyebiliriz. Kazanç kapılarına
ait değişimlerde bu yıl gerçekleşebilir.
Duygusal açıdan önceki yıllara göre daha çok
zorlandıkları bir yıl olacak. Kasım ayındaki
ay tutulması onları sert etkileşimlere maruz
bırakacak ve ilişkiler açısından yeni alanlar
ortaya çıkacaktır. Nisan ve Mayıs aylarında
önemli gelişmeler ortaya çıkabilir; bu
dönemde her durumu iyi değerlendirmeliler.
YENGEÇ
Ortak çalışma alanları ve yuvaya ait ikili
ilişkilerinde verimli bir dönemi kapsıyor. Bu
açıdan istediklerini yakalamak daha kolay
olacaktır. Ruhsal gelişimlerinde daha önemli
gelişmeler olabilir. Bununla birlikte hukuksal
ve yasal durumlara karşı daha duyarlı olmaları
yerinde olacaktır. Yengeçler bu yılda bolca
hareketin merkezinde olacaklar. Ocaktaki ay
tutulması onları kişisel konularda zorlarken
Hazirandaki güneş tutulmasında olumlu ve
ilerletici etkilere maruz kalacaklar. Mayısta
iç dünyalarına, Eylül ve Kasım arasında
kariyerlerine dikkat etmek zorundalar.
Bununla birlikte arkadaş ve dost çevrelerinde
hızlı değişimler geçirebilirler.
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ASLAN
Yorucu geçen yılların ardından çalışma ve
sağlıkları açısından çok daha iyi ve rahat bir
yıl olacaktır. Ortaklıklar ve evlilik ile ilgili
konularda test edildikleri ve dönüm noktası
diyebileceğimiz olaylar gelişebilir. Bu noktada
değişimleri pozitif karşılamaları önemli
olacaktır. Nisanda kariyer ve iş hayatlarına
ilişkin tersliklere ve sert açılımlara karşı
hazırlıklı olmaları gerebilir. Mayıs duygusal
açıdan stresli olabilirler. Temmuzda enerjik ve
değişime istekli bir döneme geçiş yapacaklar.
Eylül ayında eğitimde, seyahatte ve yeni
tanışacakları kişilere karşı tedbirli olmalarında
fayda var.

YAY
Para ve iş hayatı bakımından 2020 yılı oldukça
şanslı bir görünüme sahip olacak. Kazançlarını
arttırabilirler. İletişim ve sorunların çözümü
konusunda ise düşük performanslı bir yıl
olabilir. Bu durumlara karşı fazla reaksiyon
göstermemek daha uygun olacaktır. Hızlı
hareket etmeye çalışmaktan uzak durmalılar.
Evlilik ve ortak paydalara sahip tüm konularda
önlem almaları gerebilecektir. Nisan ayında
enerjileri düşük olacak ve hastalıklara karşıda
hassas olacaklardır. Bu yıl güven konusu
odak noktasında olacaktır. Aralıkta kendi
burçlarındaki güneş tutulması 2021 yılı için
önemli kapıları önlerine getirebilir.

BAŞAK
Aşk hayatlarında bu yıl talihleri değişiyor.
Başaklar duygusal açıdan verimli bir
yıl geçirecekler bu yüzdende dengeye
dikkat etmeleri oldukça önemli. Çalışma
hayatlarındaki yorgunluklarına, strese
ve sağlıklarına oldukça önem vermeleri
gereken bir yıl olacak. Kariyerlerinde ve iş
yaşamlarında değişimi işaret eden dönemler
var. Ocak ve Haziranda sosyal çevre ve
etkileşimlerine daha temkinli bir yaklaşım
göstermeleri gerekecek. Kasımdaki ay
tutulması iş konusunda onlara değişik
seçenekler sunabilir bir taraftan da yine
zorlayabilir.

OĞLAK
Jüpiter in bu burca gelmesiyle yenilenme
ve düzelme şansını bu yıl buluyorlar.
İstenilen gelişme ve fırsatları yakalayabilirler.
Fakat sabit gelirlerine karşı oluşacak olay
örgülerinde biraz zorlanabilirler. Bu yıla para
konusunda oldukça önemli durumların ortaya
çıkacağı iki yıllık döngünün başlangıcı da
diyebiliriz. Mayıs ve Haziran yorucu ve düşük
seviyede geçebilir. Sonbaharda özellikle
ailevi konularda sorunlar baş gösterebilir.
Bu dönemdeki gerilimlere kapılmamak ve
soğukkanlı olmak gerekmektedir. Her şeye
rağmen oğlaklar bu yılın en şanslı burcu
konumundadırlar.

TERAZİ
Ailevi konuların yükselişe geçeceği bu yıl
çözümleri bulmak daha kolay olacaktır.
Evle ilgili konular yıl boyunca gündemde
kalabilir. Diğer taraftan bu yıl şanslarını
zorlamamaları önemli. Çocuklar ve aşk
hayatlarındaki dengesizlikler de daha yorucu
olabilir. Terazi burçları bu yıl evlilikleri ve
ortaklıkları açısından zorlayıcı süreçlerden
geçecekler. Eğitim ve hayata bakış açılarını
sorgulayabilirler. Aynı zamanda kariyer
konusunda iş yaşamlarında da kalıcı bir
takım değişikler meydana gelebilir. İletişim
konusunda özellikle yakın çevrelerinde
yılsonunda daha güzel ve ılımlı koşullar ortaya
çıkabilir.

KOVA
İçsel dünyalarının ve psikolojilerinin gelişip
güzelleşebileceği bir yıl olarak karşılayabilirler.
Sezgileri kuvvetlenebilir. Bununla birlikte
kimi dönemlerde de baskı altında kalmış
hissedebilirler. Ruhsal dalgalanmaları zarara
dönüştürmemeleri oldukça önemli olacaktır.
Ocakta sağlık ve çalışma hayatlarında dikkatli
olmalı, Haziranda ise yükselen enerjilerini
performanslarına yansıtabilmelilerdir. Bu
yılın Aralık ayında ise çevresel konularda ve
hayattaki pozisyonlarında yükselme ile çok
daha başarılı bir döneme geçiş yapabilirler.

AKREP
Çözüm üretmek iletişim kurmak ve mantık
içerisinde hareket etmek çok daha kolay
olacaktır. Aileye ilişin zorlayıcı konular bu
yıla damgasını vurabilir. Bu konuda sabırlı
olmaları oldukça önemli görünmektedir.
Mart ve Nisanda ailesel konulara dikkat
etmeliler. Mayıs ayında ruhsal hallerine ve
hukuksal konulara takılabilirler. Eylül ve
Kasımda iş yükleri artış gösterebilir. Akrepler
bu yıl seyahat ve eğitim alanında şanslı
olacaklar. Sinir ve stres durumlarını bu yıl
daha çok dengelemek durumunda kalabilirler.
Kendilerine yatırım yapmalılar.

BALIK
Sosyal çevrenizin genişlemesi ve
arkadaşlıklarınızın gelişmesi için güzel bir
yıl olacaktır. Bu açıdan iletişime önem
vermek gerekebilir. Mayıs ve Kasımda ailevi
konular üzerinde baskı artabilir ve meseleler
çoğalabilir. Balık burçları hassas bünyelerine
bu konuda dikkat etmeleri gerekiyor. Balıklar
sosyal çevrelerinde bu yıl son derece aktif
olabilirler. Ocak ayında şanslarına fazla
güvenmemeli ve duygusal ilişkilerinde aceleci
olmamaları gerekiyor. Haziranda ise şanslılar
ve aşk hayatları yepyeni gelişmelere açık
hale geliyor olacaktır. Hayal kırıklıklarına
takılmamaları ve yollarına devam etmeleri
sonrasında her şeyi düzeltebiliyor.

