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BMW i3

Sheer
Driving Pleasure

ELEKTRİK HIZINDA
YÜKSEK PERFORMANS.
BMW i3. 0 EMİSYON, 0’DAN 100 KM’YE 7,2 SANİYE.
Tamamen elektrikli BMW i3 şimdi hızlı ve rahat şarj imkanı sunan ev tipi şarj ünitesi
BMW Wallbox Pure hediyesiyle Özgörkey Otomotiv’de sizi bekliyor.
Detaylı bilgi ve test sürüşü için: www.bmw.com.tr/i3

Özgörkey Otomotiv
Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi

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

BMW Premium
Selection

BMW PREMIUM SELECTION’IN AYRICALIKLI DÜNYASI
ÖZGÖRKEY OTOMOTİV’DE.
www.ozgorkey.com

Özgörkey Otomotiv Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi
Üniversite Cad. No: 66 Bornova - İzmir Tel: (0232) 388 19 90
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EDİTÖRDEN
Tam olarakta böyle bir dünyada yaşamıyor muyuz zaten,

ellerinden gelen herşeyi yapan Melike Kahya ve Sena

ya iyisin ya kötü.. Biz genellikle iyi olanı haklı buluruz ama

Taşören, varlıkları bile ilham sebebi olan Aslı Deniz Acun ve

kime göre, neye göre bu kötülük? Kapak konusunda biraz

en özellerimden en güzellerimden Yasemin Nemutlu, benim

bunlar üzerine düşünelim dedik, biz konuşulmayı gündemde

ufkumu açan en yakınlarım satış danışmanları, hiç durmadan

olmayı seviyoruz, dikkat çekmeyi ve ne yalan söyeleyelim

çalışan servis danışmanları, her zaman yönetim anlayışı ile

farklı olmayı. 

fark yaratan OZAN YILDIZ, satış sonrasını en güzel şekilde
yöneten AYLİN KOÇ. İlk günden beri sayısız toplantı,

Her sayıda daha fazla kişiye ulaştığımızı düşünüyoruz, bu

seminer, görüşme, karar verme, karar alma yetkilerini bir

da bize sorumluluklarımızın çoğaldığını hatırlatıyor. Bir

kenara bırakıp bana zamanını ayıran ve fikirler veren sevgili

dergiyi hazırlamak demek, keyifli dostlar edinmek demek,

TOYGUN TUNÇER. İyiki varsınız, teşekkürler.

çok güzel insanların başarı hikayelerini dinlemek demek,
her sayıda şaşırarak yeni öğrendiğim hayatlar, teknolojiler

Ayrıca;

demek. Yazmak, araştırmak ve buna insanları dahil etmek

Bu kadar yoğun çalışırken, hele ki son çeyrekte bulunduğumuz

gerçekten harika, tavsiye ederim. 

şu günlerde, ‘’nasıl buna zaman ayırıyorsun? ’’diyenler var,
aslında çok da takdire şayan değil yaptığım. Bu dünyaya

Dahil etmek derken bu 56 sayfalık son sayımızda kimlerin

dayanmak için öncelikle mizah şart, zaten tüm işleri zamana

emeği var derseniz; öncelikle her konuda enteresan bir

uydurup planlarsak herşey kendiğilinden akıp gidiyor. İç

şekilde %100 aynı fikirde olduğum canım Merve’m (Merve

dünyanızı farklılıklarla renklendirin, dış dünyanıza yansısın.

Kayabaşı Koşar), sonrasında bize hem kapaktaki profesyonel
makyaj yapımı ile yardımcı olan hem de gittiği her yere

Keyifli FUNKEY’ler 

enerji saçan Ali Eray Şentürk, hem dergi dışındaki işlerde
bana yardımcı olarak zaman kazandıran hemde dergi için
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Jaguar F-Pace

SPOR GÖRÜNÜMLÜ F-PACE

lüks sunan bir Spor Aktivite Otomobili (SAV) ola-

Çok spor görünümlü olan Jaguar’ın F-Pace mo-

Bunu hem yolda hem de arazide verimlilik, sürüş

deli, SUV segmentinde bir ilk olan, %80 alü-

dinamikleri, konfor ve çok yönlülüğü tümüyle

minyum kullanılarak üretilmiş hatlarını efsanevi

yeni bir seviyeye çıkaran akıllı teknolojiler dizisiy-

F-Type spor modelinden alan kaslı bir bedene

le gerçekleştirir.

rak bir kez daha kendi standartlarını ileriye taşır.

sahip. Kaputunun altında Jaguarın kendi motoru Ingenium 2.0 diesel AWD veya 3.0 diesel
AWD opsiyonu ile geliyor. İzmir şartlarında daha
çok tercih edilen 2.0 diesel motor 180 hp beygir
gücü ve 430 Nm torku ile oldukça kuvvetli ve bir
o kadar da dengeli bir sürüş dinamiğine sahip.
Jaguar’ın klasik önden çatık kaşlı duruşu, çekik
gözleri ve hava sürtünmesini azaltmak için yerleştirilmiş arka spoiler’ı compact SUV piyasasına
yeni bir duruş getiriyor. nesliyle BMW X5, zorlu
beklentilerin olduğu tüm alanlarda olağanüstü
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Killer Dart

Killer Dart oyunu için MINI
Showroom’da buluştuk.
Bu stresli ve yoğun günlerde size iyi gelecek
olan şey dart oynamak olabilir dedik,




Duygu Kartal
Gül Şen
Sonay Yalnız

ÖDÜL
LE
Rİ
MİZ...
 . olan kişiye 
 . olan kişiye 
 . olan kişiye 
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BMW Mont
BMW Ayakkabı
BMW Tişört

Killer Dart
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Sosyal Medya

8

FUNKEY

Sosyal Medya

Snap
Hazırlayan / Sarp Erturan
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Sosyal Medya

ŞİRKET İÇİ
YAZIŞMALARIMIZ

Sanırım sadece bizim anlayabileceğimiz yazışmalar
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Sosyal Medya
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Özgörkey İnstagram’da
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Özgörkey İnstagram’da

FUNKEY

13

Özgörkey İnstagram’da
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Hazırlayan / Yasemin Nemutlu

ŞEHRİN ÖTESİNE GEÇ, BEKLENTİLERİNİN DE.
MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4.
Özgörkey Otomotiv Borusan Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi
Üniversite Cad. No: 66 Bornova - İzmir Tel: (0232) 388 19 90
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Sosyal Sorumluluk Down Sendromlular
Bayramlarımız destek verdiğimiz sosyal
sorumluluk projeleri ile daha tatlı geçiyor.

Onlarda aynı
bizim gibiler
+1 farkla...
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Sosyal Sorumluluk Down Sendromlular

Geçen bayramda olduğu gibi bu bayramda çikolatalarımızı Türkiye Down Sendromlular Derneği’nden alarak down
sendromlu çocuklarımıza küçükte olsa destek vermiş olduk.
Ayrıca yine Türkiye Down Sendromlular Derneği’nden satın almış olduğumuz mutluluk çantalarımızı çalışanlarımıza
dağıttık. Kendilerini kötü hissettikleri zamanlarda ihtiyaçları
olan herşeyi temsili olarak bu çantalarda bulacaklar



www.downturkiye.net
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Sosyal Sorumluluk Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
Her yılbaşında olduğu gibi 2016 yılını
karşılarkende yılbaşı çikolatalarımızı
dağıttık.

El ver,
Hayata
tutunsun
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Sosyal Sorumluluk Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

Çikolatalarımızı mutlaka sosyal sorumluluk projelerine katkı
yapan firmalardan tercih ediyoruz.
Bu yılbaşında Kahve Dünyası’ndan içinde “iyilik” olan kutularımızı dağıttık.

El ver, Hayata tutunsun sloganı ile hizmet veren Türkiye
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na ufakta olsa destek
vermiş olduk

Hazırlayan / Özge Aldoğan

FUNKEY
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Sizin için Seçtiklerimiz
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Hazırlayan / Mert Atlı-Güven Eruzundal

2. El Satış Danışmanımız

BÜŞRA ŞENTÜRK

BİR SABAH DAHA OLDU
Belki bugün gözlerinizi açmakta zorlandınız,
yatağın sırtınızı aslında ne kadar ağrıttığını, bu
ağrının tüm gün süreceğini düşünerek uyandınız,
ama sabah oldu.
Belki gecesinde zor saatler geçirdiğiniz günün
sabahı size iyi hissettirmiyor ve başınızı yastıktan
kaldırmak istemediniz, ama yepyeni bir gün, ışık
saçan bir sabah oldu.
Uyanmak dünya üzerinde size verilen bir şans
daha demektir. Haydi gülümseyerek uyanın.
Bugün sokağa çıktığınızda kendinizi şanslı
hissedin,hergün dünyada 6 bin kişi hayata veda
ediyor.Bugün evren sizin için hazır,güneş sizin
için doğdu, sevginizi bekleyen aileniz var, bir de
O..
Her gördüğünüzde kalp ritminizi değiştiren,
yalnızca ona ışıl ışıl baktığınız, bir sözüyle tüm
gününüzü iyi geçirdiğiniz, gelecek hayalleriniz
onunla gerçekleşsin istediğiniz biri varsa,
kendinizi bir kez daha şanslı hissedin!
Aradığım eş, puzzlen son parçası,işte bu
kelimelerini yanınızdaki insanla eşleştirebilmek
paha biçilemez.
Dünyanın en varlıklı insanı bile olsanız yalnızsanız
mutsuzsunuzdur.
Işığınızı saçın, sevin sevilin, yardım edin, destek
olun, sevdiklerinizin mutluluğu ile mutlu olmayı
öğrenin.
Puzzle ın son parçasını bulmanız dileğiyle..
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Departman Soruları
KAFETERYA






		Yemekte yiyecek var mı?
		Yiyecek bir şey var mı?
		Ağrı kesiciniz var mı?
		Buz var mı?
		Poğaça var mı?

İNSAN KAYNAKLARI
 		

Benim bir tanıdığım var iş başvurusu yapsa olur 		

		mu?




		Kaç gün yıllık iznim kalmış?
		Ozan Bey nereye gitti gördün mü?

KREDİ UZMAN VE SİGORTA DANIŞMANI
 		Kredim çıktı mı?
 		 En düşük faiz ne verebiliriz?
 		N’olur bu müşteriye kredi çıksın.
 		Bugün çok acil bu işlerin olması lazım “Bu kredi 		
		 çok acil.”

		Müşterim yurtdışına çıkacak bugün sonuçlandırıp
		 imza almam lazım.

SATIŞ
		En dip fiyat mı?
		Paspas hediye edecek misiniz?
		2 tane alsak ne kadar olur?
		Satış müdürüyle görüşsek ekstra bir indirim
		 alır mıyız?

		Yiyecek bir şey var mı?
		Var mı bir şey?
		Kaça veriyorsun?
24
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Röportaj / Muhteber Ulutaş

Departman Soruları
SERVİS
		BMW niye böyle?
 		 BMW bakımı neden kendisi belirliyor neden periyot
		yok?
 		 250 km ile giderken kapılardan neden insan sesine
		 benzeyen sesler geliyor?
 		 Danışman açıklaması: ( Azrail’in sesi – Mehmet Çoban )

240 ile giderken fren yaptım araba neden durmu yor?

HASAR
		Aracımda birkaç tane hasar var aynı anda hepsini
		
 		
 		
 		

yaptırabilir miyim?
Bizim hanımı sigortadan değiştirebilir miyiz?
Benim araba oraya geldi mi?
Bizi neden aramıyorsunuz?

DETAY
		Borcumuz ne kadar?
		Araba fıskiyenin altında leke yapar mı?
		Kuş pisliği boyayı yakar mı?
		Motor koruma motorun mekanik kısmını ne kadar
		korur?
 		 Seramik kaplama taşı ne kadar sektirir?

VEZNE
		Kolonya var mı?
 		 70.000 TL’ye taksit yapabilir miyiz?
 		 O kadar araç aldık artık benzin de sizden olsun.
		Anahtarlık var mı?
 		 Nakitte indirim oluyor mu?

MUHASEBE
		Maaşlar yatıyor mu?
 		 Maaşlar ne zaman yatacak?
 		Abla bugün maaş yatacak mı?
 		 Abla bugün bizi görücen mi?
 		 Abla maaşlardan haber var mı  ?

FUNKEY
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Fobi

ŞİRKETTEKİ ÇALIŞANLARI
DOLAŞTIK VE
FOBİLERİNİ ÖĞRENDİK
Şirin Karadana 		
Derya Kılıç 		
Ece Kozakçı
Alican Bozkan 		
Tolga Bayram 		
Halil Dalyancı 		
Savaş Akbaş 		
Engin Beyam 		
Tuğba İçken 		
Sena Taşören 		
Melike Kahya 		
Orhun Boyacı 		

26

 Fareler
 Kediler
 Kapalı alan
 Çekirge
 Yılan
 Örümcek
 Çekirge
 Karanlık
 Hamamböceği
 Hamamböceği
 Deprem
 Yükseklik

FUNKEY

Fobi

Saadet Ballaroğlu
Şevket Şare 		
Büşra Şentürk 		
Can Polat 		
Sarp Erturan 		







Yükseklik
Tuborg Gold bulamamak
Böcekler
Uyurgezerlik
Yükseklik

“Yüksekten korkarım ama uçakta fotoğraf çekmeyi severim”
Serdar Binici 		
Tuğba Yakar 		
Zuhal Çayüstü 		
Aydan Aytekin 		
Özgür Başeğmez
Bahar Birkalan 		
Umut Ogün Mumcuoğlu
Can Akar 		
Ayşan Armağan Yılmaz
Türkan Günkara
Muhteber Ulaş 		
Beyhan Akyurt 		
Tunahan Yiğit 		
Cumhur Ozan Yıldız
Naz Ersever 		

 Fareler,böcekler
 Karşıdan karşıya geçmek
 Kamikaze
 Karafatma
 Yükseklik
 Kurbağalar
 Açık kalan kapılar, Dolaplar
 Karanlık
 Karanlık ve Yılan
 Çöp kutusundan kedi çıkması
 Fareler
 Böcekler
 Parasız kalmak
 Yükseklik
 Hamam böcekleri
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BMW Genius

Değerli BMW Genius’lar,
Bilindiği üzere, BMW AG tarafından 19-21 Ekim 2016 tarihleri
arasında Münih, Almanya’da “Product Genius World
Event“ adı altında düzenlenecek etkinliğe Türkiye için
ayrılan kontenjan 1 adettir. Bu nedenle etkinliğe katılacak
kişiyi belirlemek için bir yarışma yapılmasına, bu yarışmada
iki aşamalı bir değerlendirme olmasına karar verilmiş ve bu

“İnsanlık için küçük benim için büyük bir adım.
Hayatımı öncesi-sonrası olarak ayıracağım bir
kırılma noktası belki de.
Sektörde yeni ama yurt dışında ciddi değeri olan

sizler ile paylaşılmıştı.

bir pozisyon BMW Genius.

Öncelikle bu davetimize katılarak BMW Connected hakkında

Katılacağım Product Genius World Event

hazırladıkları kısa filmleri bize ulaştıran aşağıda belirttiğimiz
BMW Genius’lara özellikle teşekkür ederiz. Mevcut işlerine
ilave olarak yaptıkları, üzerinde düşünülmüş ve zaman
harcanmış olan bu çalışmaların bizler için çok kıymetli
ve anlamlı olduğunu iletmek isteriz. Teşekkürlerimizi ve

organizasyonu ile dünya Genius’ları arasında
Türkiye’yi temsil edecek olmak çok özel.
Erkek egemen bir sektörde kendini kanıtlamak ve
bir şeyleri başarmak da ayrıca gurur verici.
Emeği dokunan ve inanan herkese sevgiler…”

tebriklerimizi iletmek üzere kendilerine küçük birer hediyeyi
de ulaştırıyor olacağız.

BMW Genius

Yetkili Satıcı

Neşe Göldağı

Özgörkey

Ali Eray Şentürk

Özgörkey

Eren Omurzak

Borusan Oto Dolmabahçe

Soykan Özaksakal

Borusan Oto Esenboğa

Mert Akkoç

Teknik Oto Bursa 2

Necip Emre Olcay

Borusan Oto İstinye

Burak Sönmez

Öztorun Oto

Kontenjan limiti nedeni ile sadece bir kişinin seçilmesi gerektiği için yapılan değerlendirmenin ilk aşamasında; 01.01.2016 ve
31.08.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen “PG aktivite adedi (test sürüşü, ürün tanıtımı, VPP sunumu) / Showroom giriş
(walk-in) adedi oranından, ikinci aşamasında da tarafımıza iletilmiş olan videoların “ürün özellikleri hakkında bilgi aktarımı”,
“yaratıcılık”, “ilave araştırma”, “iletişim” ve “etkileyicilik” kriterlerinden elde edilen skorlar baz alınmıştır.
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BMW
Genius’lar

Bu kriterler doğrultusunda, Özgörkey’de görev yapan BMW
Genius Sn. Neşe Göldağı’nın Almanya’daki “Product Genius
World Event”e katılma hakkını kazandığını iletmek isteriz.
Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
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Karakter Makyajlarımız
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Karakter Makyajlarımız
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Karakter Makyajlarımız
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Karakter Makyajlarımız
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Kapak Kahramanları
Merhaba; ben kapağın gülen yüzü Emre YURDAKUL  31 ocak 1985 doğumluyum.
Şirketteki görevim ise Bmw otomobil satışıdır. Kendimden bahsedecek olursam,
Çalışma hayatıma ilk olarak animatörlük yaparak başladım. Daha sonra animasyondan
aldığım sahne deneyimimi profesyonel olarak tiyatro yaparak pekiştirdim.Tiyatro
yaptığım dönemde İstanbulda yaşamımı sürdürdüm. 3 yıllık oyunculuk deneyimimden
sonra İzmir’e dönmeye karar verdim. İlk olarak sigortacılık yaptım ardından içimde
olan satış aşkıyla bir elektronik firmasında bölge yöneticiliği yaptım ve daha sonra
Özgörkey’de çalışmaya başladım. Tüm bu deneyimlerim şimdilerde müşterilerilerimle
etkin bir iletişim kurmama ve işimi severek yapmama yardımcı oluyor.
Dergimizin editörü Pelin hanım bana ilk olarak dergi kapağında yer vermek istediğini
belirttiğinde bu iş için çok heyecanlandım. Sonrasında konsept den bahsedilince
daha çok ilgilimi çekti ve severek Funkey dergisinin kapağında yer almayı istediğimi
belirttim.
O böyle anlatıyor, benim gözümde de Emre, şirketin en eğlenceli ve hiç enerejisi
düşmeyeni, kapakta yer aldığın için sonsuz teşekkürler 

29/06/1990  yılında İzmir’ de doğdum. Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve
Sigortacılık bölümünden mezun oldum. Akdemir Otomotiv A.Ş.’ de vezne sorumlusu
olarak başladığım görevime daha sonraki yıllarda finansman uzmanı olarak devam
ettim. Kızım dünyaya geldikten sonra Akdemir Otomotiv’ deki görevimden ayrıldım
ve 2012 yılında Özgörkey Otomotiv A.Ş. ‘de finansman uzmanı olarak göreve
başladım. Bu tarihten itibaren benim için çok farklı bir iş hayatı başladı. İşe gitmek
mutluluğu, eğlenceyi çağrıştırıyordu. Şimdiye kadar hiç bu kadar eğlenceli bir yerde
çalışmamıştım. iş tempomuzun bu kadar yüksek olmasına rağmen her sorun anlık
gelişiyor ve kolaylıkla çözülüp orada bitiyor. Yıllar geçtikçe her şeyin daha iyi olacağına
inanıyorum. Vee iyi ki Özgörkeyliyim diyorum.
Kitap okumayı , yemek yapmayı, müzik dinlemeyi ve doğa yürüyüşü yapmayı
seviyorum. Kendimden başka herkesi düşünen bir yapıya sahibim. Deniz hanımın
deyişiyle; Ben dünyaya hizmet etmek için gelmişim  Ama olsun ben bu şekilde
mutluyum..
Vee Funkey kapağından yer alacağımı öğrendiğim an; Şaşkınlıkla hiç bişi sormadan
evet dedim. Sonrasında çoook farklı bir kapak olacağımızı öğrendim, heyecanlandım.
Vee çekim günü gelmişti Eray yorulmadan sabırla makyajımızı yaptı. Fazlasıyla sıradışı
görünüyorduk ve çok eğleniyorduk. Stüdyoya giderken insanların bize tuhaf bakışlarını
asla unutamayacağım. Çekimler başladığında ise daha da eğlenceli dakikalar geçirdik.
Benim için farklı bir tecrübe ve anı oldu. Böyle bir organizasyonun içerinde yer almak
çok güzeldi, emeği geçen herkese çook teşekkür ederim.
O böyle anlatıyor,benim gözümde de Yasemin,her işimizin ortak bir noktada buluşması ve beni en iyi anlayan olma
özelliğinin dışında, hiç söylenmeden sürekli mutlu çalışan bana enerji ve umut verensin, kapakta yer aldığın için
sonsuz teşekkürler 
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Kapak Kahramanları
1984 yılının güzide bir sonbahar sabahında İzmir’de dünyaya geldim  Celal Bayar
Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olup Dokuz Eylül Üniversitesi Yönetim
Bilişim Sistemleri Yüksek Lisansı’na devam etmekteyim. 2008 senesinden beri
bilişim sektöründe çalışmaktayım ve 2 senedir Özgörkey bünyesinde Bilgi Sistemleri
Uzmanılığı görevimi keyifle yerine getirmekteyim. Sayın Toygun Tunçer’in önderliğinde
bu güzel ekibin, ailenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duymaktayım ve uzun
seneler böyle devam etmesini dilerim.
Bağımsız sinema, alternatif müzik, spor, moda ve teknolojiye dair herşey hayatımın
büyük bir bölümüne hakim ilgi alanlarımdır. Bunlara ek olarak yazlık evimizde vakit
geçirmek ve de bahçesiyle ilgilenmek bana çok keyif veriyor. Birde evimizde kör bir
kedimiz var, Pofuduk, onun yeride apayrı  Kapak çekimlerinin olduğu gün inanılmaz
eğlenceli geçti. İlk başta kapakta yer alma teklifini pek ciddiye almamış olsamda
sonra dedim ki iyi ki kabul etmişim. Yasemin’e, Emre’ye Tuğba’ya ve özellikle Eray ile
Pelin’e o keyifli gün ve emekleri için çok çok teşekkürler.
O böyle anlatıyor, benim gözümde de Muzaffer, öncelikle çok ADAMSIN  hızlı geri
dönüşlerin, zeki espilerin, anında bulduğun çözümler ile iyiki varsın, kapakta yer aldığın için sonsuz teşekkürler 

23 Kasım 1992 İzmir/Bornova doğumluyum. Satış Sonrası departmanı - Araç Kabul
pozisyonunda çalışıyorum. Araçların; bakım, arıza vs. durumlarının randevusunu
oluşturup atölye planlaması yapıyorum. Bizim yoğunluğumuz masai başlamadan
başlar genelde. Randevuya gelen müşterileri karşılayıp danışmanlara yönlendiririz.
Aynı zamanda telefonla arayan müşterilerimizle de ilgilenip istekleri doğrultusunda
randevu oluştururuz. Öğlene doğru randevular biter. Öğleden sonra ise randevusuz
gelen müşterilerimiz olur, genellikle acil durumlar  Telefonlar cevaplanır ve
ertesi günün randevu hatırlatma aramaları yapılır. Bununla birlikte teslimata gelen
müşterilerimiz danışmanlarına yönlendirilir vs vs… Anlayacağınız satış sonrasının
yoğun temposu hiç bitmez, biz de elimizden geldiği kadar tebessümü yüzümüzden
eksik etmeden mesaimizi tamamlarız.
Gelelim dergi konusuna! Seni dergiye kapak yapacağız dediklerinde ilk düşündüğüm
beni çok güzel buldukları için bu teklifi yaptıklarıydı ama sonra öğrendim ki sıra dışı
olacağım  Böylesi daha güzel oldu, neden mi? Çünkü çok eğlendim! Gerek saçımın
yapılışı gerekse makyajım… Hele ki stüdyodaki komik çekimlerimiz dahil her şey o
kadar eğlenceliydi ki gülmekten makyajımız akacak diye çok korktuk. Fakat şu da bir
gerçek ki, bu ekip olmasaydı eğlence olmazdı. Bana bu günü yaşatan herkese çok
teşekkür ederim, benim için çok güzel bir anıydı. Özgörkey farkı bu olsa gerek 
O böyle anlatıyor, benim gözümde de Tuğba, ne yese ne içsede çıtı pıtı halinden hiç ödün vermeden, showroomda güler
yüzü ile sevgili müşterilerimizi karşılayan kişi  kapakta yer aldığın için sonsuz teşekkürler 
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Müdürlerimize sorduk, kariyer hayatınızı bir cümle ile yazar mısınız?

TOYGUN TUNÇER
GENEL MÜDÜR

Kariyer en sonunda balıkçılık
varsa herşeye değer.

OZAN YILDIZ
SATIŞ MÜDÜRÜ

Ne sen sor
ne ben söyleyeyim?

AYLİN KOÇ
SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRÜ

Hedefini belirle,
çalış, yılma, başar, elde et.
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ASLI DENİZ KELEŞ
MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

İstemeden düştüğüm bir
meslekte, şansıma denk gelen
İzmir'in en güzel şirketinde,
yaptığım işi sevmemi sağlayan,
onlarca harika insan ve sahip
olabileceğim en mükemmel
yönetici ve patron ile çalıştığım
15 güzel yıl.

NİLÜFER GÖKÇE
BİLGİ SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ

25 yıllık iş hayatım ve 40 küsür
yıllık :)) hayatımı tek cümleye
sığdırabileceğim tek düşünce
Hz.Mevlana'nın sözüdür
"Hamdım, piştim, yandım"
siz bunun neresindesiniz ?
dersen, pişmenin bile daha çok
başındayım derim.
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İdari İşler Şefi

SONAY
YALNIZ
Karakter Özelliği
Scorpion Kötü olarak gözüken fakat kendi menfaatleri için
uğraşan bir ninja. Azılı düşmanı Sub Zerodur. Daha önce
MK 1 ‘deki Sub Zero tarafından öldürülen Scorpion burada
İntikamını almak için dövüşmeye gelmiştir. Gözü başkasını
görmemektedir.

Güç
Geçmiş Mortal Kombat’lardaki gibi en güçlülerden fakat
Mortal Kombat 9’da inanılmaz derece kombolar,specialler
eklenmiş durumda.Usta bir konsolcu Goro, Kintaro gibi Yarı-Bossları bile rahatça geçebilir.Scorpionla beraber takım
maçına girdiğinizde Özel Takım saldırılarında hayli bir güçlü
Scorpion. X-Ray gücü %30 durumdadır. Evet biraz az fakat
bu kadar güçlü bir Karaktere %35-%45 arası verilseydi ne
olurdu anlamı kalır mıydı ? Yinede fazla bir rakam.
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Güvenlik Şefi

NEVZAT
AYDEMİR

Karakter Özelliği
Kung Lao sakin bir karakter olmasına karşın Mortal Kombat
9’da Lui Kang’in hep yanında gördüm. Onu sakinleştiren tek
karakter olan Kung Lao iyi bir dövüşcü.Raiden’in adamlarından olan Kung Lao Ayrıca Kung-Fu da yapabiliyor.

Güç
Armageddondaki gibi ölü bir karakter değil canlı bir karakter olan Lui Kang diğer oyunlara göre burada daha güçlü ve
seri. Enchanced atakları ise bir hayli Damage verici. Special Movelerde ise Kendini koruması da mevcut. Kendini koruyarak rakibin saldırısını saldırı yapana yöneltmesi büyük
bir avantaj. Enchanced hareketlerinde High Dragon Ball %11
Damage vermekte. İnanılmaz fakat gerçek. X-Ray konusunda ise hayli iyi bir hareket görünüşüne sahip olan Lui Kang
Scorpion gibi %30 da kalıyor.
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Güney İtalya Sahillerinde Bir Rüya Yolu
Sahiller… Yazın size sabırsızca sesleniyor ve cömertçe davet
gönderiyorlar. Eğer onların sesine kulak veriyor ve yönünüzü Türkiye’den biraz batıya çeviriyorsanız, çok özel bazıları
sizi bekliyor.
İtalya kıyıları da işte
bize böyle seslendi
ve aklımızı karşı koyamayacağımız biçimde çeldi. Bu yazıda size dünyanın
en güzel sahil rotalarından bir tanesini
anlatacağız. 2.500
km’lik bir yolculuğa
hazırsanız eğer, biz
de yolu tarif etmek için hazırız.

Ertesi gününüze başlayacağınız Vatikan yarım
gününüzü alacaktır. San
Pietro Basilica’sını dünyadaki başka bir örnekle
karşılaştırmak çok güç.
Vatikan’ın hemen yakınında ise İtalya’nın en önemli
kalelerinden biri olan Castel Sant’Angelo’nun en
azından etrafında bir tur
atıp mimarisini inceleyin.
Burada metro kullanmanız sizi dakikalar içinde
diğer uca, bir dönem ülkenin en iyi gladyatörlerinin çıktığı
Kolezyum(Colosseo)’a götürebilir. Hala büyük kısmı ayakta
ve sanki bu yüzyılda inşa edilmiş bir stadyum gibi görkemli.

Lazio Region
Avrupa’nın ortasından Akdeniz’e doğru uzanan çizmenin
şehirleri birbirinden meşhur olsa da biz güney rotamızı başlatmak için Roma’yı seçmenizi öneriyoruz. Yolculuğumuz 15
gün sürecek ve bunların ilk ikisini dünyanın, dokusunu korumuş en güzel şehirlerinden birisine ayırmak sizi pişman
etmeyecektir. Fiyat-fayda oranı en iyi bölgelerden birisi olan
Barberini’yi merkez üssümüz olarak seçerek hemen her yere
yürüyerek ulaşmayı mümkün kılabiliyoruz.Hiç tereddütsüz
izleyeceğiniz rota tahmin edebileceğinizden daha büyük
ve ihtişamlı olan Fontana di Trevi’den geçerek başlayabilir.
Piazza Navona’da ise ikinci soluklanmanızı gerçekleştirirken
kusursuz heykellere hikayeler yazabilirsiniz. Yol üstündeki
Pantheon ise gündüze kalsın. Navona’dan sonra gözünüze
bir aile restoranı kestirin ve işte muhteşem İtalyan yemekleri
ile tanışma vaktiniz geldi

Akşamüstü ise meşhur Aperativo saatini Roma’nın Karaköy’ü
diyebileceğimiz Trastevere bölgesinde geçirebilirsiniz. Birçok sokak performansının sergilendiği meydanın kenarındaki restoranlardan bir tanesinde Aperol Spritz’inizi yudumlayarak akşamı bekleyebilirsiniz.

Campania Region
Sonraki ve arabamızı kiralayacağımız noktamız ise Napoli.
Ana arterlere bağlanan sokaklardan bazıları gerçekten sadece bir motosikletin geçebileceği kadar dar ama sokaklarda çamaşırların asılı olduğu filmlerden fırlama o yerler
de bu yerler. Sanki az sonra birbirini kovalayan 2 adet MINI
Cooper arkanızdan geçecek. Yemek konusunda ise burada
özel bir notumuz var: Da Michele! Sadece Margherita yapan
bu restoranda pizza yemeden yola devam etmemelisiniz.
Napoli’den kiraladığımız arabamızla yola çıkma vakti! Araba kiraları günlük 30 Euro ile 70 Euro arasında değişkenlik
gösteriyor.
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Güney İtalya Sahillerinde Bir Rüya Yolu
İlk durak noktamız Pompeii. Gelmiş geçmiş en önemli örenyerlerinin başındaki bu kentin sonu Vezüv Yanardağı’nın
patlaması sonrası gelene kadar sefa içinde bir hayat yaşanmış. . O zamandan geriye kalanlar ise Pompeii önemli ailelerin haneleri, kusursuz peyzajlı bahçeleriyle villaları, başka hiçbir yerde örneği olmayan dev metal heykeller.
Pompeii’den aşağıya kıvrılıp ilk gerçek güney ipuçlarını topladığımız Sorrento’nun sıcak ortamının yanı sıra karşısındaki
Capri adasına bir tur düzenlemenizi öneririz. Yolumuzun devamında ise Tüm insanların şık olduğu kıyı yamacına kurulu
Positano mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Kutu kutu
evlerin 2 tepe arasındaki yarıklarda yükseldiği kasabaların
şüphesiz en meşhuru ise limon diyarı Amalfi. . Sahil yolundan hiç ayrılmadan Bir liman kenti olan Salerno ve Foça
benzeri Agropoli’nin içinden geçerek, ormanların içinden
sürerek Palinuro’ya varıyoruz. Kumsaldaki tekne turcularını
bulup hemen Grotta Azzura’yı görmeye gidiyoruz. Geceyi
ise bir dağa doğru zigzaglı yollardan arabamızla tırmanıp
tekrar inerek ulaştığımız Marina di Camerota’da geçiriyoruz.
İster önceki günden rezervasyon yaptırın ister sabah 9’dan
önce limana gidin, bu tekne turuyla arabayla ulaşmanın
mümkün olmadığı son derece bakir Pozzallo, Cala Bianca
ve Inferischi koylarını mutlaka görmelisiniz.

Puglia Region
Şimdi girdiğimiz bölgenin ismi Puglia ve İtalyanlar tatil için
özellikle bu bölgeyi tercih ediyor çünkü . İtalya’nın en güzel kumsalları burada. Dalış merakınız varsa Santa Caterina
ve Santa Maria al Bagno kasabaları ilginizi çekebilir. Burada
doğru adres Costa del Sud Diving Service olmalı. Yolun devamındaki Gallipoli ise kıyıdan çıkan yuvarlak kara parçası
yapısıyla çemberinde deniz manzaralı kafeleriön plana çıkıyor. Gallipoli’den çıkıp artık çizmenin topuğuna inerken ise
durak noktalarınızdan bir tanesi Le Maldive del Salento. Maviden turkuaza renk değiştiren suyu ve ince kum taneli plajlarıyla pahalı ama güzel bir bölge. Artık tekrar kuzeye doğru
bu sefer Adriyatik Denizi tarafından çıkıyoruz. Bir sonraki
konaklama noktamız olan Otranto’ya kadar insanın dikkatini
sürekli dağıtan çok güzel koylardan kıvrıla kıvrıla sürüyoruz.
Burası biraz Kumluca-Finike-Demre-Kaş arasını anımsatıyor.
İtalya’nın bu bölgesi tamamıyla koruma alanı. 13 ay Osmanlı
kontrolü altında kalan şehir eğer Fatih Sultan Mehmet ölmeyip de çıkarmaya katılabilseydi birçok diğer şehrin fethinin
başlangıç noktası olacaktı. İtalyanların kıyı hatlarını neden
güçlendirdiklerine şaşmamak gerek. Bu sebeple ki birçok
kıyı kenti kale etrafına inşa edilmiş ya da gözetleme kulesine
ikmal eden kara içindeki köylerden oluşmuş.

Calabria Region
Bir önceki bölge gibi bu bölge
de koy konusunda çok zengin ve
biz de tüm yolculuğumuzun en
özel noktası için Praia a Mare’ye
doğru devam ettik. Arabanızı
otoparka koyar, merdivenlerden
çıkar, bir patika yürüyüp başka
bir kumsala gelip, onun sonundaki kayalara gidip,biraz korkutucu dar patikalardan ve bir kaya
içindeki yarıktan geçerseniz gizli
bir üsse ulaşırsınız: Arcomagno.
Tarif etmek güç olduğu için sizi fotoğrafıyla baş başa bırakıyoruz. Güneye inmeye devam ederken İtalya’nın SideAlanya’sı olan Diamante ve Amantea’dan geçebilirsiniz. Konaklama için ise biz Tropea’yı seçtik. İyi ki de öyle yaptık…
Kırmızı soğanlarıyla meşhur şehrin old town merkezinde dev
kukla gösterileri düzenlenirken biz de Elios Ristorante’de
hayatımızın en güzel Karışık Deniz Mahsullü Spaghetti’sini
ve Spaghetti Bolognese’ini yiyorduk.Bu şehirden resmen
mutluluk fışkırıyor.

Özellikle gündüz denizini gördüğünüzde karşı koymanız
mümkün değil. Ve birkaç kilometre ileride Capo Vaticano’da
da İtalya’nın en berrak sularına
gireceksiniz. O kadar ki suyun
içinde yüzerken ayaklarınızı net bir biçimde görebilirsiniz.
Mola için sakin bir sahil kenti olan Soverato İtalya’daki en
güzel havayla iyi bir fikir olacaktır. Konaklama noktası için
ise gecesi her ne kadar erken bitse de gündüz daracık sokakları onlarca fotoğraf karesi sunan Crotone’yi öneririz.

Diğer noktamız ise alberobella .Alberobello adeta bir şirinler
köyü. Alberobello’ya girdiğinizde bambaşka bir çağ ve zamana düşmüşsünüz gibi hissediyorsunuz. Dokusunu bozan
tek bir başka binanın olmadığı kasabanın sokaklarında kaybolurken fotoğraf çekmekten yorulabilirsiniz. Unesco Dünya Mirası listesine üst sıralardan dahil olan Alberobello’nun
geçmişi 16.yy’a uzanıyor.
Gelelim İtalya’nın Çeşme’sine. Bölgenin en popüler noktalarından birisi olan Monopoli’nin rüzgarlı sokakları akşam
çarşısı gezinizden sizi alıkoymayacaktır. Yolculuğunuzun
“fine dining”ini buradaki mağara restoran Ristorante Grotta
Palazzese’de yapabilirsiniz ama baştan uyaralım: rezervasyon şart. Kalabalıktan yürümenin zorlaştığı Alaçatıvari sokaklarıyla canlı bir gece geçirmek isterseniz burası tam size
göre. Konaklama ise nispeten pahalı ve önceden hazırlığı
gerekli kılıyor. Bizim size önerimize gelirsek: hemen 5 km
uzaktaki Castellana Grotte’de kalabilirsiniz.
Belki Osmanlı gibi değil ama biz de İtalya’nın güney sahillerini kendimizce fethettik. Volkanik kayaları takip ederken
şehirlerin sarıdan beyaza dönüşünü izledik. Zeytin ağaçlarının yüzlerce yıllık geçmişine eşlik eden kalelerin etrafına
kurulmuş dar sokaklı yerleşim yerlerini gezerken, kirlilik ile
tanışmamış berrak sularda yüzdük. Belki balık konusunda
bizim kadar çeşitli değiller ama denizden çıkardıklarıyla yaptıkları makarnaları ve peyniri bonkörce kullandıkları pizzalarıyla midemize de
balayı yaptırdık. 2.500 km’nin hiçbir
metresinde pişmanlık duymadan
keşfetmeye hazırsanız Güney İtalya
size gülümsüyor…
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Bilgi İşlemleri Müdürümüz

NİLÜFER GÖKÇE
Merhaba; öncelikle sizi tanımak isteriz Bize
kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye mezunuyum. Son sınıfta
okurken girmiş olduğum vergi kontrolörlüğü sınavını
kazanarak devlet memuru olarak görevime başladım.
Bir süre sonra Turgutlu ya çıkan tayinim üzerine bu işte
devam etmek istemedim ve görevimden ayrıldım ve
her zaman ilgi duyduğum teknoloji merakımın peşinden
gitmeye karar vererek bilgi teknolojileri alanında çalışma
kararı aldım.Çalışma hayatında 25. yılımı doldurdum.

Raksın iflası ile 10 yılın sonunda hayatımında dönüm

Şuan ki görevimde çalışırken bir gün otomotivin yanında

noktası diye düşündüğüm ve tam zamanlı olarak judo

farklı bir sektör olarak otelimizinde bünyemize katılacağı

antrenörlüğüne yönelmeyi planladığım bir dönemde

ve bilgi sistemleri yönetiminin bizim ekip tarafından

Özgörkey otomotiv (Özser otomotiv) iş görüşmesine

yapılacağı bilgisi verildi ve hemen bunun üzerine

çağrıldım. Sayın Selim Özgörkey ile yapmış olduğum iş

Konaklama İşletmeciliği okudum.Çalışma hayatımda

görüşmesi iş hayatıma tekrar bu yönde devam etmekte

da, özel hayatımda da en büyük felsefem “bir işi ya tam

çok etkili oldu ve 15 yıldır buradayım.

yapacaksın yada hiç yapmayacaksın” bu yüzden en
büyük hobim olan fotograf çekmek için bile fotografçılık
bölümünde okuyorum şuan 

Görev tanımınız nedir?
Teknolojiyi takip etmek ve tüm çalışanlara sunarak
iş hayatını kolaylaştırmak.Burada yaptığımız işlerin

Özel hayatınızdan bahsedebilirmisiniz?

detayından bahsedecek olursak; işin aynı muhasebe,

Eşim turist rehberi ve çocukluk arkadaşımdır. Bizi

idari işler gibi bilgi sistemleride arka da mutfağında

tanıyanlar bilir çok fazla ortak noktamız var, seyahat

olan kişiler. Bu yüzden bizim hazırladıklarımız ne kadar

etmeyi çok severiz, tam bir doğa aşığıyız, ikimizde iyi

sorunsuz (lezzetli olursa) ön tarafta sunumu yapan

birer dağcıyız, spor hayatımızda olmazsa olmazımız. Tek

arkadaşlarımız o kadar sorunsuz hizmet vermiş olur,

hemfikir olmadığımız nokta; ben yaşamak için yemek

bunun bilincinde olarak ben ve ekip arkadaşlarım

yerim, o ise yemek için yaşarçok güzel yemek yapar,

mümkün olduğu kadar gelen sorunlara anında

tam bir gurmedir.

çözüm üretmek ve arkadaşlarımıza yardımcı olmak
durumundayız.Biz bilgi sistemleri departmanı olarak

Kariyerinize nasıl başladınız? Özgörkey
otomotiv'den önce hangi şirketlerde ve ne
tür görevlerde çalıştınız?

tüm grup şirketlerimize hizmet vermekteyiz.Torbalı daki
arkadaşımız ile birlikte 4 kişilik bir ekibiz.

olarak başladım ardından istifa etmemle sektör

Özgörkeyde şirketler grubunda kullanılan
programlar hakkında bilgi verebilir misiniz?

değiştirdim ve Link bilgisayar ‘da yazılım-destek uzmanı

Özgörkey otomotiv’de kullanılan programlar; Muhasebe

olarak çalışmaya başladım. Daha sonra ilk cd üretimini

bölümünde SAP FI modülü,SAP(Mavinci) E-Defter

yapan teknolojik açıdan devrim yaratan Raks şirketler

programı, Poros E-fatura programı ve Logo E-Arşiv

grubunda sistem sorumlusu olarak çalışmaya başladım.

programı. Satış ve satış sonrası departmanlarında

Çalışma hayatımın bir bölümünde hem sporculuğumu

Incadea ve buna bağlı SerZat vs. ve Borusan SAP, CRM

hemde belirli bir dönem sonunda antrönörlüğümüde

uygulamaları kullanılmakta ve ayrıca tüm bu sistemler

devam ettirdim. Uzun yıllar 1500-3000mt koştum ve

muhasebe SAP programına yazmış olduğumuz ara

daha sonra Judo branjında lisanslı sporcu olarak spor

uygulamalar ile entegre çalışmaktadır.

Kariyerime maliye bakanlığı bünyesinde vergi kontrolörü

hayatımıda iş hayatım ile birlikte devam ettirdim.
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Key hotel de ise; Protel firmasının Opera ve MC
uygulamaları ve muhasebe departmanında SAP
uygulamaları kullanılmakta ve merkezi SAP sistemine ara
yazılımlarla entegrasyonu sağlanmaktadır.
Antalya Laundry de ise; Sentez ve Derece programları
ve muhasebe bölümünde SAP uygulamaları
kullanılmakta ve bunlarında merkezi SAP sistemine
entegrasyonları yapılmaktadır.
Feast fabrikada Netsis ve buna bağlı Panorama
programları ve Arvento araç takip programları
kullanılmakta ve ilerleyen dönemlerde merkezi SAP
sistemine geçişleri gündemde.

Sistemde bir sıkıntı olduğunda kapatık
açmak her zaman işe yarar mı?
Sistem de bir problem olduğunda kapatıp-açmak %99,9
işe yarar Mantıklı açıklaması ise şudur;basitçe tüm
teknolojik aletler kullanıldıkça hafızada tüm işlemleri
biriktirir ve uzun süre kapatılmadığında yavaşlık başlar,
kilitlenmeler başlar.Fiziksel problemler hariç bu yüzden
cihazları bu gibi durumlarda kapatıp-açmak işe yarar

En sık karşılaştığınız sorular nelerdir?
Genellikle pazartesileri şifremi unuttum, bilgisayarımı
açamıyorum gibi sorunlar ve isteklerle karşılaşıyoruz.
Birde tabi bizi arayanlar hep sorunu olanlar, kimse
bugün nasılsınız? diye aramıyor Arayıp bunuda
soranlar oluyor ama arkadan muhakkak bir problem
geliyor. Sonuç itibari ile bizim görevimizde bu; problem
çözmek, işlerin sorunsuz yürütülmesini sağlamak.

En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek
istediğiniz projeleriniz nelerdir?
İnsanın hayalleri olmalı ki hayat yaşanmaya değer
olsun, insan umudunu kaybetmesin. Hayalim tabiki var.
Burcumun özelliğinden dolayı özgürlüğüme ve seyahate
çok düşkünüm. Vietnam,Kamboçya ve Nepal’i çok merak
ediyorum ,gitmek istiyorum ve Nepal de Everest’e zirve
yapamasamda Şerpa’larla tırmanmak en büyük hayalim.
Doğada olan her maddenin hayatımıza kattığı değer
ve faydaları araştırıyor ve her geçen gün bu bilgilerle
daha da çok büyüleniyorum. İleride bu faydalı bilgileri
paylaşacağım bir kitap yazmayı düşünüyorum.
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Bilgi İşlemleri Müdürümüz

Yurt dışında nerelere gittiniz ve en
beğendiğiniz yerler nereler olmuştur?

En çok parkurunu sevdiğim dağ ise Nif diyebilirim.
Bisiklet sürmek için ise İzmir Bisikletçiler Derneği ile

Yurtdışında onlarca ülke gezdim. Her ülkenin beni

gitmiş olduğum Midilli adasında ki sürüşümüzden çok

etkileyen farklı yönleri ve özellikleri olmuştur.Genellikle

zevk almıştım.Spor benim hayatımın vazgeçilmez bir

gittiğim ülkelerde yerli halkın yaşantısını görebileceğim

parçası.

yerlerde kalıp, kültürlerini gözlemlememek çok hoşuma
yaşattığı 700 yıllık mahalleri Hutong larda kalmayı

Sağlıklı beslendiğinizi biliyoruz,
önerileriniz nelerdir?

tercih ettik.Yine Fas ta eski şehirleri Medina da kaldık.O

Pakete girmiş hiçbir şeyi hayatınıza sokmayın. Bunu

ülkenin kültürü ve değerleri ile içiçe olmak benim için

günümüzde çok fazla yapamıyoruz biliyorum ama dikkat

çok önemli. En beğendiğim yeri belirtmem gerekirse

etmemiz gerekiyor.

gider.Örneğin Çin’e gittiğimizde onların kültürlerini

Paris tarihi dokusunun bozulmamış olması ile beni hem
şaşırtmış hemde çok etkilemiştir.

Sağlıklı yaşamak için tükettiğiniz besinler
nelerdir?

İdolünüz varmıdır yada kendinize örnek
aldığınız kişi var ise kimdir?

Yoğurt ve ekmeğimi kendim yapıyorum.Yine
yürüyüşlerin birinde köylü bir teyzeden aldığım ekmek

Güler Sabancı olabilir. Dik duruşu ve kendinden emin

için kullandığım 40-50 yıllık ekşi maya var şuan elimizde.

tavrı beni çok etkiliyor.

Bu devirde bunu bulmak ve muhafaza edebilmek çok
büyük bir nimet.Köy yumurtası ve sütü harici yumurta ve

Şu anda yaptığınız işin dışında ne iş yapmak
isterdiniz?
Judo dalında antrenörlük yaptım. Birçok yetiştirdiğim

süt tüketmemeye çalışırım.Doğada yetişen bir çok bitkiyi
kekik, kantoron vs. değerlendiriyorum.

milli judocuyum. Önceki iş yerimden sonra Özgörkey ve

Giyim tarzınız nasıldır alışveriş yaparken
nelere dikkat edersiniz?

judo arasında tercih yaptım. İmkanım olsa antrenörlüğü

Kıyafetlerimin rahat olmasına özen gösteririm. Tercih

iş olarak yapmak isterdim.

ettiğim giyisiler sade olmalı, dikkat çekmemeli. Bu

sporcu da bulunmaktadır. Aynı zamanda siyah kuşak

yüzden göze batmayacak ve rahat kıyafetler tercih

Yaşayamadığınız için pişmanlık duyduğunuz
bir şey varmıdır?

ediyorum.

da gerçekleştiren biri olmaya çalıştım. Kendimden

Yaşamınızın devamında neler yapmayı
planlıyorsunuz?

emin adımlarla devam ettim ve bu duruşum ve

Yaşamımın devamında eşimle birlikte yaşayabileceğimiz

sabrım sayesinde yapmayı planladığım bir çok şeyi

yeni bir yaşam alanı olan küçük bir çiftlik tasarladık ve

gerçekleştirdim. Keşkeler insana mutsuzluktan başka bir

bu aralar burayı hayata geçirmeye çalışıyoruz.Burada

şey vermez. Bu yüzden yapamadığım, başaramadığım

yaşam alanı oluştururken en çok dikkat ettiğimiz de

şeyler bana her zaman daha iyisini yapacak güç ve

buranın esas sahibi canlılara zarar vermeden bir şeyler

tecrübe kazandırmıştır.

yapabilmek.Sabah kuş sesleri ile uyanmayı insan inanın

Hayatımda hep planlı, programlı ve planladıklarımı

hiçbir şeye değişmez.

Sosyal yaşamınızda vaktinizi nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Hayatta daha öncede bahsettiğim gibi insanın hep

Vaktimi bol bol doğayla içiçe ve spor yaparak

hayalleri olmalı ama bir şeyi asla unutmayın, huzur ve

değerlendiriyorum. Dağcılık , bisiklet , koşu yapıyorum.

mutluluk ne hayal ettiğiniz şeye ulaştığınızda ne satın

Sabahları 06:15 te kalkarım.Haftada en az 3 gün sabah

almalı planladığınız şeyi aldığınızda;en büyük huzur,

muhakkak koşarım. Çevremizde bulunan Nif, Spil ,

mutluluk insanın kendi içindedir.

Mahmut ve Bozdağa tırmandım.

BİZLERE ZAMAN AYIRDIĞINIZ İÇİN ÇOK
TEŞEKKÜRLER 
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Genel Değerlendirme Toplantısı

27 eylül akşamı Özgörkey
Otomotiv çalışanlarına genel
değerlendirme toplantısı yaptı.

Son bir yılın değerlendirildiği toplantıda çalışanlar iş
stresinden uzaklaşıp, yorgunluklarını atarak güzel bir gece
yaşadılar.
Gecenin sürprizide Özgörkey Otomotiv Genel Müdürü
Sn. Toygun tunçer tarafından davet edilen sevgili Hakan
Aysev’in sahne alması oldu.
Son çeyreğe girilirken motivasyon depolayan çalışanlar
Hakan Aysev’in muhteşem sesi ve sahnesi ile büyülendiler.
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Genel Değerlendirme Toplantısı
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2016 Kış Erkek Modası

Smart
casual
tarz
Şimdilerde iş hayatında çoğu kişinin tercih ettiği giyim tarzını
inceleyeceğiz.İlk olarak burada jean giyebiliyorsunuz. Ancak
jean, yırtık pırtık olmayacak. Jean üzerine desenli veya düz
renk bir gömlek ya da bir tişört giyebiliyorsunuz. Ceket şart
değil ancak vücut tipiniz uygunsa slim fit, yani bedene oturan
bir ceket ile kombin yapabilirsiniz. Yine burada klasik ayakkabı
şart değil, sade bir spor ayakkabı giyilebilir. Bu tarzın en güzel
Bu yazımızda yeni sezonun erkek sokak modasını ve
iş yaşamında rahatlıkla kullanabileceğiniz kombinleri
hazırladık!

yanı, renklerle oynayabiliyorsunuz. Aksesuarlar bu tarzın
olmazsa olmazı. Desenli mendil, bileklikler, kravat iğneleri gibi
aksesuarlarla kombininizi kişiselleştirebilirsiniz.

Erkeklerde son birkaç yıldır sıkça görmeye başladığımız siyah
dar paça jean modası bu yıl da sokak modasında kendini
gösterecek. Özellikle slim fit modellerle kombinleyebileceğiniz
bu jeanlerin altına deri ya da süet botlar çok yakışıyor!
Erkeklerde görmeye alışkın olduğumuz parçalardan trençkotlar
ise bu yıl genellikle kısa modellerle karşımıza çıkacak.
Erkek modasında yıllardır değişemeyen farklı renklerin
kombinleri bulunuyor. Bunlardan biri lacivert ve taba
renklerinin kombinasyonu! Özellikle sonbahar mevsiminde
her yıl kullanılan bu renkler erkekler ve kadınlar için bu
mevsimlerin öne çıkan renkleri. Taba rengi pantolon
ya

da

kazaklarınızda

kullanırsanız tamamlayıcı

2016 Kış
Erkek
Modası

renk olarak lacivert, kahve
ya da bordo renklerini
kullanabilirsiniz.
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2016 Kış Bayan Modası

Trend
Alarmı
Pastel bir kışa hazır
mısınız ?

4 kombinle ofiste sonbahar şıklığı
Yaza veda edip , Sonbahar’ı yaşamaya başladık.Yazın bitmesine
üzülmeden Ofise her gün keyifle ve motive şekilde gitmenin
yolu ofis şıklığından geçiyor.İşte 4 farklı kombinle ofiste şıklık..

Bu sezon bizi hafifletecek, sakinleştirecek ve her zamankinden
daha genç ve zarif gösterecek bir rüyaya dalıyoruz! Sezonun
favori ikilisi açık renk kot parçalar ile pastel renkte parçalar
oluyor.olmazsa olmazı. Desenli mendil, bileklikler, kravat
iğneleri gibi aksesuarlarla kombininizi kişiselleştirebilirsiniz.

Özellikle pudra pembesi ve bebek mavisi renginin açık renk
kotlarla uyumunu sevmeyeniniz var mı ki? Bizi küçüklüğümüze
sürükleyen bu ikili şimdi modern zamanların şehirli kadın
figürlerine bürünmeye hazır.

Sonbaharın sonlarında ve kış döneminde büyük beden örgü
ya da yünlü kazaklarla birlikte bu iki rengin buluşması sizlere çok daha trend bir görünüm kazandıracak. Ozaman Bu
ikiliye bu sezon dolaplarınızda yer vermenin tam zamanı 
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2016 Kış Bayan Modası
Sneakerlar ile Moda Dokunuşu

2 - Gökkuşağı Renkleri

Spor ayakkabılar diğer rakiplerini açık ara farkla geride

Bu kış dış giyim alışverişine çıktığınızda kahverengi, siyah,

bırakarak, sık kullanılanlar listesinin zirvesine oturdu. Casual,

lacivert gibi klasik renklerden çok sarılar, kırmızılar ve maviler

spor-şık farketmeksizin, artık hemen her kıyafetin altına giyilir

görebilirsiniz. Soğuk kış günlerinde renkleriyle bize bahar

oldu. Rahatlığı açısından da son derece kullanışlı olduğunu

havası yaşatacak bu kabanlar ile yazı tekrar gerigetireceksiniz

kabul etmek gerek..



Zara

2016 kışında sizi ısıtacak yeni trendler
Spor ayakkabılar diğer rakiplerini açık ara farkla geride

Zara

İpekyol

Mango

3 - Süet Şıklığı

bırakarak, sık kullanılanlar listesinin zirvesine oturdu. Casual,
spor-şık farketmeksizin, artık hemen her kıyafetin altına giyilir

Uygulandığı her modele farklı bir hava katan süet deri hem

oldu. Rahatlığı açısından da son derece kullanışlı olduğunu

şıklığın hem de spor görünümün anahtarı konumunda. Birçok

kabul etmek gerek..

marka tarafından sonbahar/kış koleksiyonlarına dahil edilen
süete farklı modellerde rastlamak mümkün.

1 - Bomber Trendi
Bu sezonun en havalı parçası Mevsimlik kullanabileceğiniz
bomber tarzı montlar!!  İster metalik renklerde, ister arkası
işlemeli, ister klasik modelleri tercih edin, bomber’ları siz de
çok seveceksiniz!

Mango
Zara

Mango
Zara

h&m
Isabel
marant
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2016 Sonbahar - Kış Makyaj Trendleri

Twiggy kirpikler

Kalın erkeksi kaşlar

Bolca takma kirpik , bolca

Kalın kaş modasıgeçen sezondan

maskara 2016 sonbahar-kış makyaj

beri geçerliliğini koruyor. Ancak bu

trendlerinde çokça yer alıyor.

sefer daha dağınık ve erkeksi bir
şekilde.

Egzotik farlar

En son trend ise; göz içine kalem çekmek
Sarılar, turuncular, pembeler,
yeşiller yaz renkleri diye kim demiş?

Uzun zamandır gözümüzün içine kalem çektirmeyi bırakmıştık

2016 sonbahar-kış sezonunda

ancak bu yöntem bu sezonda trend olacak gibi görünüyor. Göz

egzotik renklerde farlar gözlerimizi

içine çekilmiş kalem daha etkili bakışlara ulaşmanızı sağlıyor.

renklendirecek.

Hazırlayan / Sena TAŞÖREN
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Satınalma Sorumlusu

RAHMİ TÜRKİŞ
Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz?
1978 yılında Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde doğdum.
İlkokul,ortaokul ve lise öğrenimime Bozdoğan’da devam
ettim. Üniversite eğitimimi ise Selçuk Üniversitesi
Elektrik bölümünde tamamladım. 2007 yılında sevgili
eşim Şengül ile evlendim. 2012 yılında Ayşe Selin
adında dünya tatlısı bir kızım ve 2014 yılında da yakışıklı
prensim Doruk dünyaya geldi. Şuanda 2.üniversitem
olan Anadolu Üniversitesinde İş sağlığı ve güvenliği
bölümünü okumaktayım. Aynı zamanda C sınıfı iş
güvenliği uzmanlığı sınavlarına hazırlanıyorum.

İş hayatınızdaki özgeçmişinizden
bahsedebilir misiniz?

Üniversiteyi bitirdikten sonra ilk iş yerim olan Çandarlı
Piri Reis Yapı Kooperatifinde Şantiye Şefi olarak 2 yıl
çalıştm. Askere gidip geldikten sonra 2002 yılında
Özgörkey otomotiv ‘de çalışamaya başladım. İlk
önce elektrik bölümünde kadrolu olmadan başlayıp
sonrasında elektrik teknisyeni olarak kadroya dahil
edildim. 2006’da şirkette proje üretim yarışması oldu
ve satın alma projesi oluşturarak yarışmada 1. Oldum.
Satın alma departmanının miladı bu şekilde başladı. O
zamandan günümüze kadar da Teknik ve Satın alma
Sorumlusu olarak görevime devam etmekteyim.

Şu anda yaptığınız işi kısaca anlatabilir
misiniz?

Çok yönlü bir işim olduğu için çoğu işle ilgileniyorum.
Aslında satın alma çok ciddi bir iş bütün riskler
üzerinizde oluyor. Adı üzerinde satın alma olduğu için
teknik ve her türlü harcamaları organize etmekteyim. Bir
ürünü sadece ucuza değil, kaliteli ve uygun fiyata almak
düşüncesini ana prensip olarak belirlemekteyim. Satın
alma sorumlusu olarak firmaların satış temsilcileriyle
görüşüp teklifler alıyorum. İnternet üzerinden de yeni
firma araştırmaları yapıp fiyatlar alıyorum ve şirketimiz
için en iyisini seçiyorum. Teknik sorumlu olarak ise
teknik arkadaşlarım için yapılacaklar listesini hazırlayıp,
görev dağılımını yapıyorum. Bu arada Burak ve Fevzi bu
konuda bana çok yardımcı oluyorlar. Uyum içerisinde
çalışmaktayız.

Satın alma Sorumlusunun tam günü nasıl
geçer?

Yoğun telefon görüşmeleri, ürün-fiyat araştırması,
tekliflerin toplanması ve değerlendirilmesi artı olarak da
teknik sorunların çözümlenmesi ile geçiyor.
Gün içerisinde satın alınan ürünlerin depoya teslim alıp
kontrollerini sağlıyorum. Faturaların önceden alınmış
teklif fiyatları ile fatura fiyatlarının karşılaştırmasını
yapıyorum. Ve hangi departman için alınıp ne için
kullanılacağını üzerine yazıp onaylıyorum.
Ayrıca yeni yapılan yatırımlarda ki proje ekibindeyim.
Borusan otomotiv mimarları ve kendi mimarlarımız ile
gün içerisinde toplantılarımız oluyor.
Malzeme alımları, teknik konular, neyin nerede
kullanılacağı ile ilgili kararların alınmasında
tecrübelerimden faydalanarak projenin şekillenmesinde
yardımcı oluyorum.
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Aynı zamanda Çevre ve Tehlikeli Atık Sorumlusuyum.
Çevre konuları ve tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi ile ilgili
konuları yürütmekteyim. Lisanslı bertaraf firmalarını bulup,
Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) düzenleyerek tehlikeli
atıkların ortadan kaldırılıp Çevre İl Müdürlüklerine bu
formların teslim edilmesini sağlıyorum.

Satın alma Sorumlusunun en sık karşılaştığı
sıkıntılar nelerdir?
Tek sıkıntım zamanın yetmemesi. Acele yapılması
gereken bir iş oluyor ve zamanım yetmeyebiliyor.

Hakkınızda biraz eli sıkı diyorlar bu doğru
mu? 
Buna öyle demeyelimde.. Ben Tasarruf adamıyım
 Şirketin parasını harcarken bile kendi param gibi
davranıp ona göre harcıyorum. Sadece çocuklarıma
karşı bonkörüm 

Şirkette en çok hangi ürünler tüketiliyor?

En çok içecekler tüketiliyor. Şirket çalışanları içeceklere
karşı çok ilgililer  sıcak soğuk fark etmiyor.

Sizce uzun süre bir şirkette çalışmanın
faydaları nelerdir?

Saygınlık, karşılıklı güven. Müdürlerimizin her durumda
arkamızda durmaları ve destek vermeleri en önemli
faydalardan bence.

Birazda özel hayatınızdan ve sizden
bahsedelim. Hayatta sizi en çok ne mutlu
eder?
İşten eve gittiğimde sıcak bir gülümseme ve
çocuklarımın bana sarılıp öpmeleri. Bu benim için
yeter.

En büyük hayaliniz nedir?

Kariyerimde en iyi yerlere gelip aileme rahat bir hayat
sunabilmek. Çocuklarımı en iyi okullarda okutup
onların meslek sahibi olduklarını görebilmek benim en
büyük hayalim.

Çocuklarınızla nasıl vakit geçirirsiniz?

Hafta içi Akşamları kızımla evcilik oyanayarak ya da
oğlumla araba oynayarak geçiyor. Hafta sonları ise
onları sinemaya götürerek çok güzel vakit geçiriyoruz.

İlk yardım sertifikanız varmış,
Suni teneffüsün ne olduğunu bize
anlatabilir misiniz?

Suni teneffüs kişinin soluk alıp vermesi ya da kalp
atışının durmasıyla yapılan bir müdaheledir.
Genellikle ağızdan ağıza yapılan bu yöntemle hastanın
solunum sisteminin yeniden çalışması sağlanıyor. Suni
solunumda ilk 5 dk çok önemlidir.
Nasıl yapıldığına gelirsek ; sağ elimizle kişinin boynunu
yukarı doğru kaldırıp nefes yolunun açılmasını
sağlıyoruz sol elimizle de burnunu tıkayıp nefesin geri
çıkmasını engelliyoruz. Hastanın ağzına dudağınızı
tam temas ettirip normal nefes verdiğimizden biraz
daha fazlasını üflüyoruz.ve Yetişkin kişiler de bunu 15
kere tekrarlamamız gerekmekte. Ama tabi ki bunun
eğitimini almadan bilinçsizce bu işlemi yapmamalıyız.
İlk yardım sertifikası olan bir yardımsever olarak ; böyle
bir duruma gerek olursa (tabi allah korusun) seve seve
yardım ederim 
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