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BMW 3 Serisi
Bir efsanenin başlangıcı olan 1975’e dönelim.
Bugüne kadar yapılmış en iyi tasarımlarla karşımıza
çıktı 3 serisi gerek %50-50 ağırlık dağılımı ve o yıllara
göre öncü güvenlik sistemlerini de içinde barındırarak
girdi hayatımıza. 40 yılı aşkın bir süredir de yerini
korumaya devam ediyor.
1975 teki ilk tasarımı olarak bugünkü BMW 3
serisinden belki çok farklıydı ama şuan BMW kişiliğini
yansıtan böbrek tasarımıyla karşımıza çıkmıştı. Böbrek
ve tamponlardaki kromaj çalışmaları, böbrekler den
başlayarak kaput boyunca devam eden kaput çizgisi
bugünkü BMW tasarımının öncüsü olarak kendini
göstermeye başladı. Zamanındaki performans motorları olarak 4 ve 6 silindirli motor seçenekleriyle arkadan
itişli araç olarak otomotiv sektöründe zirveye oturdu.
İlk jenerasyon olarak 1975 ve 1983 yılları arasında 3 serisi saloon olarak 75 beygirlik ve 143 beygirlik
motor seçeneklerini sunuyordu bizlere.
2 jenerasyon olarak ise 1982 ve 1994 yılları
arasında BMW’nin marka imajı olarak çift bölmeli
böbreklere çift far tasarımını da ekleyerek kendini daha
da kabullendirdi hayatımızda. Bu tasarımlarla beraberinde 4 kapılı modeline ek olarak 2 kapılı modeliyle
bizlere farklı bir bakış açısı sınaya başladı. Bu jenerasyonla beraber olarak 75 be 143 beygirlik motorlar
gelişerek 90 ve 170 beygir olarak piyasaya sürüldü. Bu
motor seçenekleriyle beraberinde yeni bir gövde olarak
hayatımıza 3 serisi touring modeli girdi. Bu dönemde
yenliklerden bazıları da katalitik converter, uzun kaput
tasarımları da eklene özelliklerden.
İlk 2 jenerasyonda kendini motor seçenekleri ve
tasarımıyla ön plana çıkaran ve teknolojinin gelişmesiyle beraber aerodinamic özelliklerde kazanarak, kaput
İzgileriyle de bu tasarımı güçlendirerek imajını tazelemeye devam etti. Bu dönemlerde araçların yerden
yüksek olmasıyla beraber aerodinamic olarak araçları
destekleyerek yakıtta tasarruf yapmayı planlamıştı.
3 jenerasyona geçiş yapıldığında yani 1990 ve
2000 yılları arasında ilk tasarımına göre değişimi gözle
görülür bir şekilde değişmişti. Artık gövde üzerinde
50:50 ağırlık dağılımı olarak ve şaft direği olarak patentini almış bulundu. 50:50 ağırlık dengesinin ve daha
yuvarlak tasarımların hayatımıza girmesiyle hava
kanalları ortadan kalktı ve daha çok tasarıma geçildi.
Daha uzun aks aralıkları, ön ve arka tarafta kısa
çıkıntılarla beraber daha sportif bir görüntü kazanmaya
başlamıştı. Motor seçenekleri de m-bu değişimden
nasibini aldı ve 90 ve 193 beygirlik motor seçenekleri
kendini güncelledi.
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1998 ve 2005 yılları arasına geldiğimizde
tasarım artık daha ferah ve güvenlik sistemleri
de milenyumun gelmesiyle kendini gösteriyordu. Artık yakıt konusunda atağa geçerek
tekrardan aerodinamic olarak ve alçaltılmış
tavan çizgisiyle geniş iç hacimle rahat bir kafa
boşluğu sağlamaya başladı. Artık tasarımı ve
genel görünümünü tamamlamıştı.
Motorlar dijital ve elektrik destekli hale
gelerek teknolojiyi içinde barındırmaya başladı.
Otomatik stabilite kontrol sistemi ve çekiş
kontrol sistemleri 4. Jenerasyonda eklenerek
sürücülerin güvenliğini üst seviyelere çıkartarak
arkadan itişli araçlarda öncü olarak kendini
gösterdi.
Bunlara ek olarak kafa hava yastığı dediğimiz
ön ve arka camlara açılacak şekilde airbag
sistemi de kullanılmaya başlandı.
5. jenerasyona geldiğimizde yani
2005-2012 yılları arasında daha dinamik ve
spor elegans bir dış tasarım 3 serisini ön plana
çıkarmaya başladı. Yan görünüm olarak daha
geniş bir görünüm olarak ve aerodinamic çizgiler kendini göstermeye başladı.
Motor seçenekleri olarak çok geniş bir
yelpaze sunulmaya başlandı. Toplamda benzinli
ve dizel olarak 12 motor seçeneğiyle ek olarak
turbo motorlar BMW’ye geri dönüş yaptı.
Bu yıllar arasında çıkan 335i modeli 306
beygir güç üretmeye başladı.320d ise EfﬁcentDynamics olarak 4.1lt/100km yakıt tüketimiyle
dünya çapında 2.5 milyon satışa ulaştı.
Günümüze yaklaşırken 2012 yılında 6.
Jenerasyon hayatımıza giriş yaptı ve şuan ki
gövde görünümüyle büyük bir beğeni toplayarak satış çizgisini arttırmaya devam etti.
Bu gövde görünümü diğer aile fertlerine
göre daha kaslı, daha dinamik ve daha atletik
bir yapıya sahipti. Yeni ön böbrek ve far
tasarımları, özellikle farların böbreklere bitişik
olması hayranlarını büyük derecede etkilemekteydi. Daha kişisel bir BMW elde edebilmemiz
içinde hayatımıza Sport, Luxury ve Modern Line
girmişti. Tüm motorlar BMW TwinPower Turbo
teknolojisini taşıyarak EfﬁcentDynamics
dediğimiz günümüz yeni nesil motorlar, gövdelerin daha haﬁf olması ve daha bir sürü yeni
teknolojiyi taşıyarak kendini tamamen kanıtlamış durumda.
.............................................................................................................
...................................................................................
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Şuan güncel olarak türkiye pazarında
satışları bulunan motor seçenekleri
olarak önceki 316’ların yerini alarak
ailenin yeni üyesi olan benzinli motor
318i, yakıt tasarrufunun öncülerinden
olan 320i ED (EfﬁcentDynamics) ve dizel
motorda 320d ise Xdrive seçenekleriyle
de sunuluyor.
Günümüzde 2015 yılında artık eDrive
olarak adlandırılan Hibrit teknolojili
araçlarda dünya pazarında kendini
göstermeye başladı.
Yeni nesil BMW TwinPower Turbo
teknolojileri gelişerek, daha lüks i. Tasarımlar, LED
far teknolojileri daha etkileyici bir tasarım
ve teknik donanımlarla karşımıza çıkıyor.

Asıl en önemli nokta olarak BMW
3 Serisi 2015 yılında 40. Yılını
kutlarken kendi doğum gününde
bizlere güzel bir hediye verdi.
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O zaman sizleri çok sabırsızlandırmadan bu özelliklerden bahsedelim mi?
3 serisinde daha kişisel ve özel görünler sağlamak için SportLine, Luxury Line ve M paket özellikleri
sunmakta. Bu lineların vaz geçilmez ve özel kılan özellikleri var.
Mesela SportLine Elektrikli Hafızalı Koltuklar sunarken LuxuryLine’da bunlara ek olarak koltuk
ısıtması eklenmiş oluyor. Ve yine LuxuryLine yüksek kaliteli ses sistemi olarak Harman Kardon’u
sunmakta. M Paket ise tasarım olarak dinamik görünümüyle herkesi büyülemekte.
Burda işin en güzel kısmına geliyoruz. BMW 3 Serisi 40. Yıl Özel Üretimi bize büyük bir hediye olarak
sunuluyor. Tüm Line’lardaki bu en iyi özellikleri toplayarak ve bunlara Navigasyon ile birlikte ConnectedDrive Uzaktan erişim ile mobil uygulamadan aracınızla iletişime geçerek dilerseniz tatile
çıkmadan önce www.bmw-connecteddrive.com.tr adresinden tatil rotanızı ayarlayarak aracınıza
mesaj göndererek kontağa bastığınızda tüm rotanız elinizin altında sizi yönlendirmeye hazır bir
biçimde bekliyor. Dahası da var; yazın yada kışın aracınıza binmeden önce son klima ayarlarınızı
30dk maksimum süre çalıştırarak istediğiniz atmosferde aracınız sizi karşılıyor.

Hazırlayan Mert ATLI
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Özgörkey Otomotiv bir

“Sosyal Sorumluluk Projesi’ne“ daha imza attı.

+1 Değer katmak adına bayram çikolatalarımızı
Down Sendromlular Derneği’nden aldık.

Hüznümüzü, acımızı,
yalnızlığımızı

unuttuğumuz;

sevgimizi, ekmeğimizi soframızı
paylaştığımız; kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde
hissetiğimiz bu özel günü sizler için daha
özel kılmak istedik.
Bu sene bayram
çikolata ve
lokumlarımızı
Down Sendromu
Derneği’nden alarak

Down
sendromlu
çocukların
hayatlarına
+1 değer
kattık.

Derneğimizi daha yakından tanımak için www.downturkiye.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
Hazırlayan: Ayşan ARMAĞAN YILMAZ
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Down Sendromlular Derneği Kimdir ?
Dünyada ve Türkiye'deki DS ile ilgili
güncel gelişmeleri çok yakından takip eden,
Down sendromunu duyurmak, toplumsal
farkındalığı yükseltmek için sürekli çalışan,
ülke genelinde aile ve uzmanlara destek
verebilen ve o bölgedeki destek kuruluşlarına nasıl ulaşılabileceği konusunda yönlendirebilen ve böylece tüm kurumlarla işbirliği
içinde çalışmayı amaçlayan bir misyon
üstlenen, yani esas olarak toplumun engellilik algısını etkileyen projeler uygulayarak
Down Sendromlu insanların
bebeklikten itibaren her yaşta ve konumda
karşılaştıkları ayrımcılık ile mücadele
ederek, fırsat eşitliği sağlamayı ve toplumdaki vazgeçilmez yerlerini sağlamlaştırmayı
amaçlayan bir gönüllü grubuyuz.
Dernek Başkanımız 2009 yılında
Down Syndrome International tarafından
Türkiye Down Sendromu Büyükelçisi
seçilmiş, 2014 yılında Dünya Down Sendromu Başarı Ödülü’ne layık görülmüştür.

Gerçek Dostlara kapımız her zaman açık. Çünkü
"Gerçek Dostlar Kromozom Saymaz!"
Birbirinden güzel Down Desing Ürünleri

Sanal Mağazamızdan alışveriş yapmak için www.downturkiye.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
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BMW -MINI Mekanik Teknisyen

Burcu Aşkın
Röportaj
Şuan yaptığın
işin dışında, ne
iş yapmak isterdin?

Bu mesleği
seçtiğiniz için
mutlu musunuz
neden?
Bu mesleği seçtiğim için
mutluyum çünkü tekim
mesleğimde.
Başka bayan yok
farklıyım ilkim..

Seni en çok ne
kızdırır?
Bu kızgınlıkla baş
edebiliyor musun?
Edemiyorsan neden?

Yaptığım mesleği çok seviyorum. Mesleğimde tek bayanım.
Farklıyım ve ilkim. Gazetelere,
Şuan yaptığınız
haberlere, televizyonlara çıkmış
işte
en
bir kişiyim. İnsanların beni
zorlandığınız iş
tanımış olması
nedir?
güzel bir şey.

Bir ﬁlm yapmaya karar
versem ismi burcunun otomobil
sevdası olurdu. Konusu ise
usta olabilmek için
verdiği çaba olurdu.
Verdiği mücadeleler
olurdu.
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10 sene sonraki
hayatında bugünden
farklı neler olacak?

10 sene sonraki
hayatımda bugünden
Seni benzer yaşta,
farklı çok farklılık olacak.
benzer işi yapan,
Çünkü Türkiyenin en iyi
benzer konumdaki kişilotomobil mühendisi
erden farklı kılan ne var?
olacağım.

Beni en çok kızdıran şey
haksızlıklar. Masumlara
yapılan haksızlıklar..

Bir ﬁlm yapmaya
karar versen adı ve
konusu ne olurdu?

Şuan yaptığım işin
dışında en iyi boks
şampiyonu olmak
isterdim.

Şuan yaptığım işte
zorlandığım hiçbir,
iş ve konu yoktur.
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Hayatınızı
HayatınızıBoşa
Boşa
2

Zamanınızı
geçmişte
yaptıklarınızdan
dolayı pişmanlık
duyarak ve kendinizi hırpalayarak
geçirmek.

4

1

Tutkularınızı
bırakıp paranın
peşinden
gitmek.

Kazandığınızdan
daha fazla
harcayıp kendinizi sürekli
borca sokmak.

6

Problemleriniz
konusunda
sürekli şikayet
edip onları
çözmek için bir
şey
yapmamak.

Bir sonraki
ödeme gününüze
bağımlı bir hayat
yaşamak.

Ufak tefek
problemlerin
daha büyük
sorunlara neden
olmasına izin
vermek.

14
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7
Her şeyi kontrol
etmeye çalışıp,
kontrol edemediklerinizle
ilgili endişe
duymak.

Olmasını
istemediğiniz
şeylere
odaklanmak.

8
Tamamen
anlamadığınız
şeylerden dolayı
korku duymak.

Herkesin sizin
hakkınızda karar
vermesine izin
vermek.

9

3

10

12

Öfkeye
tutunup
kimseyi
affetmemek.

Herkesi
kıskanmak.
11
Her zaman hep
haklı olmak ve
kimsenin sizden
daha haklı
olmasına izin
vermemek.

İşler kötüye
gittiğinde
hemen vaz
geçmek.

13
Kendinizin yeterince iyi olduğunu
düşünmeyip
sürekli dışardan
onaylama ve
takdir beklemek.

15

Harcamayın...
17

Yaptığınız
her şeyin
birilerini
etkilemesini
ummak.

16

Kendinize ve
etrafınızdakilere
yalan söylemek,
onların da size
yalan söylemesine izin vermek.

Hep aynı
yerde kalmak,
asla keşfetmemek, seyahat etmemek.

Başladığınız
hiçbir işi
bitirmemek.
19

Kendinizi
sürekli sizden
daha başarılı
insanlarla
kıyaslamak.

18

22

21

Kendinizi
küçümsemek
ve sizi küçümseyen insanlarla birlikte
olmak.

23

Ölene kadar
sürekli aynı
şeyleri yapmak,
yeni şeyler
denememek.

20
Yaptığınız
davranışların
sorumluluğunu
almayıp, hep
başkalarını
suçlamak.

Kimsenin
Asla yeni
şeyler
öğrenmemek.
24

Şüpheci
olup
kimseye
güvenmemek.

29

size yardım
etmesine izin
27

26
Zorunlu
kalmadıkça
kimseye yardım
etmemek, sadece
çıkarlarınıza uygun
işler yapmak.

Aynı anda
onlarca şey
yapıp, hiçbir
şeyi tek
seferde yapmamak.

vermemek.

28

Sürekli sahip
olmadığınız
şeyleri
düşünüp,
surat asmak.

25
Hayatınızın her
dakikasını
sorumluluklarla
doldurup nefes
almaya fırsat
bırakmamak.

30
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Amacı
Pozisyonun amacı, potansiyel ve gerçek
müşterileri profesyonelce yönlendirip,
onların ihtiyaçlarıyla şirket çıkarlarını
optimum noktada buluşturarak müşteri
memnuniyetini en üst düzeyde
sağlamak ve mümkün olan en fazla
sayıdaki yeni otomobilin en karlı şekilde
satışını gerçekleştirecek şekilde satış
ekibine katkı sağlamak.

Hazırlığı
Temel ürün bilgileri; Connected Drive ürün
felsefesi ve rakip marka ürün bilgilerine
eksiksiz hakim olmak.
Satış bölgesini, pazar potansiyelini ve rakip
markaların özelliklerini araştırmak ve bu
bilgilerin güncel olmasını sağlamak.
Mevcut ve toplanacak olan müşteri bilgileriyle; müşteri dosyalarını oluşturmak.
Egsoz emisyon değerleri ve ﬁnans alternatiflerinin de yer aldığı araç ﬁyat etiketlerinin ve Showroom araçlarının
kondisyonundan sorumlu olmak.
Satış literatürünü ve kampanya broşürlerini
düzenli olarak güncellemek.
Pazar sahasındaki hedef kitleye yapılacak
aktivitelerde görev almak.
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Aktiviteleri
BMW QMA Standartları dahilinde satış prosesini
uygulamak.
Müşteri danışmanlığı yapmak; müşterinin tüm
sorularına cevap verebilecek teknik ürün bilgisi
yeterliliğine sahip olmak.
Gölge müşteri adımlarına vakıf olmak ve satış
danışmanları ile bu konuda sürekli işbirliği
gerçekleştirmek.
Showroom müşterileriyle birebir ilgilenmek.
Showroom Karşılama Sorumlusu ve Satış
Danışmanları ile sıkı bir işbirliği içinde olmak.
Müşterinin ihtiyaçlarını eksiksiz tespit edip;
satış danışmanına doğru yön vermek.
Müşterinin alım için ihtiyaç duyduğu heyecanı
yaratmak ve ürün konusunda müşteriye
deneyim yaşatabilmek adına test sürüşü
organize etmek.
Servise İnclusive uygulamalarından bahsetmek.
Premium Finance ve Premium Kasko avantajlarından bahsetmek.
Uzun dönem kiralama hakkında gerektiğinde
bilgi vermek.
CRM karne girişlerini eksiksiz yapmak.
Sistematik ürün tanıtımı yapmak ve müşterinin de aktif katılımını sağlamak.
Satış Sonrası ile ilgili bilgi vermek. (Aksesuar,
garanti periyotları vs.)
Müşteri şikayetlerinde müşteriyi ve şirketi
tam olarak memnun edecek şekilde konuyu
ele almak, Müşteri İlişkileri Uzmanına ve Satış
Müdürüne raporlamak.
Borusan Otomotiv tarafından belirlenen
Müşteri Memnuniyeti (Memra) hedeflerini
tutturmak ve müşteri memnuniyeti ve sadakatini en üst düzeyde gerçekleştirmek.

Neşe Göldağ
ı
Ali Eray Şen
türk
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BAKIŞIMIZI AÇALIM
Bakış açısı nedir?
Bakış açısının sözlükteki
karşılığı, herhangi bir varlık, olay ve insan karşısında,
sahip olduğumuz dünya görüşü, hayat tecrübesi, kültür,
yaş, meslek, cinsiyet, ruh hali ve yere göre aldığımız
algılama, idrak etme ve yargılama tavrıdır. Bunu hemen
örneklendirelim.
Arjantinli ünlü golfçu Robert Vincenzo yine bir
ödül kazanmış, ödülünü alıp kameralara poz vermiş.
Ardından kulübüne uğramış, eşyalarını toplayıp otoparktaki arabasının yanına doğru yürümüş. O sırada yanına
bir kadın yaklaşmış. Vincenzo’yu kutladıktan sonra ona
küçük bir bebeğinin olduğunu, bebeğin çok hastalandığını ve hastane masraflarını karşılayamadığını, onun
her gün biraz daha ölüme yaklaştığını anlatmış bir çırpıda. Kadının anlattıkları Vincenzo’yu çok etkilemiş.
Hemen çek defterini çıkarmış ve turnuvadan kazandığı
paranın bir bölümünü yazıp imzalamış. Çeki kadına
uzatmış. O sırada kadına "Umarım bebeğinin iyi günleri
için harcarsın" demiş. Ertesi hafta Vincenzo kulüpte öğle
yemeğini yerken Golf derneğinin bir üyesi yanına
yaklaşmış ve "Otoparktaki çocuklar, geçen hafta siz
turnuvayı kazandığınız gün bir
kadının yanınıza yaklaştığını ve
sizinle konuştuğunu söylediler"
demiş.
"Evet" demiş Vincenzo,
"Bunun nesi garip?".
"Garip değil tabi ki" demiş
adam," ama size bir haberim
var, o kadın bir sahtekârmış.
Sizin gibi zengin kişilere
yaklaşıp hasta bir bebeği
olduğunu
söyleyip
para
koparırmış. Korkarım sizden de
koparmış."
Vincenzo şaşkınlıkla" Yani ölümü beklenen bir bebek
yok mu?" demiş.
"Yok" demiş adam.
Vincenzo:"İşte bu hafta duyduğum en iyi haber.." demiş.
Böyle bir olay bizim başımıza geldiğinde biz ne
yapardık? Kandırıldığımızı düşünmek, aptal yerine
konulduğumuzu düşünmek bize ne kazandırırdı? Hiçbir
şey !
Zaman zaman şikayet ettiğimiz konular elbette
oluyor. İşimiz, boyumuz, kilomuz, hayat standartlarımız,
sevgilimiz, ailemiz ve daha birçok konu. Oysa işimizle
ilgili sorun yaşadığımızda iş bulamayan arkadaşlarımızı
,aile sorunlarımızda ailesinden ayrı kalan ailesiz
büyüyenleri düşünmek bizim penceremizi genişletecektir.
Belki klişe olacak ama bardağın dolu kısmını
görmeyi öğrenmek bizi kendimizle barışık, yaşam
sevinciyle dolu, hayatından memnun bir birey yapacaktır. Aynı zamanda birbirimizi daha iyi anlamamızı
sağlayacaktır. Çünkü şehrin, iş hayatının, bir yerlere
yetişme çabasının içine öyle gömülmüşüz ki, birbirimizi

anlamaya bile vaktimiz yok.
Bir de nedense her tartışmada hep biz haklıyız,
karşımızda ki bizi anlamaya çalışmalı. Peki ya O’da
böyle düşünüyorsa? Traﬁkte tartıştığınız bir insanın ne
kadar zor bir gün geçirmiş olabileceğini düşünerek ona
hak verin ve tartışmanın büyümesine, en azından sinirlenip stresli bir gün geçirmenize engel olun.
En son ne zaman bir sorunu enine boyuna
karşımızdakiyle tartışarak çözdük? Hemen üstünü
kapatmaya çalışmadan, konu kapansın da canımız
sıkılmasın diye değil, gerçekten karşımızdakinin ne
hissettiğini öğrenmek için ne zaman tartıştık ve
çözüme ulaştık? Bunu belki de hatırlamayacağız çünkü
yıl olmuş 2016 ve bizim bütün bunlara vaktimiz yok.
Her gün balkonda oturan, mahallede gelip
geçen herkesi tanıyan selam vermeden geçtiğinizde
size küsen Şerife teyze’ nin aslında ne kadar yalnız
olduğunu ve konuşmaya ihtiyacı olduğunu hatırlayın.
Her hafta aynı kıyafetleri giydiği için eleştirdiğiniz iş
arkadaşınızın az kıyafeti olabileceğini veya kıyafet
seçmekten daha önemli işlerinin olabileceğini
düşünün. Okul zamanınızda
sizden daha başarısız olan
arkadaşınızın iş hayatında geldiği konumu eleştirmek yerine
siz de yükselebileceğiniz yollar
bulun. Defalarca denemesine
rağmen yeterli üniversite puanı
alamayan
çocuğunuzu
cezalandırmak yerine onun
yeteneklerini keşfetmeyi ve onu
buna
uygun
şekilde
yönlendirmeyi deneyin. Olumsuz geçen iş görüşmelerinden
yılmayın ve bir sonrakine ilk görüşmenizmiş gibi heyecanla, umutla ve özenle hazırlanın. Geçmişte
yaşadığınız kötü tecrübelerinizi bir kenarı bırakın
gelecekte her şey daha iyi olabilir. Hayatınıza bir parça
pollyanna katın.
Bakış açımızı değiştirmek bizi daha olgun, daha
mutlu biri yapacaktır. Bunun için neler mi yapabiliriz.
Kendi karakterimize zıt gördüğümüz kişilerle daha çok
konuşmaya çalışalım, çocuklarla zaman geçirelim,
onların hayal gücü ufkumuzu açacaktır. Daha önce
okumadığımız yazarların kitaplarını da okuyalım.
Şimdi çevrenizde tanık olduğunuz stresli
konuşmaları, telefon seslerini, traﬁk yoğunluğunu
,televizyon programlarını, ödemeniz gereken faturaları,
sizi bekleyen ev işlerini unutun. Bedeninizin ve
ruhunuzun sağlığını, ailenizi, yanınızda olan dostlarınızı
hatta aklınıza ilk gelen dostunuzu, ailenizi, yazın
güzelliğini ve bütün bunlara sahip olduğunuzu hatırlayın. Sizin yerinizde olmak isteyen, şikayet ettiğimiz
şeyleri dua ile isteyen birçok insan var unutmayın..
Not: Şerife teyze gerçek bir karakterdir.
BÜŞRA ŞENTÜRK
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.
BMW DENINCE
.
AKLA NE GELir?
ÖMER ARSLAN

YUSUF AĞAÇKAYA
VAN YÜZÜNCÜ YIL
ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
KATALAZ ENZİMİ
GELİYOR AKLIMA EN
HIZLI ÇALIŞAN ENZİM
:) BMW İLE EŞDEĞER

ERİCH BROST
BERUFSKOLLEG
(LİSE)- ALMANYA

METİN KOÇ
DİCLE
ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME
SÜRAT

MEHMETHAN YAMAN

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZ DİLİ VE
EDEBİYATI
HIZIN VE KONFORUN
BİR ARADA
OLDUĞU ARAÇ

MERVE ALTUN
ANADOLU
ÜNİVERSİTESİ
SİYASET BİLİMLERİ
ASİLLİK

EJDER KURNAZ

MUHAMMET TUNÇ
CELAL BAYAR
ÜNİVERSİTESİ
BESYO
KALİTE VE
TUTKUDUR BMW

İPEK BİLİR
DOKUZ EYLÜL
ÜNİVERSİTESİ
TARIMSAL İŞLETMECİLİK

BİRCAN AKPINAR
EGE ÜNİVERSİTESİ
BESYO
MOTORCU BİRİ
OLARAKTAN DİREK
AKLIMA BMW R 1200
GELİYO PARAM OLSA
DİREK ALIRIM :)

ECE BAŞÇI
CELAL BAYAR
ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME
BEYAZ AT :)

HÜSEYİN ÇİTAK
EGE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
YERLE BÜTÜNLEŞİP
SÜZÜLMESİYLE
YILAN DİYEYİM,
ÇOK GÜZEL
SÜZÜLÜYOR.

NURAN KALEMLER
EGE ÜNİVERSİTESİ
MUHASEBE
FORD FİESTA'YA BİNEN
ADAM TARAFINDAN
BEĞENİLMEYEN ARAÇ :)

KONFOR, PARA,
ZENGİNLİK

CELAL BAYAR
ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME
SADECE BAKMASIDA
KEYİF VERİR, DOKUNMASAK
DA OLUR :)

ÇAĞRI AĞAÇKAYA YILDIZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
MODİFİYE TUTKUNLARININ
GECELERİNİ SÜSLEYEN
OYUNCAK VARİ MAKİNELER
GELİYOR :)

UĞUR DEMİR
EGE ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR
ÖĞRETMENLİĞİ
KALİTELİ YAŞAM,
SPORTİF DİNAMİK
HAYAT :)

MEHMET EFETÜRK
İSTANBUL AREL
ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME
BENDE DE BMW VAR
KIZLAR ÖNCE
ARABAYA SONRA
BANA BAKIYOR :)

PAZARLAMA SATIŞ
GÜÇ, DİNAMİK

FURKAN ÇOBANLAR
EGE ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
BMW = AŞK

GÖKHAN YILDIZ
EGE
ÜNİVERSİTESİ
MUHASEBE
UÇAK MOTORU

JİYAN YAĞIZ
SÜLEYMAN
DEMİREL
ÜNİVERİSTESİ
HALKLA İLİŞKİLER
TANITIM
KALİTE, MARKA,
LÜKS
TOLGA ÇALIŞKAN
EGE ÜNİVERSİTESİ
BESYO
LÜKS VE SPORUN
BİLEŞİMİNİ
ÇAĞRIŞTIRIYOR

KORHAN ZENGİN
EGE ÜNİVERSİTESİ
İSTEM DIŞI GÖZ
TAKİBİ DOKUNMA
İSTEĞİ, VİTESİ 6'YA
ATMAK VE YÜKSEK
KALP KRİZİ RİSKİ :)

AYŞE KALEMBAŞI
ESKİŞEHİR
ANADOLU
ÜNİVERSİTESİ
MALİYE
BMW = THY
ÜLKÜ GÖZEGER
ANADOLU
ÜNİVERSİTESİ
MALİYE

BURAK ŞEN
EGE ÜNİVERSİTESİ
DENİZ ULAŞTIRMA

HIZ TUTKUNLARI

KÖPEK BALIĞI GELİYO
ÖNDEN BAKINCA
BÜTÜN TASARIMLARI
ONA BENZİYOR :)

HAZIRLAYAN: Muhteber ULUTAŞ
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FUN KEY 25 TANITIM

Bir önceki sayımız olan Funkey N:25’i BMW z4 modelimiz ve balonlar ile tanıttık.
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EN YENİLİKÇİ SPOR OTOMOBİL.

BMW i8.
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ÇALIŞMA
SAATLERİMİZDE
NELER
YAPIYORUZ ?
Murat Ali ERTAN
Güvenlik Görevlisi

Üç vardiyamız var. Üç vardiyada da görevlerimiz farklı.
07:00-15:00 vardiyasını özetleyelim. Mesai başlamadan önce personel için kafeteryada çayları demleriz. Daha sonrasında şirket kontrolü yapılır. Üç kapımız var. Mını kapı,
Jaguar kapı ve merkez kapı.. gün içindeki görevlerimiz gelen müşteriyi güler yüzle
karşılamak ve yönlendirmek. Ayrıca araçların giriş çıkışlarını kontrol ederiz.
Otopark yönlendirme, tır kovmaca bizim işimizdir :) Bir nevi trafik polisi görevi
yapıyoruz :)
Personelden gelen kargoları alıp, kargocuya teslim ederiz.
Sonrasında gelen ve giden kargonun takibini kayıt altına alırız.
15:00-23:00 vardiya; saat 18:30 kadar müşterileri showrooma yönlendirmeye devam
ediyoruz.
Mesai bitiminden sonra şirketteki bütün araçların plakalarını kayıt altına alıyoruz.
Daha sonrasında güvenlik açısından şirket kontrolü yapıyoruz. Şirketteki ışıkların
ayarlarından tutun, klimaların kapanması, kapıların kilitlenmesi vs. kontrollerini
yapıyoruz.
20:00 ‘dan sonra rutin olarak 45 dakikada bir devriye atılır.(şirket kontrolü)
23:00-07:00 vardiya arası 45 dakikada bir devriye atmaya devam.(şirket kontrol)
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ÇALIŞMA
SAATLERİMİZDE
NELER
YAPIYORUZ ?
Aslı Deniz KELEŞ
Muhasebe Müdürü
Sabah mesai başladığında ilk önce o gün yapmamız gereken işleri yazdığımız ajandamıza bakarız. Çünkü Muhasebenin işi genellikle günlük işlerden değil Devletin
termin koyduğu zamanlara o ay ile ilgili işleri yetiştirmek ve şirkete ait finansal
veri’leri en doğru şekilde beyannameler ile bildirmektien oluşur. Günlük verilmesi
gereken raporlarımızı hazırlarız.
Herkesin farklı görevleri vardır.Kimisi günlük gelen faturaları işlerken, kimisi bütünsel
işlere bakar.
Aşağıda yapılan ve şirkete gelir-gider sağlayan her işlemin muhasebeye yansıması
olur.Ve biz bunları resmi evraklar ile resmi kayıtlara almak zorundayız. Dolayısı ile
sizden gelen işlemler bizde gerek bazı entegrasyonlar ile,gerekse manuel olarak
bütün kayıtlarımızı tuttuğumuz muhasebe programımıza aktarılır.
Ayrıca müşteri hesapları,satıcı hesapları tutulur.Bunlar ile ilgili gelen ve giden tüm
ödeme ve tahsilatlar kayıt altına alınır.
Aslında tüm gün belirli saatlerde şu işlemleri yapıyoruz diyemeyiz.Çünkü bizim işler
günlük değil ay ve hatta yıla yayılan işlemlerdir.Önemli olan Devletin istediği zamanlarda istediği beyannameleri onların istediği biçimlerde hazırlıyor olmaktır.
Genel olarak muhasebe bu dönemler içinde işte bu hesapların hazırlığını yapar.
Aslında dışarıdan rahat ve stressiz gözüken departmanımız aslında tüm detayların
kontrol edildiği,aşağıdan gelen her sorunlu işlemin takıldığı ve çözülmeye çalışıldığı,
kişilere değil Devlet’e ve bizlerden finansal veri almak isteyen kurumlara doğru ve
anlaşılır veri sunmak zorunda olduğumuz ve hatanın büyük vergi cezalarına yol
açabileceği çok fazla sorumluluk ve dikkat isteyen bir departman.
Mesela benim en büyük hayalim akşam iş yerinden çıkarken, gece uykuya dalmadan
önce, sabah uyandığımda bir gün önceden kalan ya da önümüzdeki aylara yapılması
gereken işleri düşünmeden durabilmek.Ama maalesef takvimler üzerine kurulu bir
mesleğimiz olduğu için sürekli ne olduğunu,ne yapılması gerektiğini ve ne
yapılacağını düşünerek geçiriyoruz. Evet bedenen yorulmuyoruz belki ama zihinsel
olarak yoruluyoruz.
Beden yorgunluğu dinlenince geçer ancak zihin yorgunluğu gece rüyanıza sayılar
olarak girebiliyor. Yani evet muhasebede mesai saatleri daha nettir ancak işyeri
kapısından çıktığınızda bile zihnen mesaiye kalırsınız.
Fun Key
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ÇALIŞMA
SAATLERİMİZDE
NELER
YAPIYORUZ ?
Serdar BİNİCİ

BMW Satış Danışmanı

Satış danışmanları için mesai bir gün önceden başlar :)Mental hazırlık yapılır ,
telefonun alarmı her 5 dakikada bir çalacak şekilde ayarlanır ve gece yatılır.
Birkaç rüya görülür ve bazen uykuda satış yapılır , sabah telefon çalınca 5 dakika
daha uyumak için yatak ve telefon ile kavga edilir.
İşe gelirken Whatsapp tan bana kahvaltı alın diye onlarca mesaj atılır , gelince
hemen bir kahvaltı seramonisi :)
Kızlar için boya kaporta bölümünde makyaj erkekler için çay ve kahve içme
zamanıdır .
Tüm bunlar yapılırken birden bire bir e-mail :) girişlerinizi yaptınız mı ? saat 10:00 da
gönderiyorum herkes acele ile girişlerini yapar .
Derken günlük görüşmelerimiz başlar tel in , tel out ve sr görüşmeleri.
Saat çoktan 12 olmuştur . Öğle yemeklerini kısa geçiririz, bazen gidemediğimiz olur.
Saat 15:00 molası genel de olmaz bizde (sigara içilmesi hariç )…
Öğleden sonra hızlanma vakti gelmiştir.
Ve birde bakmışınız ki günlük koşuşturmaca içerisinde saat 18:00 olmuş 18:30 için
gözler saate dikilmiştir :)
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ÇALIŞMA
SAATLERİMİZDE
NELER
YAPIYORUZ ?
Salih Emre GÜVEN
Garanti Dispozisyon

Sabah 8:30 da mesaimiz başlar odamızda işe başlarız kısa bir gün
değerlendirmesinden sonra işler başlar .
İlk önce birgün öncesinden kesilen garanti faturalarnın BMW AG.ye
bildirilmesini yaparız .
Bu arada barkot almaya gelen arkadaşlarımızıda unutmamak lazım
iş emirlerine çalışma saatleri takibi için barkod basıyoruz .
Saat 10 dan sonra yavaş yavaş atölyeden çıkan işi biten araçların iş
emirleri gelir.
Ve kapanmaya başlar GARANTİ - MÜŞTERİ ÖDEMELİ – AKSİYON :)
Bu uzun soluklu süreç öğlen arasında son bulur .
Teknisyenler öğlen yemeğinden sonra bitirdikleri iş emirlerini yığınla :)
getirmeye devam ederler takiiiiiiii saat 18:30 a kadar
Cenk veya ben (Emre tanımayanlar için yazıyorum ) :) yine bir gün önce
kestiğimiz faturaların Matbuu numaralarını sistem üzerinden girişlerini yapıyoruz.
( bu arada muhasebe departmanına teşekkürlerimizi bir borç biliriz )
Tabiki bunların haricinde yazmadığım mailler özellikle
( şu iş emrini kapatırmısınızzzzzzz diye başlayan)
KSD , CURRENT USER WORKS , INCADEA , CRM , AS400 (halamı demeyin evet
halaaaa ) Vs vs vs
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ÇALIŞMA
SAATLERİMİZDE
NELER
YAPIYORUZ ?
Okan ADAYAN

Land Rover Formeni

İş başlama zili çalmadan önce telaşımız başlar. Son hazırlıklar yapılır ve sahaya
inilir. Bilgisayar açılır, dünden kalan araçlar, mesai kalındıysa işlerin durumu gözden
geçirilir.
Gelen ve öncelikli işler dağıtılarak zilin çalması ile işlere başlanır.
Servis danışmanlarıyla gelecek ve kalacak araçlar görüşülerek gün başlangıcında atölye planlaması yapılır.
Ardından yeni çıkan aksiyonlar, teknik bültenlerin ve bildirimlerin incelenmesi,
çevirisi ve paylaşımı yapılarak duyuru panosuna asılır.
lk çay paydosuna doğru randevulu ve ilk arızalı araçlar atölyeye giriş yapar.
Araçlar atölyeye alınana kadar biten araçların kontrol ve test süreçleri başlar.
Arızalı araçların diyagnozları yapılır. Öğle paydosu sonrası bazen randevu
planını revize etmek gerekir. Araya giren işler, yeni gelen arızalı araçlar, ilave çıkan
işçilikler hepsi gözden geçirilmelidir.
Saat 3 çayı sonrası saat 5 doğru son bakımlar ile birlikte yarına kalacak araçlar
belli olmaya başlar. Gün bazen yetmez mesailer organize edilir.
Gün içerisinde iş akışı sürekli değişkenlik gösterebilir o yüzden strateji de sürekli
değişir.
Gün sonu iş emirleri kontrol edilir ve faturalanmak üzere dispozisyona
yetiştirilme süreci başlar. Her yeni gün bir öncekinden daha iyiye…
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ÇALIŞMA
SAATLERİMİZDE
NELER
YAPIYORUZ ?
Ömer GİRGÖR
Hasar Danışmanı

Sabah işe geldiğimde personel girişten kartımı okutup ,ALLAH hayırlı müşteriler
ve bol kazançlı işler versin diye işime besmele ile başlarım.Daha sonra bilgisayarımı
açıp tüm programları açtıktan sonra günlük teslim edeceğim araçların, eksperleri
gelen araçların , dosya açılması gereken araçlarımı ve bilgi verilmesi gereken
araçlarımın dosyalarını kontrol edip iş sırasına sokuyor atölyede bu araçların güncel
durumlarını kontrol ediyorum.
Daha sonra günlük gelen müşterileri karşılıyor ve kurtarıcı ile gelen araçların
danışmanlara dağılımı yapıldıktan sonra müşterileri servise davet ediyorum. Bende ve
diğer hasar danışman arkadaşlarda olan dosyaların açılmasını ve evrakların taratılıp
arşivlenmesini sağlıyorum.
Gün içinde dosya açılması evrak taranması ,sigorta şirketlerinin modül işlemlerinin onaylarının alınması, yansıtma örneklerinin hazırlanması ve eksperlerden gelen
soruların cevaplanması gibi bir çok işleme ilgilenip ,aynı zamanda araçları atölyelerdeki güncel durumlarının takibi ve müşterinin bilgilendirilmesi konusunda iletişim
kurmaya çalışıyorum.
Sonrada teslimatı yaklaşmış ve temizliği ve son kontrolleri olması gereken
araçlarımı kontrol etmeye ve işlemlerinin eksiksiz bir şekilde bitmiş olduğunu kontrol
ediyor ve müşterilerimi tekrar arayıp teslimata davet ediyorum.
Ve sonrada kesilmiş faturaları ve müşterilerin dosyalarını tekrar ilgili sigorta ve
eksperlere posta edilmesi için Zeliha hanıma veriyor arada kendisine yardımcı
olyorum.
Molalarda yemeğimi 3 dakikada yer yoluma bakarım. Elimden geleni yapar
gelmeyeni danışır öyle yaparım.
Hasarlı müşterileri güler yüzle karşılarken nabzını ölçerim gülmek her yerde iyi
değil bazen acıyı paylaşmak lazım.
Ama ne olursa olsun hayata 1-0 önde başlamak gerek bunuda müşteriye
yansıtabiliyorsam ne mutlu bana.
Hasar bölümü kolay olamayan bir bölüm. Çünkü hasar müşterisi genellikle
mutsuz olduğu için memnuniyet konusunda araçlarını daha titiz düzgün güvenli ve ilk
günkü gibi yenilenmiş haline getirerek müşterimizi servisimizden mutlu bir şekilde
uğurlanmasını sağlıyoruz.
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ÇALIŞMA
SAATLERİMİZDE
NELER
YAPIYORUZ ?
Hüseyin ÖZAYNAK
Kaporta Teknisyeni

Sabah saat 8:30 mesai başlama zilinin çalması ile tatlı telaşımız başlar.
Öncelikle dünden kalan yarım işlerimiz var ise iş emirlerini açıp, araçlarımızın
onarımına başlarız.
Onarılacak aracın hasarlı parçalarını yada ilave parçalarını ekspertizini yapar
iş emrine ilave ederiz.
Parça bölümünden, yedek kaporta parçalarının elimizde var olup olmadığını
sorgulatarak olmayan parçalar için sipariş verir, olan parçalar ile işlemlere başlarız.
Daha sonrasında aracın kaportasına başlar, onarımını yapıp, boyanacak
parçalar var ise boya formenine araç hakkında plaka ve kaç tane parça boyanması
gerektiğinin bilgisini veririz.
Parçaların boyanması için iş emiri açarız. Aracın plakası yazılarak, boya
bölümündeki rafa koyarız ve oradaki iş akışı başlamış olur.
Bu şekilde işleyiş devam ederken yeni kaportaya gelen araçlar kabul edilir
onarımları bittikten sonra boya atölyesine verilmesini sağlarız.Boya atölyesindeki
boya işlemleri tamamlanan araçların montajları ve son kontrol işlemlerini yaparız.
İş emirlerini formenlere imzalatılarak kapanış için (atu’ya) veririz. Sonrasında
araçların hazır hale gelebilmesi için yıkamaya bırakırız.
Koşuşturmacamız gün içerisinde böyle sürer gider bir bakmışsınız saat 18:30
gün bitmiş eve gitme vakti..
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ÇALIŞMA
SAATLERİMİZDE
NELER
YAPIYORUZ ?
Ufuk KORKMAZ

Mekanik BMW Formeni

Sabah ilk mesaimiz başlar başlamaz ilk yapılan iş çalıştığımız yerlerin temizliği tüm çalışan arkadaşlarım ve ben çalışma alanlarımızın temizliğini yaparız
Sonrasında bir gün önceden kalan işlerimiz var ise iş dağılımı yaparız bilgi verilmesi
gerekli ise bilgilendirme yapılır ve atölye randevu saatine hazırlanır.
Randevu saatinin startı ile yarış başlar ve müşterilerimize en hızlı ve güvenilir
şekilde bakım,arıza tespiti,parça montajı yapılır.
Günün ilk çeğreğini sıcak kahve ve çay molası ile karşılarız ve 10 00 randevularımızı almaya başlarız
İşlemi uzayan araçlar hakkında danışman arkadaşlar bilgilendirilir ve öğlen
teslimatı olan araçlar yemek molası gelmeden teslimatının yapılması için hareket
artar.
Öğle yemeği düşen kan şekerimizi dengeler kaybolan eforları bir gayretle
tekrar canlandırır sahaya çıkmak için hazırlarız
Öğle tatilinin sonu ve ikinci devre için start zamanı
Üç çayı bu saate kadar yapılan işler değerlendirilir problem olan araçlar için
ek zaman istenir danışman arkadaşlara atölye hakkında bilgilendirmeler yapılır
teslimat saati yakalaşan araçlar hakkında istişareler yoğunlaşır
Devam eden onarımlar vs akşam teslimatı için hızlandırılır diğer bir taraftan
dağılan atölye toparlanmaya çalışılır ve bir sonraki gün randevuları için bilgi
paylaşımı yapılıp aksiyonlar alınır
Yoğun geçen koca bir günün ardından onarımlarını bitirdiğimiz araçlarımızı
teslim eder günü kazasız belasız ve bol kazanç ile bitirmenin sevinci ile yağlı ellerimizi temizleyip üstümüzü değiştirip kapsüllerimize binmek için hazırlık yaparız.
[SERVİSLERİMİZE]
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ÇALIŞMA
SAATLERİMİZDE
NELER
YAPIYORUZ ?

Burak AKAR

Takip & Stok Planlama Sorumlusu

Mesai başlamadan önce çayımı alıyorum . Ardından odamın yoluna koyuluyorum. Odama geldiğim zaman genelde beni hep Şirin karşılıyor. Bu kadar erken şirkette
olması onun burda yattığını düşünmeme sebep oluyor Odama geldikten sonra bilgisayarımdaki gün için de kullanacağım tüm uygulamaları açıp güne hazırlık yapıyorum.
O gün gelecek olan parçaların sistem üzerinden transferini alıp satışa hazır hale
getiriyorum.
Varsa daha önce emanet olarak giriş yaptığımız parçaların gelip gelmediğini
kontrol ediyor eğer geldilerse sistem üzerinden parçaların çıkışlarını yapıp ilgili danışmanlara mail ile bildiriyorum.
Bu rutin işleri yaparkan Land Rover Uçak sipariş saatimiz gelmiş oluyor ve uçak
siparişlerimizi geçiyoruz.
Günün en güzel saati gelmiş. Bu saatte zil çalan karnımı doyuruyor ve ardından
işe geri dönüyorum.
Yemek sonrası oluşan mayışıklık yüzünden sabah ki kadar performanslı bir
çalışma gösteremesemde stoğumda duran ve uzun zamandır satışı yapılmayan
parçaları inceliyorum. İnceliyorum ki eğer satış fırsatı varsa bunları yakalıyıp parçanın
satılmasına yardımcı oluyorum. Ardından o gün içinde sipariş edilmiş olan BMW
parçalarının uçak siparişlerini geçiyoruz.
Bu saatte eğer fırsat bulabilirsem stoğumda azalmış parçaların kontrolünü
yapıyorum. Varsa azalan balataymış, hava ﬁltresiymiş o gün ki siparişime ekliyorum ve
ertesi gün yaşancak olan olmayan parça sorunun kıl payı önüne geçmiş oluyorum.
Ertesi gün için gerekli olan parçaların siparişlerini çekiyor ardından azalan iş
yoğunluğundan dolayı odamızı derin bir sessizlik ve huzur kaplıyor. Bu huzur aslında
mesainin bitiyor olmasının bir işareti
Veeee günün en güzel saati. Bilgisayarımı kapatıp eve gidecek olmanın heyecanıyla servisime gidip her zaman oturmuş olduğum şöförün arkasındaki koltuğuma
oturuyor ve servisin kalkış saatini bekliyorum.
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ÇALIŞMA
SAATLERİMİZDE
NELER
YAPIYORUZ ?
Ersin ARSLAN
Boya Formeni

Çalışma saatimiz başlar ve atölye kapısından içeri girer girmez her zamanki
yoğunluk bizi karşılar. Arkadaşlarla toplanıp iş dağılımı yaparak, elinde işi olan
arkadaşımız işine devam eder, işi olmayan arkadaşlarımızla dağıtılan işlere başlarız.
Kaportada montajı yapılmış olup da pastaya gelen araç varsa, bende o
araçların pasta cilasına başlarım.
Pastası ve cilası biten araçların son kontrollerini yapar, daha sonra araçların
hazır hale gelmesi için yıkamaya bırakırız.
Yıkamadan dönen aracın cilasını yapıp teslimata göndeririz.
Hepimizi fırın telaşı bekler çünkü atölyemizde tek fırın mevcuttur.hazırlanan
araçları tek tek fırına sokup boyamaya başlarız.
Çoğu zamanda fırında 4 ayrı renk birden boyarız ama şu bir gerçektir ki BMW
gibi bir markanın araçlarını yapıyoruz ve çok titizlik isteyen bir iş boya…
Tabi birde çay saatlerimiz var. Çay paydosumuzda derin bir nefes alıp kafamızı
dağıttıktan sonra işimizin başına tekrar geri döneriz.
Bu arada çok yoğun zamanlarımız oluyor, bu zamanlarda arkadaşlar arasında
tartışmalar, gerginlikler yaşansa da biz Özgörkey personeli olarak her zaman kendi
sahamızda, gerçekten bir ekip, gerçekten bir dost, gerçekten bir aile gibi kimse
kimseye kin gütmeden o günü bitiriyoruz. Kaporta olsun boya bölümü olsun birde
tabi ki birlikte çalıştığımız hasar danışmanlarımız. Vakitler öyle planlı ayarlanıyor ki
işlerin ardı ardına gelmesi bizi mutlu ediyor buradan birlikte çalıştığımız tüm ekibime
teşekkür ediyorum.
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T U R G U T
Y E L K O VA N
İLE RÖPORTAJ
1-) Bize biraz kendinden bahseder misin?
- 1964 doğumluyum,Ağrı’nın Yücekapı köyündenim. 15 yıl boyunca kendi
hayvanlarımızın başında çobanlık yaptım , 2 yıl piyade olarak askerliğimi
yaptım ondan sonra İzmir’de kaldım , 2 yıl boyunca sırtımla harç , kum ,
tuğla taşıdım baktım ki bu is olmadı sonra kendime bir meslek seçtim
parkecilik yapmaya başladım,27 yıl boyunca 4 kere dükkan açıp kapattım,yaşımız 50 ’ ye dayandı,bir okulda gittim 3 yıl boyunca hademelik
yaptım,sonra gene baktım burdada bir şey yok gir cık gir cık sonunda
sağolsunlar Özgörkey ﬁrması bizi idari işlere aldı, 4 yıldırda burada
çalışıyorum hiçbir sıkıntım yok allaha şükürler olsun keşke daha önceden
burada başlasaydım daha farkı yerlere gelebilirdim diye düşünüyorum.

2-) Özgörkey Otomotiv’de görevin nedir?
- İdari işler kadrosundayım.

3-)Otomobiller ile aran nasıl?
- Otomobiller ile aram çok iyidir araba alır satardım eskiden 2. el sürekli
bütün markaları yakından takip ederdim bu yüzden.Buradaki otomobiller
tabiki çok güzel çok lüks inşallah birgün benimde olur.

4-) Neler okur,neler izlersin?
- Anca haber izlerim , vaktim olursada kırgın cicekler ve kurtlar vadisi dizisi
izlemeye bayılırım.

5-) Hayallerin var mı?
- Zengin olmak , lüks bir arabam olması , kendim ve ailem ile öncelikle
güzel bir tatil yapmak sonrasında iyi bir yaşam sürmek benim hayalim.
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6-) Senin hakkında hiç bilinmeyen birşeyi bize söylemek ister
misin?
- Aslında çabuk sinirlenirim ama hep sakin kalmayı tercih eder ve severim
, haksızlığa hayatta gelemem , çok hırslı bir insanımdır .

7-) Sen küçükken şirinler var mıydı?
- Vardı ama küçükken derken o zamanlar 17 , 18 yaşlarında idim köydeyken izliyordum .Ben daha küçükken redkit vardı.
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8-) Funkey’in 4.sayısında kapakta yer alıyorsun,bu nasıl oldu?
- Tabii ki benim için cok önemli bir şey sonuçta 50 yaşında bir dergiye
kapak oluyorum tabi insanların desteği ile olan bir şey kimileri gırgır
şamata geçiyorlar oo hadi iyisin manken oldun şeklinde kimileri neden
sen olmayasın öbürkülerinden eksiğin farkın ne diyor ama genel olarak
aldığım tepkiler çok olumlu,bunun için çok mutluyum.

9-) Özgörkey Otomotiv hakkındaki düşüncelerin neler ?
- Şirketimi çok seviyorum; müdürlerimi, çalışma arkadaşlarımı çok seviyorum. Özgörkey’de çalışmaktan çok mutluluk duyuyorum.
Fun Key
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Uzaktan İlişki Yaşayanların
Görmesi Gereken Resimler
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Yenilendik...
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Arslan TÜREGÜN
1966 doğumluyum. Yurt dışında okumak dışında hep İzmir
de yaşadım. Emekliyim.
Benim için bisiklet, bir yerden bir yere ulaşmanın en ucuz
yolu, en hızlı yolu da denebilir. Bu yüzden şehir içinde tercih
edilebilecek bir taşıt. Ben şehirler arası seyahetlerde bisikleti
tercih etmiyorum. Güvenilir değil en başta. Bisikletin bir taşıt
olduğu öğretilmeden yolların güvenli olması zor. Ne araç
sürücüleri ne de yayalar bisiklet sürücülerini kaale almıyor .
Bisiklet sürücüleri taşıt olarak görülmüyor bunun nedenlerini
ortadan kaldırmak gerek. Okullarda verilen Traﬁk dersleri, her
koşulda geçilebilir formalite ders olmaktan çıkarılmalı. Diğer
bir eğitim ayağı sürücü kursları, traﬁğe dahil olan taşıtları
öğretmeliler.
Yerel yönetimlerin samimiyetsiz olduğunu düşünüyorum
bisiklet konusunda. Raylı sistemi bisikletlilerin kullanmasına izin verdik deniyor. Ancak izin verilen
saatler işe gitmek ve gelmek için hiç uygun değil. Avrupa da insanlar işlerine bisikletl gidiyor. Siz bu
ülkede takım kıyafeti ya da iş kıyafeti ile bisiklet süren birine rastladınız mı? Rastlayamazsınız! Bisiklet
parkyeri yok, olanlar güvenli değil. İki bisiklet çaldırmış bir sürücüyüm. Bisiklet yolu yok, yalnızca sahil
kenarında var. Büyükşehir Belediyesine ait kiralık bisikletler ise rekreasyon amaçlı kullanılıyor.
Yerel yönetimler, bisikletin yaygınlaşmasını istiyorsa, yapılması gerekenleri yapmalı.

’BİZDE KALP KRİZİ 9 YAŞ
DAHA ERKEN GÖRÜLÜYOR’
Kalp damar hastalıklarının en sık görülen ve en çok
sakat bırakan hastalıkların başında , hipertansiyon,
şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, şişmanlık,
sigara kullanımı ve hareketsiz yaşam biçiminin en
önemli risk faktörleri .
Genç yaş grubunda sigara kullanımının yaygınlığı,
hareketsiz yaşam biçimi, 10 milyonun üzerinde
hipertansif ve 8.5 milyon insanda metabolik bozukluk olduğu düşünüldüğünde, ülkemizde 25 milyon
insanın kalp damar hastalığı riski ile karşı karşıya
olduğu ifade edilebilir. Kalp damar hastalığının en
tehlikeli şekli şüphesiz kalp krizidir. Ülkemizde kalp
krizi yaşı giderek daha genç kitleye doğru kaymaktadır.
Sanayileşme, stresli ve yoğun yaşam koşulları,
şişmanlık ve beslenme bozuklukları insanlarımızı
hareketsiz yaşam şekline zorluyor. Çevre koşullarının sağlanması, bisiklet gibi basit kullanabilen
ve kısmen ucuz olabilen bir spor alışkanlığı için
vatandaşların teşvik edilmesi gerekir.
Kuzey Avrupa
ülkelerinde özellikle 4 kilometrenin altında olan
mesafelerde bisiklet kullanımı çok yaygın. Bu güzel
alışkanlıkla insanların kalp sağlığı ve şişmanlık
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açısından son derece olumlu etkileri ile birlikte,
özellikle hava kirliliğinin önlenmesi bakımından
çevre sağlığı korunmaktadır.
Bisiklet sporu kalp direncini arttırmakla birlikte
ince damarların gelişimi için tetikleyici görev
yapıyor. Bu sayede insanlar kalp krizi geçirse de
daha haﬁf atlatma şansı kazanıyor. Ayrıca
bisiklet, ulaşım masrafları açısından kişisel tasarruf aracı. Bisiklet sporu hem sağlık hem ekonomi
açısından önemli.

Ben feminist-aktivistim. Bisikletin de aktivist ruhu var. Çocukluğum boyunca bisiklet
kullandım. Lise Üniversite arasındaki zaman diliminde ise bisiklet yok hayatımda. Sonradan fark
ettiğim, toplumsal bir öğreti ile bisikletten uzak kalmışım. Çünkü bisiklet çocuklar için karne hediyesi
olmanın dışında bir anlam taşımıyor. Arabam olmasına rağmen bisiklet diyorum. Traﬁğe sıkışmış
son model bir BMW nin yanından geçerken, “arabadan in, bisiklete bin” diye bağırmak hoşuma
gidiyor.
süslü kadınlar bisiklet turuna katılmak ise hayatımın en güzel aktivitelerinden. İzmir'in yollarını
egzoz dumanı kokusu değil, parfüm kokusu saracak. Yaptır saçları, sür parfümünü, giy kokoş
elbiseni, tak şalını, sür rujunu-ojeni, giy topuklunu; sadece kendini mi süsleyeceksin? Hayııır...
Bisikletini de süsle, çık yollara...

Tura Katılım Koşulları
Kadın olmak
Süslü olmak
Süslü bir bisiklete sahip olmak
En fazla 10 km hızla ilerlemek
Şaşkın şaşkın bakanlara el sallamak

tomobilsiz Kentler
22 Eylül günü İzmir’de "O
riliyor ve GünGünü" etkinliği gerçekleşti
zan Meydanı’na
doğdu Meydanı’ndan Lo
rı traﬁğe kapatılıyor.
kadar olan Plevne Bulva
ılması ve insan
Karbon salınımının azalt
çekilerek : traﬁğe
sağlığı konularına dikkat
, serbest kürsü,
kapalı alan bisiklet, dans
kla, yoga, kitap
konserler, pandomim, ku
ﬁle gibi etkinlikler
okuma, yüz boyama ve de
nleniyor.
ve çeşitli yarışmalarla şe
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Pedalin Prensesi Burcu Cebeci’ye
ilk sorumuz “Niye Bisiklet?” oldu.
“Kalp kırıklığına, ruh yorgunluğuna, hayattan
bezginliğe iyi geldiği için ve en önemlisi daha
özgür hissetmek için pedal çeviriyorum. Bisiklet
benim için “keyif” ve keyifle hayatın içinde olmak
demek. Yaşadığım çevreyi fark ederek İstediğim
yere istediğim gibi ulaşıyorum. Yarış anlamına
gelmiyor bisiklet sürmek ve bu yüzden sağladığı
iç huzur tarifsiz. Tüm bunlardan yola çıkarak
denilebilir ki : “ Arabadan in! Bisiklete bin!”

Kadın bisiklet sürücüsü olmak avantaj mı ?
Dezavantaj mı?
Türkiye de bisiklet sürücüsü olmak büyük sıkıntı,
kadın sürücü olmak çok daha büyük sıkıntı. Zaman
zaman avantajlı ama çoğu zaman dezavantajlı
denebilir. Traﬁkte inanılmaz tehlikeler var, ben ciddi
tehlike atlatmamış olsam da yakın arkadaşlarım
ciddi kazalar atlattı. Emniyet şeridinde olmasına
rağmen, bisiklet sürücülerinin ölümüyle sonuçlanan
kazalar biliyoruz. şehir içi ulaşımda bisikletin de bir
ulaşım aracı olarak görülmesi gerekiyor.
Diğer yandan tacize uğradığım çok oluyor. Özellikle
elektrikli motor kullanan kuryelerce. Sadece sahil
hattında bulunan bisiklet yolunun yayalar
tarafından kullanılıyor oluşu da ciddi problem. Tüm
bunlara rağmen son 5 yılda farkındalık arttı diyebilirim. Bunda sivil toplum örgütlerinin mücadelesi
çok etkili. Toplu taşıma araçlarında bisiklete izin
çıkması bu mücadele ile gerçekleşti. Yerel yönetimler bisiklet aktivitelerine destek veriyor.
Kadın sürücü olmanın avantajı ise , toplu taşıma
araçlarında asansör ya da yürüyen merdiven kullanmama göz yummaları. Yollarda inanılmaz güzel
anılarım var. Bana en ilginç gelen ise :2 yıl önce
Bodrum da ciddi yokuşların olduğu , taşıt ulaşımı dışında ulaşımın nerdeyse hiç kullanılmadığı
bir yazlıkta, hergün 12 km yolu bisikletle geçtim. Yine bir gün yazlığa dönerken, yokuşun başında
motorsikleti bozulan iki kişinin, beni görünce girdiği dialog unutamadığım anılardan. “Biz motorsikletle geçemedik yokuşu, elin gavuruna bak, bisikletle geçiyor. Nasıl kasları var düşün”
Bayan olduğumu, yanlarına vardığımda fark eden motorcu arkadaşlara, yardıma ihtiyaçları olup
olmadığını sordum. Tam anlamıyla şok olmuşlardı. Hem kadındım, hem de o yokuşu çıkacak
kadar güçlü bir kadındım. Yüzleri görülmeye değerdi.
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2015 sezon trendleri arasında gördüğümüz Retro, bilinçli olarak yakın
geçmişin akımlarını,modalarını türeten veya taklit eden bir tarzdır.
Retro’ya ilave olarak Colourful ve Maskulen tarzı da görüyoruz bu sezon sıkça.
Tüm dünya markalarında bu tarzın kendine uyarlanmış hallerini bulacaksınız.
Bu trend hem rahat, hem de oldukça şık bir line yarattı üzerimizde.
Henüz bir parça bile edinmemişseniz bir göz atın deriz...

Neslihan ÇORAPÇI
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Özgörkey

‘da

Ayşan ARMAĞAN

Can POLAT

Ozan YILDIZ

Tolga GÖLEMEZLİ

Pınar MAHİMBEGÜM

Aslı Deniz ACUN KELEŞ

Cansu KAZIR

Merve POLAT

Can AKAR

Mert ATLI

Tuğba İÇKEN

Gülezar ŞEN

Yasin TOPUZ

Gizem YORULMAZ

İsmail TİKNİZ

Metin MEŞELİ

Merve KAYABAŞI

Zeliha ÖZGENÇ
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Saygın KAYTAN

Pelin GÜLERHEPŞEN

Özgörkey

‘da

Yasemin NEMUTLU

Büşra ŞENTÜRK

Saadet BALLAROĞLU

İnci BAYRAKÇI ATİCAN

Okan DURAKLI

Cihan ZEYNELOĞLU

Cengizhan SEFİL

Serdar BİNİCİ

Tunahan YİĞİT

Sarp ERTURAN

Gülsüm ULAŞ

Şirin KARADANA

Naz ERSEVER

Yasemin NEMUTLU
Neslihan ÇORAPÇI
İnci BAYRAKÇI ATİCAN

Pınar DEMİRTAŞ

Ece KOZAKÇI

Kaan BERBEROĞLU

Melike KAHYA

Tuğçe ULUER

Mehmet ÇOBAN

Hazırlayan: Şirin KARADANA
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Yasemin NEMUTLU

Çocuklarımız neden çok soru sorar?
Soru sormak, çocuklar için en önemli öğrenme
stratejisidir. Sürekli aynı soruyu sorma nedenleriyse
aşırı meraklarıdır. Soruyu her sorduklarında daha
ayrıntılı cevap alacaklarını bilirler. Bazense aynı
soruyu tekrar sorma nedenleri cevabın gerçekten
hoşlarına gitmesi ve tekrar duymak istemeleri
olabilir. Çocuklarda merak duygusu doğuştan
başlayıp 3-4 yaşında tavan yapıyor. Mina’ dan Kısa
bir örnek vermek isterim.
Anne neden karga lambanın üzerine konmuş?
Yorulmuş olabilir..
Neden?
Çok uçmuş olabilir…
Yemek bulabilmek için..
Yuvasına ulaşmak içiN olabilir…
Neden??
Acıkmıştır. Evine gitmek istiyordur…
Neden? Nedenn?? Nedennn???
Tabi zamanla soru nitelikleri değişiyor.
Kuşlar nasıl uçar?
Deniz neden dalgalı?
Tehlikelilerden biri de ben nasıl dünya ya geldim :)

Onlar çocuklarımız..
Herksin özenle yetiştirmeye çalıştığı ne
kadar yorgun olursak olalım evimize
gittiğimizde yüzümüzü güldüren en değerli
varlıklarımız..
Bebeklikle başlayıp ergenliğe kadar devam
eden upuzun sevgi, şefkat ve en önemlisi
sabır gerektiren durumlar başlar;
Biz bu ilk duruma kolik bebeğimiz var saatlerce ağlıyor hiç susmuyor diyerek
başlıyoruz. Ve Terrible Two (2 yaş sendorumu) ile devam edip ergenliğe kadar sonu
gelmeyen sendromlar, sorular, yanıtlar,
şaşkınlıklar :)
En çok neye kızarlar?
Bunu çok net olarak
tek sözcükle
özetleyebiliriz HAYIR
Çocuklar genellikle
kendilerini çaresiz
hissettiklerinde
duruma kızarak tepki
verirler. Kızgınlık
genelde kişinin
kısıtlandığını hissettiğinde ortaya çıkar.
Mina’ dan örnekler :)
Gece uyku saatinde
parka gitme isteğine
Yemek yememek
isteğine
Araba koltuğuna
oturmamada ısrar
eden
Sütü biberonla içme
isteğine
Kendi deyişiyle
saçının 3 tane topuz
isteğine HAYIR yanıtı
ile karşılaşan Mina

Çocuklarımızla Yapılabilecek Aktiviteler
•Faytona, vapura binin.
•Saat kulesinde kuşlara yem atın.
•Birlikte yemek yapın (kek kurabiye)
•İpe makarna ya da bocuk dizdirin
•Kas gelişimi için cevizleri maşa yada tahta kaşıkla
kaplara aktarma yaptırın
•Boyama yapın •Puzzle oynayın
•Bulaşık yıkamayın & suyla oynayın
•Hazine Avı–Haritalar yapın ve çocukların haritalarını takip ederek evin etrafında ödüle ulaşmaya
çalışın.
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•Tüm hayvanları görmek için doğal yaşam parkına
gidip hayvanları keşfedin
•Tarihi bir kasaba için bir günlük geziler yapın.
•Öykü yazma yarışmaları yapın.
•Tema günü yapın.mesela mavi günü. herkes mavi
giyer, mavi yemek yer, el sanatları çalışmlarında
mavi boyar mavi malzeme kullanır, mavi sözü geçen
şarkılar vs.
•Tembel günler olusturup herkesin dinlenmesini
sağlayın..

0-3 Yaş arası kitapla bağ kurma
dönemleridir.
Yaş Gruplarına göre Kitap Önerileri

3 yaş

4 yaş

5 yaş

6 yaş

7 yaş

8-10 yaş

Sağlıklı Atıştırmalık
Malum çocuklarımız abur cubura bayılır. Cips, çikolata, bisküvi ve
niceleri... Biz ise ne kadar geç tanıştırırsak o kadar iyi düşüncesiyle tüketmelerini istemiyoruz. Mina cips yemeye bayılan bir
çocuk olduğu için evde yaptığım sağlıklı, pratik ev yapımı bir cips
tariﬁni sizlerle paylaşmak isterim...
Malzemeler;
1 yufka,
3 çorba kaşığı zeytinyağı,
2 çay kaşığı biber şalçası,
Tuz,
Karabiber,
Kekik,
Nane (isteğe göre baharatlar)
Dip Sos;
1 kase yoğurt
Yapılışı ;
Yufkayı tezgaha serip, 3 parmak eninde şeritler halinde keselim.
Daha sonra her şeritten üçgenler elde edelim. Yada siz ne şekilde keserseniz. Bir kapta yağ, salçayı ve tüm baharatları
karıştıralım. Kestiğimiz yufkalarımızı kabın içine alıp harmanlayalım. Yağın ve baharatın tüm yufkalara geçmesini sağlayalım.
Fırın tepsimize yağlı kağıt serelim. Yufkalarımızı tepsiye yerleştirelim. Üst üste gelebilir hiç sorun değil hepsi fırında nar gibi
pişiyor. Önceden ısıttığımız fırında 180 derecede 10-12 dk.
Kontrollü pişirelim. Rangi haﬁf kızarmaya başlayınca fırından
çıkaralım. Bu arada dip sosumuz için de yoğurdumuzun içine
bolca nane ekleyip karıştıralım. Soğuyan cipslerimizi bir tabağa
alıp dip sos eşliğinde servis edelim.
AFİYET OLSUN

Sayılaraa karşılık gelen hayvan isimlerini yukarıdan aşağıya yazın, cevabı bulun.
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Bir yaşam koçundan
hayatımızla ilgili
Beyin açık havadayken ve
ayaktayken daha iyi çalışır.
İnsan beyninin ayaktayken
yaklaşık yüzde 10 daha
fazla çalıştığı düşünülmektedir. Hayatınızla ilgili
Önemli kararlar alırken açık
havada veya doğada
deneyebilirsiniz.
Yabancı bir dil öğrenme
beyni güçlendiriyor. Her
gün birkaç yabancı ya da
yerli yeni kelime öğrenip,
kullanabilirsiniz. Sözlük
okuyabilirsiniz. Alışveriş
listesi veya telefon
numaralarını ezberlemeyi deneyebilirsiniz.
Rutin olarak tekrar ettiğiniz
davranışlardan vazgeçin.
Bazen telefonu sol elinizde tutun,
çantanızı diğer elinizle taşıyın,
evinize başka bir yoldan
gidin. En azından bir
günlüğüne televizyon
kumandasını sık kullanmadığınız elinizde tutun.

Her gün
güzel bir
resme veya
fotoğrafa
bakmaya
çalışın. Estetik
algınız,
gördüğünüz estetik
şeyler kadar gelişir.

Günde aklınızdan 60 bin ile
80 bin arası düşünce
geçer. Bu düşünceler ne
hakkındaysa, hayatınız
da ona göre şekillenir.
Unutmayın, kafanızda en
çok neyi düşünürseniz,
hayatınızda da onu
çoğaltırsınız.
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20 kural
Yürürken kolları
sallamak beynin
performansını
olumlu etkiliyor.
Önemli kararlarınızı açık havada,
kollarınızı sağa sola
sallayarak yürürken almaya
ne dersiniz?

Zihinsel jimnastik /antrenman
yapın. Bunun
için çeşitli
bulmacaları
çözebilirsiniz.
Satranç gibi
akıl oyunları
oynayın.

Entelektüel zevklerinizi geliştirmek
için her gün mutlaka iyi bir
özdeyiş antolojisinden birkaç cümle
okuyun. Beyninizi kaliteli
cümlelerle
besleyin.

Sevdiğiniz bir müziği
bir süre gözleriniz
kapalı dinleyin.
Beyin otoriteleri
tarafından klâsik
müziğin zekâya 7
puan ekleyebildiği iddia
edilmektedir.

Bir konu hakkında
düşünürken, nasıl
düşündüğünüzü de gözlemleyin. Düşünmek
üzerine düşünmek, beyin ve
düşünce kapasitesini artırır.

İyi bir uyku kaliteli bir
beyin için şarttır. Çok
uyuyorum diye
üzülmeyin. Einstein‘in
günlük 10 saatten fazla
uyuduğu biliniyor. 24
saati geçen uykusuzluk
beyinde sarhoşluğa
benzer bir etki yapar.

Bol ve temiz oksijen beyin için çok
önemlidir. Beynimiz ağırlık olarak
vücudumuzun yüzde 2’sini
oluşturduğu halde, vücuda gelen
oksijenin yüzde 25’ini tüketir.
Oksijensiz kaldığımızda ölümü
gerçekleşen ilk organımız beyindir.
Odanızın penceresini açarak kendinize
bol bol oksijen ısmarlayın.

Farklı düşünme
tarzları beyninizi
geliştirir. Çocuklar ve hayvanlarla daha fazla vakit
geçirin. Sizden
farklı düşünen
insanlarla
konuşun.

Kullanılmayan
organ körelir.
Sürekli
televizyon
seyrederek
beyninizi
“düşük
viteste
çalıştırmayın.

Beynin en tehlikeli yanı “ters çaba”
kuralına göre çalıştığı anlardır. Başınıza
gelmesinden en çok korktuğunuz şeye odaklanırsanız, korktuğunuzu başınıza getirir.Buna
ters çaba kuralı denir. Beyin odaklanılan
hedef olumsuz olsa bile, bunu
gerçekleştirmek için çalışır. Topluluk
önünde konuşma yaparken “acaba
heyecanlanır mıyım?” diye düşünürseniz,
heyecanlanırsınız.

Beyni yoran
monotonluktur. Hayatınızı ne kadar
renklendirirseniz,
beyninizi o
kadar
neşelendirirsiniz.

Beyin kısa süreli hafızada beş ile yedi
arasındaki bilgiyi işleyebilir. Yeni bir bilgi
gelince, bu bilgilerden birini atar. Buna
“sihirli sayı” kuralı denir. Bu kural aşılıp aşırı
bilgi yüklenmesi durumunda beynimiz “servis
dışı” olur. Hayatınızın en büyük kararlarını
alırken “kafadan “ değil, tıpkı beş haneli iki rakam
grubunu çarparken yaptığınız gibi, bir kâğıt
üzerine yazarak ne yapacağınızı hesaplayın.

Ders çalışırken ilk
öğrenilenler, son
öğrenilenler, sık
tekrarlananlar ve
ilginç bulunanlar en
çok akılda kalanlardır.
Dersleri kısa aralar
vererek çalışmak
akıllıca bir harekettir.

Sağlam kafa sağlam vücutta
bulunur. Fiziksel zindelik,
zihinsel zindelik getirir. Uzun
süre hareketsiz kalmak, zihni de
hareketsizleştirir. Spor yapmaya,
fazla kilolarınızdan kurtulmaya
özen gösterin. Yeterince su
için. Çünkü, insan beyninin
yüzde 78’i su ile kaplıdır.
Bu hafta kafanızı nasıl daha iyi
çalıştırabileceğiniz üzerine
daha fazla düşünün.
Unutmayın, beynimizi
daha iyi çalıştırmak için
kullanacağımız organ
yine beynimiz“Aklınızı
“başınıza” toplayın ve
kullanın.
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Olur olmadık şeylere gülüp geçtiğim renkti
Bende İzmir tek memleket hayatımı mahvetti
Beş on kuruşa sattığı yalnızlıkta elekti
Sabır taşım çatladı ar namus bir dilekti
Günde yirmidört saat aç hikayeleri yetti
Devir daim yapan ülkem bir boşluğa kenetli
Bizi bu hale getirenler azraille mi senetli
Sahte hazırlık olmaz yol yakın süretekti.
Ben yukarda sap bakışı bir balta ararken
Atlasta bir yunus gördüm dalgaları yararken
Özgürlüktü dip dalmış hayalleri sararken
Başım döndü yukardan çok hızlı düştüm erken
Saatlerce düşündüm taşınmak olmaz evden
Gözlerim açık mı gidecek uyandırın beni düşten
Tokatlama bey amca paramda yok rahatla
Ölüm soğukluğu girdi sanırım vücuda

Cihan GÜLEŞ
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Bir yaşam koçundan
hayatımızla ilgili

20kural
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Özgörkey Otomotiv olarak

Bir sosyal sorumluluk projesi daha gerçekleştirdik.
Ege Üniversitesi Beden Eğitimi
Spor Yüksek Okulunun

“Küçük Besyocular
Büyük İş Yapar”

projesine destek olduk.
Bingöl’de bulunan
Dörtyol İlkokuluna çeşitli spor
malzemeleri gönderdik.
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Seda KANSUK Röportaj
ve denizi seven biriyim ama profesyonel olarak bu işe
soyununca denizi daha çok sevdim. Neden mi çünkü denize
girdiğimde sanki denizle dans eder gibi uyum içinde
yüzüyorum, huzurla, mutlulukla.
Çevremdekiler eşim dışındaki herkes, havuz varken denizde
yüzmeye gerek olmadığını, denizde mahlukatların hep kıyıya
yanaştığını söyleyip beni vazgeçirmeye çalıştılar. Hele bu
yaştan sonra böyle maceralara gerek olmadığını ve 2 çocuk
annesi olduğumu da hatırlattılar.
Profesyonel olarak eğitim aldınız mı?
Küçüklüğümde hayır. Sanırım bu tutku içimde hep vardı ama
hiç fırsat bulamamıştı. Evlilik, iş, güç, çocuk derken, yaş 40 a
Bize biraz kendinizden bahsedebilir
gelince ve insan kendine ayıracak az da olsa zaman bulunca,
misiniz?
çocukları yüzmeye verdiğimiz dönemde, ben de eşimle
1971 İzmir doğumluyum. Evliyim ve 2
beraber, hocam Erkan Günay dan ders almaya başladık.
çocuk annesiyim. Ege üniversitesi Eczacılık
Dersler başlayalı henüz 2 ay olmuştu ki kendimi havuz
Fakültesini bitirdikten sonra aynı fakültede
yarışlarında buldum. Katıldığım daha ilk yarışta 3 madalya
yüksek lisans ve doktoramı tamamladım.
birden alınca geçmişte kaybettiğim yıllara çok üzüldüm.
Daha sonra İstanbul' a yerleşerek bir sene
Geçmiş için yapılacak bir şey yoktu. Geleceğe bakmak lazımAR-GE departmanında analitik bölüm
dı. Hocam hafta içi sabah saat 6 da, bıkmadan usanmadan
şefliği yaptım. Gerek meslek alanında
benimle çalıştı. Stilimi düzeltip hızımı arttırınca, kendime gelen
gerekse ilçe bazında birçok vakıf ve meslek
güvenle deniz yarışlarına da girme isteği geldi. Ve ilk deniz
örgütlerinde üst düzey yöneticilik ve görev
yarışımda da madalya alınca artık doğru yolda olduğuma
yaptım. Eşimin işi gereği tekrar İzmir'e
inandım. Deniz yarışlarına girdiğim ilk günden itibaren, havuz
döndükten sonra da hali hazırda işlettiğim
yarışlarına katılmadım, çünkü denizde kendimi daha huzurlu
Eczanemde mesleğimi severek icra
ve mutlu hissediyordum. Sonu yoktu, sizi 25 m sonra durduediyorum.
ran ve dönmeye zorlayan bir duvar da. Önce kısa deniz maraBiraz araştırma yaptık ve tanıyabitonlarına (3 km), daha sonra uzun maratonlara (6-7,5 km)
leceğimiz en çılgın insanlardan biri
katılarak kendimi geliştirdim. En son arkadaşlarla aramızda
olduğunuzu gördük. Bunun nedenini nasıl
şakalaştığımız "artık beni Manş paklar" kelimeleri bu uzun
açıklarsınız?
maratonlardan sonra yapılabilecek tek hedef gibi görünüyor:) çılgın olduğumu düşünmüyorum. Sadece
du bana ve ne mutlu ki gerçek oldu.
hayalleri için amacı doğrultusunda
Şimdiye kadar yüzme sporu ile ilgili elde ettiğiniz
yılmadan çalışan ve engel tanımayan Türk
başarılarınız nelerdir?
Kadınlarımdan sadece biri desek. Manşı
Datça Kış Maratonu, Marmaris Martı Maratonu, Kaş-Meis
geçmek her yüzücünün hayalidir. Bunu geç
Yüzme Maratonu, Aquamasters Yüzme Maratonu, Urla Açık
de olsa başarabilmek gurur verici. Zira ben
Su Yüzme Maratonu, Kaş 361 Yüzme Maratonu Çeşme Asics
sonradan görme bir yüzücü olarak,
Yüzme Maratonu gibi kısa ve uzun metrajlı maratonlarda
yüzmeyle ilgili pek çok şeyi 40 lı yaşlardan
gerek genel klasmanda gerekse yaş kategorisinde madalsonra başaranlardanım. Doğru, heyecanı
yalarım var. Ayrıca yüzmeye ilk başladığım yıllarda (yani 3-4
macerayı sevmek lazım. Biraz da adrenalini.
sene önce) havuz yarışlarında kurbağa, serbest ve karışık
Ancak hiç bir şey için geç kalındığına da
stillerinde madalyalarım mevcut. Bunun yanında bir sırt
inanmıyorum. Biz çalıştık inandık ve
rekorum da bulunmakta. Yıllar sonra bu sene kendimi havuzbaşardık.
da 200-400 ve 800 m de tekrar denedim. 2 ikincilik bir de
Spor olarak yüzmeyi seçme nedeniniz
üçüncülük elde ettim. Son olarak da English Channel.
nedir?
Kazandığım madalyalarım benim elma şekerlerim. Onlar da
Yüzme günümüzde uzmanların da kabul
benim çalışmalarımın meyveleri diye düşünüyorum.
ettiği vücudun bütün kaslarını çalıştıran
Eczanemde arka bölümde sergiliyorum onları. Herhalde geç
ancak yorulmadan her zaman ve her yaşta
kazanıldıkları için benim için çok kıymetliler.
yapılabilecek en iyi spordur. Vücut sağlığı
Ailenizden biraz bahseder misiniz?
başta olmak üzere ruh sağlığınız da bundan
Aksel adında 13 yaşında bir oğlum ve Azra adında 12 yaşında
nasibini alıyor.
bir kızım var. Eşim Memduh da benim gibi yüzmeyi sever ve
Bir İzmirli olarak çocukluğundan beri yüzen
bütün yarışlara beraber gideriz. Makine mühendisidir kendisi.
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Bir de 95 yaşında pamuk gibi bir anneannem var. Ve tüm havuz camiası, dostlar.
Onlar da ailem benim.
Onların bu konudaki ﬁkirleri nelerdir?
Havuz yarışlarında çocukların çok
eğlendiğini söyleyebilirim. Tribünlerlerden
avazları çıktığı kadar bağırırlar "annem" diye.
Ama aynı şeyi maraton yarışları için
söyleyemem. Çünkü mesela 6 km bir yarış
yaklaşık 2 saat sürüyor ve açıkçası 12-13
yaşındaki çocuklardan 2 saat boyunca
sahilde oturmalarını beklemek haksızlık
oluyor. Ama en zoru, Malta'daki soğuk su
kampı için onlardan 1 hafta uzak olmak
zorunda kaldığımdı. Bu ayrılıktan sonra
benim İngiltereye, Manş yolculuğuna
gitmemem için ellerinde gelen bütün
numaraları çekip, bildikleri bütün köpekbalığı hikayelerini anlattılar.
Eşim beni her zaman destekleyip benim
yanımda yeraldığı için bana hiç bir zaman
endişelerinden ve benimle ilgili korkularından bahsetmedi. Bilakis bana karşı
olanlara, hep benden önce cevaplarını verdi.
Böyle anlayışlı bir eşim olduğu ve onunla
aynı sularda yüzdüğüm için kendimi çok
şanslı hissediyorum.
En komiği de, 95 yaşındaki anneannemin,
bana Manşa gitmeden önce söylediğiydi;
"Kızım, kocan senin nasıl böyle yurtdışına,
okyanuslara gitmene izin veriyor, oralarda
başına bir şey gelse, sana bir şey olsa.. bu
adamın yoksa kötü bir niyeti mi var senin
hakkında?"diye. Sağolsun anneanemin
duaları, dostlarımın desteği, eşimin inancı
ve çocuklarımın sevgisi olmasaydı, o derin
sularda insanın aklına gelecek güzel şeyleri
olmazdı.
Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir?
Bundan sonra kaldığımız yerden devam
etmek ve 4444 projesini tamamlamak için,
farklı ülkelerdeki diğer geçişlere başvurular
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yapıyoruz Şu ana kadar henüz bir cevap gelmedi, bekliyoruz. Gelen cevaplara göre bir sonraki adıma karar
vereceğiz ve Türk kadınının azmini ve başarısını tüm
dünyaya göstereceğiz.
Bu sporun kolay ve zor yönleri nelerdir ve nasıl
alıştınız?
Öncelikle açık su yüzücüsü olacaksanız,deniz korkunuz
olmayacak; yani öyle yosunmuş balıkmış falan, bunlara
takılırsanız zor. İkincisi soğuk suda da yüzebilmeniz
gerekiyor. Çünkü her ülkenin denizi, yazın bile bizimki
kadar sıcak olmayabiliyor. Üçüncüsü de
kondüsyonunuzun olması gerekiyor ki bunun için de en
azından haftanın 4 günü idman yapıp uzun mesafe
yüzmeniz gerekiyor. En önemlisi stemek ve bunun için
zaman ayırmak gerekiyor. Yani kısacası hayatınızdaki bazı
şeylerden fedakarlık etmeniz gerekebiliyor.
Sizce sporcuların genel sorunları nelerdir?
Bir kere ulaşılabilir tesis yetersizliğimiz var. Ardından zor
şartlar altında yapılan tesislerin bakımlarının zamanında
ve tam olarak yapılmaması sebebiyle, bakımsız kalmaları
ve bu nedenle de sporcuların sağlık problemlerinin
artması söz konusu.
Sorun sadece yurdumuzda birkaç spor dalı dışındaki
başka spor dallarına olan ilgi yetersizliği değil, aynı
zamanda yapmak istenilen spora da yeterince dikkat
çekilemediği için
sponsor desteğini alamamak da sporcuları yıpratıyor.
Çocukların tam gelişme döneminde sporla ilgilenmeleri
gerektiği zamanda, sınav yoğunluğunun ve derslerin
ağırlığı sebebiyle çocukların aileler tarafından spordan
uzaklaştırılmaları da ayrı bir problem.
Son olarak da spor alanındaki eğitimcilerimizin daha
donanımlı olmaları için olanak sağlanması geliyor.
*Yüzme dışında ilgilendiğiniz spor dalları var mıdır?
Bisikletle koşmayı küçüklüğümden beri çok severim
ancak 4-5 sene önce dizimden geçirmiş olduğum küçük
bir sakatlık yüzünden koşuya ara vermek zorunda kaldım.
Sağlık nedenle de yüzmeye daha fazla vakit ayırmam
gerekti. Lise yıllarımda atletizmle uğraştım. Bunların
dışında voleybol ve basket üniversite çağlarımda
vazgeçilmezimdi. Yani hayatımın her döneminde, spor
benimleydi.
Spor yapmayan insanlara neler söylemek istersiniz?
Sporsuz bir hayat benim için son derece monoton,
anlamsız, sağlıksız ve heyecansız olurdu. Aynısını
maalesef spor yapamayan insanlar içinde söyleyebilirim.
Öncelikle spor yapmanın yaşı olmadığına inandığım için,
ne kadar geç kalınsa da, mutlaka spora başlanması
gerektiğine inanıyorum.
Ardından da 'spor yapmamayı kabul etmiyor, sadece spor
yapamamak söz konusu olabilir' diyorum. Bunun için de
sahip olduğumuz bazı şeylerden en önemlisi de zamandan fedakarlık etmemiz gerekiyor. Hepimizin günde

kendimize ayıracak 1-2 saat
vaktimiz yok mudur? Ve en
önemlisi de, bu vakti neden
sağlıklı kalmak ve spor yapmak
için kullanmayalım ben buna
zaman harcamak değil zaman
kazanmak gözüyle bakıyorum.
Çünkü spor yaparken
harcadığımız her an ömrümüze
ömür katacak yani kazanılmış
olacaktır.
Son olarak Manş’ı geçme
hikayesini bizimle paylaşır
mısınız?
Bu projenin ﬁkir annesi benim
ama projenin her bir basamağını,
takım arkadaşlarımla beraber
oluşturduk. Geçtiğimiz bir yıl
boyunca bunu bir nakış gibi de
işledik. Aslında Manş'ı geçmek bir
hayaldi benim için. Türk kadınlarının neler yapabileceğini kanıtlayacak bir proje ile bu hayali
birleştirdim, hepsi bu. Gerisini hep
beraber gerçekleştirdik. Proje "4
kadın 4 yıl 4 mevsim 4 deniz"
adını taşıyor. Sadece Türk kadınlarından oluşan bir Türk Kadın
Takımı ile Manş Denizi’ni 2015
yazında geçmek ile başlayan bir
yüzme projesi..
2014 yılı Boğaziçi Kıtalararası
Yüzme Yarışı’nda, 1800 yüzücüyü
Kuruçeşme’den Kanlıca’ya
taşıyan, şehir hatları vapurunda,
Sadiye'nin de bulunduğu bir
İstanbul'lu grubun yanına oturdum. Sohbet sırasında daha suya
atlamadan ona 'Manş Denizi
Geçiş'i hayalimden bahsettim.
"Tamam ben geliyorum" cevabını
alınca çok sevindim. Sadiye de, o
akşam, master yüzücü arkadaşı
Sinem’i aradı. Sadiye ve Sinem’in
oğulları aynı okulda, aynı sınıfta
okuyorlar. Genellikle telefon
sohbetleri daha farklı oluyor. Ama
o akşam bir "Tamam" da
Sinem'den geliyor“. İzmir yüzme
camiasından tanıdığım, triathlon
sporcusu Günışığı’na da aynı
teklifle gittiğimde, bir "tamam "
daha alarak yola koyulduk.
Hepimiz daha önce yıl içinde

yaptığımız antrenmanlarımıza devam ettik. Kilo kaybı olanlarımız yeterince
kilo aldı. Özel hayatlarımızın yoğunluğu, farklı şehirlerde olmamız gibi
nedenlerle birlikte çok nadir antrenman yapabildik. Bireysel yaptığımız
havuz antrenmanlarının dışında Manş’ı geçebilme başvurusunda şart olan
“16 C veya daha soğuk sularda, en az 2 saat yüzebilirliğimizi kanıtlayan bir
yeterlilik belgesi" almamız gerekiyordu. Bu amaçla; Mart ayında; Malta’da
5 günlük bir yüzme kampına katıldık ve 4forBlue takımı olarak; “Manş
Denizi Geçişi Yüzebilirlik Belgesi”ni almaya hak kazandık. Bunun dışında
kış mevsiminde, Sadiye Bozcaada’da; Günışığı ve ben de İzmir’de soğuk su
antrenmanları yaptık. Şubat 2015’te Datça Kış Maratonuna katılarak soğuk
suya olan dayanıklılığımızı da artırmaya çalıştık.
Manş’ı yüzerek geçmek zorluk açısından hep Everest’e tırmanmakla
karşılaştırılmış. Zorlukların başında; hipotermi, geliyor. Geçişlerin soğuk
suda sadece mayo ve bone ile yapılıyor olması (15-18), rüzgar, yorgunluk
ve vücut yağ oranının düşük olması, hipotermi riskini arttırıyor. Bunun
dışında; deniz anaları, gece yüzüşü, yüksek dalga boyları, gelgit akıntıları,
yoğun deniz traﬁği nedeniyle deniz yüzeyindeki olası atıklar da Manş’ı
yüzerek geçmek isteyenler için önemli olumsuzluk faktörleri. Bu zorluklar
nedeniyle yüzülen mesafe, 33 kilometrenin üzerine çıkıp 60 kilometre
civarını bulabilmektedir.
Takım geçişleri bayrak yarışı mantığı ile yapılıyor. Geçişlerde, 2-8 kişilik
takımlar kabul ediliyor. Her yüzücü birer saat yüzüyor. (Biz, hızlarımız farklı
olmakla beraber, yaklaşık olarak 1 saatte 3 km civarında yüzüyoruz.)
Yüzücülerin sıraları gözlemciye bildiriliyor ve bir daha bu sıra ne olursa
olsun asla bozulmuyor. Kaptanın siren çalması ile sıradaki yüzücü suya
atlayana kadar önceki yüzücü yüzmeye devam ediyor.
En çok 6 kişilik takımlar olmuş bugüne kadar. 6 kişilik takım ‘standart
takım’, diğerleri ‘özel kategori’ kabul ediliyor. Biz 4 kişilik bir takımla oldukça
cesur bir girişimde bulunduk. Çünkü ortalama 17 saat süren bir geçişte,
standart 6 kişilik takımda ikişer ve üçer kez sıra geliyor. Ancak 4 kişilik
takımda bu dörder ve beşer kez oluyor. Manş geçişimizde, gelgitlerle
beraber 50-55 km civarında bir yüzüş gerçekleştirdik.
Bu zorlu geçişte yaşadığım onca deniz tutması, baş dönmesi, bir şey yiyip
içememenin yanında denizanalarıyla dans etmenin ve gece sudaki yakamozların hayranlığıyla yüzmenin zevkini, sadece ve sadece yanımdaki can
dostlarım ve kardeşten daha çok sevdiğim 4 for Blue ekibinin diğer üç
kahramanına borçluyum.
Onlar olmasa ne bu geçiş tamamlanabilirdi, ne de bu dostluk bugün bu
kadar güçlü olabilirdi.
Bana bu geçişte, bir anneden farksız şefkati ve ilgisiyle etrafımda pervane
olan Sadiye'ye, neşesi ve enerjisiyle o soğuk güvertede saatlerce nöbet
tutan, denizanalarına meydan okuyan Günışığın'a, korktuğu gece
yüzüşüne 2 kez maruz kalmasına rağmen esprileri, güzel şarkıları ve
kişiliğiyle bize güç veren Sinem'e, bana yaşattıkları bu gurur ve onur için,
gönülden teşekkür ediyorum.
Ayrıca sadece bu geçiş öncesi değil, her zaman bana destek olmaktan bir
an olsun vazgeçmeyen ve o olmasa bunların hiçbirine cesaret edemeyeceğim, her başarılı kadının arkadındaki ondan daha başarılı olan, sevgili
eşsiz eşim Memduh Kansuk'a, 3 yıldır bana inanıp destekleyen
antrenörüm Erkan Günay'a, son zamanlardaki idmanlarımda bana babalık
eden sayın Üstün Hocama, beni evde gözyaşlarıyla bekleyen çocuklarıma
ve dualarını bir an olsun esirgemeyen anneanneme de sonsuz teşekkür
ediyorum.
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CENGİZ ACAR
RÖPORTAJ
Kaç yaşındasın?
1989 doğumluyum.
Özgörkey Otomotiv’de görevin nedir?
Genel hizmet elemanı olarak çalışmaktayım.
Hobilerin nelerdir?
Basketbol seyretmeyi, gezmeyi seviyorum.
(Basketbol Aktivitesine Katılmıştım.) Şirkette
yapılan aktivitelere katılmayı seviyorum.
Boş zamanlarında neler yapmayı seversin?
Evde zaman geçirmeyi seviyorum. Müzik
dinlemeyi severim. İzmir’de gezmeyi çok
seviyorum.
Şirkette en sevdiğin 5 kişi kimdir?
Toygun Tunçer, Hasan Tar, Bayram Çakır, Ersin
Arslan, Okan Adayan.
Bu zamana kadar seni en çok mutlu eden şey
nedir?
Sevgili Genel Müdürümüz Toygun Tunçer’in
gittiği çoğu yere beni de götürmesi benim mutlu
olma sebebimdir.
Pişmalığın var mı?
Pişmanlık değilde, beni üst seviyeye çıkartacak
belki farklı bir departmanda çalışmak isteyebilirim.
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En çok neye kızarsın?
Arkadaşlar gereksiz lakap takarlar o beni kızdırır.
Şirkette bu pozisyondan başka hangi departman da çalışmak isterdin?
Araç kabuldeki arkadaşların evraklarını
arşive götürmek isteyebilirim,bu
sayede tam olarak ne işler yapıldığını
görüp öğrenebilirim.
Özgörkey otomotiv senin için ne ifade
ediyor?
Kendimi güvenli ve huzurlu
hissediyorum. İnsanların bana dostça
ve kardeşçe yaklaştığını görmek benim
şirkette seneler boyu çalışmamın
sebeplerinden biri.
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18 – 20 Kasım 2015 tarihinde Mersinde gerçekleştirilen
Tekerlekli Sandalye Türkiye Tenis Şampiyonasında Neşe Aydemir
Teklerde Türkiye 3.sü, Çiftlerde ise Türkiye 2.si olmuştur.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin
destekleriyle Türkiye Bedensel
Engelliler spor Federasyonu
tarafından gerçekleştirilen
Tekerlekli Sandalye Türkiye Tenis
Şampiyonası ﬁnalleri Mersin’de
yapıldı. Şampiyonaya 40 bedensel engelli sporcu katıldı.
Mersin Tenis, Yelken ve Yüzme
Kulübü kortlarında 18-20 Kasım
2015 tarihleri arasında
gerçekleştirilen Tekerli Sandalye
Türkiye Tenis Şampiyonası
ﬁnallerine, başta İstanbul,
Ankara, İzmir, İzmit, Hatay,
Kahramanmaraş, Adana ve
Mersin olmak üzere farklı illerden
toplam 40 engelli sporcu katıldı.
Şampiyona sonunda Türkiye’yi
uluslararası engelliler tenis
turnuvalarında temsil edecek
aday kadrosunun belirlendiği
müsabakalarda küçükler, erkekler
ve kadınlar kategorilerinde engelli
sporcular kıyasıya mücadele etti.
Müsabakalarda, Tek Erkekler
kategorisinde Muharrem Çakmak,
Tek Kadınlar kategorisinde Büşra
Ün, Çift Erkekler kategorisinde
Muharrem Çakmak ve Turan
Akalın, Çift Kadınlar kategorisinde
Büşra Ün ve Nurşen Şen,
Küçükler Erkekler kategorisinde
Oğuzhan Güneş ve Küçükler
Kadınlar kategorisinde Ayşegül
Zararsız birinciliği paylaştı. Tek
Erkekler kategorisinde Hakan
Güngör, Tek Kadınlar kategorisinde Ebru Bulgurcu, Çift
Erkekler kategorisinde Hakan
Güngör ve Oğuzhan Güneş, Çift
Kadınlar kategorisinde Ebru
Bulgurcu ve Neşe Aydemir ise
ikincilik ödüllerini aldı.
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Neşe Aydemir’i
aldığı bu başarılı
sonuçtan dolayı
tebrik eder,
başarılarının
devamını dileriz.
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Doğukan’ın İşe Alım Hikayesi
İş başvurusunda bulunduktan bir süre sonra görüşme
için çağırıldım. Özge hanım ile
görüştükten daha sonra Ozan
bey ile görüşme gerçekleşti.
Kısa süreli konuşmalardan
sonra Toygun bey ile tanıştım.
Tanışma kesinlikle olumlu
geçti. Kendisi birkaç bilgi
sorusu sordu, cevaplamam
gereken şeyleri cevapladım.
Daha sonra kişisel bilgilerimi
merak etti bende kendimi
kendisine anlattım. Hobilerimi
sorduğunda eski futbolcu ve
koşucu olduğumu söyledim.
Toygun bey futbolda da iddialı
olsa da koşu konusunda daha
çok iddialı olduğunu söyledi
bende iddialı olduğumu söyledim. O halde basketbol maçları
olduğunu ve basketbol
maçından sonra DSİ de yarışmak istediğini ne derecede
olduğumu görmek istediğini
söyledi bende tereddüt etmeden kabul ettim.
Aylin hanım, Özge hanım
ve Ozan bey rakibimi tanımadığımı ve tekrar düşünmemi
istese de bende hala emin
olduğumu söyledim. Toygun
bey de kendisini tanımadığımı
söyledi bende kendisine beni
tanımadığını söyledim. Ve maç
günü için sözleştik. Maça gidip
izledikten sonra maç bitiminde
hazırlanıp Toygun bey ile yan
yana geldik. Yerlerimizi aldık ve
Can Polat yarışı başlattı. 1
adım ile yarışı geride bitirip
kaybettim. Yarış bitiminde
Toygun bey yenildiğimi ve
hakkımı kaybettiğimi söyledi.
Ben hala yenilmediğimi kendimi yenilmiş olarak görmediğimi
söyledim (ki hala yenildiğimi
düşünmüyorum) Toygun bey
tekrar hazırlanmamı hazır
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olduğum takdirde tekrar
yarışabileceğimizi söyledi.O
dakikadan itibaren tekrar
antremana başlamaya karar
vermiştim.
Yarıştan 1 gün sonra
Özge hanım tekrar aradı ve
tekrar görüşmeye çağırdı.
Geldiğimde Toygun bey ile
tekrar görüşeceğimi söyledi.
Ozan bey geldi ve sadece
yarışmaya gittiğim için bile çok
özel bir şey yaptığımı söyledi.
Daha sonra toplantı odasına
geçtim ve 1 saate yakın bekledim.

Tişört
bedenim soruldu ve basketbol
maçı için hazırlanan tişört
getirildi ve giyip Toygun bey
aşağı inmemi söyledi. İdari
binanın önünde Toygun bey ve
Can bey bekliyordu. Toygun
bey İdari binadan, Satış
Showroom’una 15 saniye
içersinde koşmamı istedi.
Koştuğum takdirde aramızda
olacaksın dedi. Bende seve
seve yapacağımı ve başlamak
istediğimi söyledim. Ama alanı
bilmediğimi biraz kontrol
etmek istediğimi koşarken
sıkıntı çıkabileceğini söyledim
ama yapılan hazırlıklardan

dolayı maalesef kabul olmadı.
Koşmaya başladım, hızlı bir
şekilde köşeyi döndüm.
Karşımda yaklaşık 20-30
belkide daha fazla kişi, kırmızı
bir ip. O an gördüklerimi tam
anlayamadım ve inanamadım
kısa bir süre sonra yolu
bilmediğimden dolayı yolun
aşağıya doğru gittiğini görmedim ve bariz bir şekilde uçarak
yere düştüm. Birazda yer de
sektim. O an yerden kalkmayı
düşünmedim ama kısa sürede
Ozan bey gelip yerden kaldırdı
ve devam etmemi istedi.
Yüzüm asık bir şekilde kırmızı
ipi göğüsledim. Göğüslediğim anda konfetiler
patlatıldı ve “We Are The
Champions” şarkısı
çalmayı başladı.
Gördüğüm manzara
cidden garipti ve
ayrıca inanılmaz.
Yaklaşık 1-2 dakika
düşüşün ve
gördüğümde şeylerin
etkisinden çıkamadan
büyük bir pasta gördüm
üzerinde ise “Hoş geldin
Doğukan” yazıyordu.
Yaşadığım hiçbir şeye anlam
veremeden şaşkın bir şekilde
herkesin içten bir şekilde bana
Hoş geldin diyip tebrik etmeleri
ile karşılaştım. Düşmeden
dolayı elimde birkaç kanama
oldu onları temizlerken kendime gelip gerçekten çok
büyük bir sevinç yaşamıştım.
Yaşadığım şeyler, güzel, özel ve
gerçekten mükemmeldi. Bu
durumdan yaşadığım şeylerden
çok mutluyum ve mutluluğum
gün gün devam etmekte.
Şirketimden ve çalıştığım
herkesten memnun ve
mutluyum.

KEY MÜZE

Açılışta birbirlerinin cümlelerini
tamamlayarak
konuşan, müzenin
yaratıcıları Murat ve
Selim Özgörkey
kardeşler, hiçbir
açılışta bu denli
heyecan duymadıklarını vurguladı.
Batman'in otomobili
olan Batmobil'in en
sevdikleri oyuncak
olduğunu söyleyen
Özgörkey kardeşler,
"Bu müzenin oluşumunun ilk temelleri o
günlerde atıldı. Ama
şimdi o Batmobil'in
büyüğünü burada
sergiliyoruz. Tam 12
yıldır bu müze için
çalışıyoruz. Araçlarımızın hepsi
yüzyıllık yaşlarına
rağmen çalışır ve
gider durumda" dedi.

Özgörkey Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özgörkey de müzede
yıllarca emek ve gayret verilmiş bir işin sergilendiğini aktardı. Böyle bir
müze açtıkları için çocuklarıyla gurur duyduğunu dile getiren Özgörkey,
"Bu akşam çok mutlu ve güzel bir olayın başlangıcını yapıyoruz. Ümit
ederim siz de içerideki koleksiyonu beğenir ve taktir edersiniz" diye
konuştu. Müzenin uzun bir yolculuğun ve uğraşın sonucu ortaya
çıktığının altını çizen Özgörkey konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ben bu
çalışmaları yaptığı ve bana
mutlu bir gün yaşattığı için
çocuklarıma teşekkür ediyorum.
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KEY MÜZE
1886 yılında
üretilen ilk otomobilden 1885 model
ilk motosiklete
kadar toplam 170
parçanın
sergilendiği müze,
7 bin metrekare
alan üzerine
kuruldu. 1880'li
yıllardan başlayıp,
2011 yılına dek
uzanan koleksiyonda BMW, MINI,
Mercedes Benz,
Cadillac, Ford ve
Porsche markaların
ilk otomobilleri yer
alıyor. Müzede
ayrıca İkinci Dünya
Savaşı öncesinde
otomobilleri
süsleyen kaput
amblemlerini de
görmek mümkün.
Yine müzede 2 bin
550 adet model
otomobil, 1950'li
yıllara ait benzin
istasyonu, 1990'lü
yıllardan 1960'lara
kadar olan
süreçteki benzin
pompaları ve
otomobil temalı
eşarplar
sergileniyor.
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Key Müze Açılış Töreni
Özgörkey Şirketler Grubu, İzmir'in Torbalı ilçesinde, ulusal ve uluslararası boyutta klasik otomobil tutkunlarının ağırlanacağı KEY Museum'u törenle açtı. Müzede 1886 - 2011 yıllarını kapsayan
dönemde üretilmiş 130 otomobil, 40 motosiklet, 3 bin maket otomobil ve 2 bin 550 model otomobil
amblemi sergileniyor. Özgörkey'in Torbalı'daki fabrikasında düzenlenen açılış törenine CHP'li İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, AK Parti'li Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Koç
Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Özgörkey
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan
Özgörkey ile sanat ve iş dünyasının önde gelenleri
katıldı.
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Özgörkey
Otomotiv grubu
olarak Key Müze’yi
hem gezdik,
hem toplantı
yaptık.
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sirket piknigimiz
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Guzel gunler gorecegiz...
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Tunay
Hepkurkut
Biraz kendinizden bahseder misiniz ?
Düşünmek için zaman istiyorum.
Özgörkey’de kaç yıldır çalışıyorsunuz?
10 yıl
Yaptığınız işin en zor yanı nedir ?
Başkasını bilmem ama para işinde yanlış yapma şansınız yok,
Karşı taraf hata olduğunu kabul etmez paraları indiregandi yaptın diye
düşünür.
Ay sonlarında yoğun olunmasının sebebi nedir?
Türk milletinin genlerinden geliyor son dakikacılık.
Ve ay sonlarındaki bu yoğunlukla nasıl başa çıkıyorsunuz?
Zaten önceden bildiğimiz için başa çıkılacak bir durum değil, fakat
kızımın ödevlerinde bana danışması gerekiyorsa ona anlatamıyorum.
İnşaat süreci ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
Yaşandı bitti saygısızca, bu konuda kısa ﬁlm çekmek istiyordum fakat
oyuncu bulamadım.
İlgi alanlarınız nelerdir?
Fotoğraf çekmek ve doğa yürüyüşü fakat, 2 çocuktan sonra hiç
yapamıyorum.
Tüm şirket olarak çok eğlenceli bir departman olduğunuzu
biliyoruz, bunu neye borçlusunuz?
Herkez işini biliyor, eğlenmeye zaman kalıyor, bir de o takım kadrosu
iyi kurulmuş.
Dünyada değiştirmek istediğiniz şeyler var mıdır?
Para yı kaldır dünya da değişir uzayda.
Sizi tanımlamak istesek hangi 3 kelime doğru olur?
Doğrucu Mahmut, kuralcı ve GÖZTEPELİ
Şu an da yaptığın işin dışında ne yapmak isterdiniz ?
Otel işletmeciliği
Sizi en çok ne kızdırır?
Birinin beni suçlaması.
Peki en çok ne mutlu eder?
Şarap.
Son olarak Funkey’le ilgili birkaç cümle alalım.
Tam süper olmuş, arkadaşların bilmediğimiz yönlerini keşfediyoruz, ve
işten başka şeyler düşünmeye sevkediyor yani tatil gibi bir şey.
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Yeni BMW 2 Serisi
Cabrio

www.ozgorkeyotomotiv.com

Sheer
Driving Pleasure

HEYECANA açık.
YENİ BMW 2 SERİSİ Cabrio.
Sınırları kaldırın, rüzgarı hissedin, hayatı doyasıya yaşayın.
Çarpıcı ve şık tasarımıyla sizi hayatınızın en keyifli
yolculuğuna davet eden Yeni BMW 2 Serisi Cabrio
Özgörkey Otomotiv’de sizi bekliyor.

Özgörkey Otomotiv Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi
Üniversite Cad. No: 66 Bornova - İzmir Tel: (0232) 388 19 90
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