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Herkese merhaba sevgili
Funkey okuyucuları,
Yeni sayımızla karşınızdayız  Gözlerinizi sayfalarımızda
gezdirirken yeni çıkan modellerimizin muhteşemliği ve kusursuzluğu karşısında şaşırabilirsiniz, baştan söyleyelim.
Mesela evde oturduğunuz yerden otomobilinizin yakıtının
ne kadar kaldığını öğrenseniz nasıl olurdu?
Ya da yolculuğa çıkmadan önce iklimlendirmeyi ayarlasanız
ne hissederdiniz?
Yeni 5 serisi için hayal edebilecekleriniz otomobilin
özelliklerinden az olabilir 
‘’Kusursuzun evrimi’’ bu noktada bizlerle…
Yenilenen Connected Drive teknolojisiyle
en iyi bağlantıyı yakalamanın tam
zamanı.

Uzun yıllardır Özgörkey Otomotiv
bünyesinde çalışan Melih; bu
ay bizi Funkey yolculuğunda
yalnız Bırakmadı. Bunun için
kendisine teşekkür ederiz.

Ve kapak hikâyesine gelirsek,
yaklaşık 3 hafta önce sevgili
Melih
arkadaşımızın
atölyede
fotoğraflarını çektik.

Ve şimdi hastanede yatarken
kapağı çok beğendiğini
söyledi. Evet hastanede
çünkü büyük bir kaza
Geçirdi; şükürler olsun ki
hızla iyileşiyor.
Hayat gerçekten de şikâyet
etmek için çok kısa…
Yanılsamanın
ötesine
doğru
yolculuğumuz devam edecek, Gerçek
tam olarak da sizsiniz. Eğlenmeyi hiç
bırakmayın ve okumayı da.
Keyifli Funkey’ler 

Pelin Gülerhepşen
pelin.gulerhepsen@ozgorkey.com
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RANGE ROVER AİLESİNİN YENİ ÜYESİ VEL AR’L A TANIŞIN.
Hayallerin ötesine geçmek için yaratılan Range Rover Velar,
devrim niteliğindeki tasarımı ve üstün teknolojisi ile
Özgörkey Otomotiv’de sizi bekliyor.
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A

Karanlık ve aydınlık iki ayrı yol olsa hangisinden 			
yürümeyi seçersiniz, neden?
Aydınlık; karanlıkta önümü nasıl göreyim 

B

Şirketteki en ilginç anınız neydi?
Serdar’ın işe giriş öyküsü…Süpürge satmaya gelip bizde 		
personel olarak başladı.

C

Şirkette karşılaştığınız ve çözüldükten sonra arkasından 		
güldüğünüz en büyük kriz anınız neydi?
Kimsenin arkasından gülmem 

D

Söylediğiniz en büyük yalan neydi?
Hiç yalan söylemem ne yalanı 

E

Bir şansınız olsa bir gününüzü beraber geçirmek 			
isteyeceğiniz ünlü kim olurdu? Ve neden?
Scarlett Johanson; gülüşü çok güzel başka nedene ne 		
gerek var ki ? 

F

Geçmişe bakınca en büyük pişmanlığınız neydi?
İnan yok. Çok klasik gelebilir ama hiçbirşeyden şimdilik 		
pişmanlık duymuyorum; hayatım hep ‘iyiki’lerle dolu…

G

Şu anda yaptığınız işin dışında (hayattaki tüm işler 			
yasal olsaydı) ne iş yapmak isterdiniz?
İyi bir üniversitede sanat tarihi profesörü olup ders 			
vermek isterdim.

H

Lisedeki takma adınız neydi? Adınızı sevmiş miydiniz?
Takma adım yoktu; yada ben bilmiyordum şimdi ise var. 		
COY gayet de seviyorum.

İ

Benzetildiğiniz biri var mı?
Eskiden Kenan İmirzalıoğlu; şimdilerde Hakan Taşıyan 

J

Hangi markalar sinirlerinizi bozuyor? Neden?
Kendini marka zanneden markalar… yazmayayım şimdi. 		
Tarihçesi olmayan; varlığı ile yokluğu piyasada belli 			
olmayan markalar.

FUNKEY

FUNKEY

5

Röportaj

1

Bize kendinizi tanıtırmısınız?
1981 doğumluyum, Gaziantep’te doğdum ancak 			
doğduğumdan beri İzmir’deyim.

2

Özgörkeydeki görev tanımınız nedir biraz açıklayabilir 		
misiniz?
Atölyede yapılan işlemlerin kontrolünü ve sağlamasını 			
yapıyorum, eksik noktaları tespit edip geliştirmeye çalışıyorum.

3

Kaç yıldır burada çalışıyorsunuz? Şirkette bu görev dışında 		
hangi işi yapmak isterdiniz?
2009 dan beri Özgörkey’deyim. Başka bir bölümde bu kadar
istekli çalışabileceğimi düşünmüyorum.

4

En çok gelen arıza şikayeti nedir?
Aracın performansı ilk aldığım gibi değil şikayetini 			
duyuyoruz, ancak yağ su kontrolü yapıp diagnoza 			
bağladıktan sonra performansla ilgili bir sorun olmadığını 		
müşteriye iletiyoruz, çünkü bir arıza yoksa perfomansta da 		
düşme olmaz.

5

En zorlandığınız ya da varsa çözemediğiniz arıza nedir?		
Ara ara gelen sadece müşterinin duyduğu seslerde 			
zorlanabiliyoruz, çünkü teste çıktığımız da bu sesi birlikte 		
duyamıyoruz, çözüm yolu için daha sonra tekrar davet 		
ediyoruz.

6

Müşterilerin araç kullanım hataları oluyor mu? Bu hatalardan
kaynaklanan en büyük problem nedir?			
Araç kullanırken değil de mesela en basiti lastik havalarını 		
kontrol ettirmeyebiliyorlar, lastik kenarları zarar 			
görüyor, kesinlikle kontrol edilmeli, zaten hava çizelgelerinde
tüm bilgiler mevcut,oradan da bakabilirler.

7

Ekibinizde kaç kişi yer alıyor? Çalışanlar arasındaki 			
görev dağılımını ilgi alanlarına göre mi yeteneklerine göre 		
mi sağlıyorsunuz?			
Yeni düzenlemeye göre benim grupta 4 kişiyiz toplam 3 		
formen ve 3 grup var. Kesinlikle yeteneklerine göre görev 		
dağılımı yapıyoruz. Ve çalıştığımız tüm arkadaşlar işinin en 		
iyileri.

Ufuk KORKMAZ
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8

Çalışırken en hassas olduğunuz nokta nedir?
Çalışırken kesinlikle gereksiz konuşmaları sevmem,kimsenin 		
telefon gibi şeylerle ilgilenmesini istemem, çünkü insanlar 		
otomobillerini değil hayatlarını bize emanet ediyorlar.

9

Günde maksimum kaç araç için işlem yapabiliyorsunuz?
Maximum 50 otomobil aldığımızı söyleyebilirim, bazen 1 		
dk.mız bile boş geçmiyor.

10

BMW veya MINI markalı bir araç alacak olsaydınız hangi 		
model alırdınız? Neden?
Bmw 520d alırdım, bana hitap ettiğini düşünüyorum.

11

BMW mi MINI mi? Seçmiş olduğunuz markanın araçlarında 		
sizi en çok kendine çeken özelliği nedir? (performans, motor
gücü, iç dizayn vs.)
BMW otomobillerinin performansı muhteşem bu nedenle 		
BMW beni kendine bu şekilde çekiyor zaten.

12

İş güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Aldığınız önlemler 		
nelerdir? Tehlike olarak gördünüz faktörler nelerdir?
Koruyucu kıyafetlerimiz mevcut, yerinde ve zamanın da 		
kullanıyoruz, ayrıca temizlik personeli atölyemizi çok temiz 		
tutuyorlar böylelikle motor yağı vs.gibi kaymamızı 			
sağlayacak faktörler ortadna kalkmış oluyor.
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Steve Jobs
Bugün dünyanın en iyi üniversitelerinden birinin
diploma töreninde sizlerle birlikte olmaktan
onur duyuyorum. Ben üniversiteden hiç
mezun olmadım. Doğruyu söylemek gerekirse,
mezuniyete en yaklaştığım an da bu an!
Sizlere hayatımla ilgili üç hikaye anlatacağım. Hepsi
bu. Büyütülecek birşey değil. Sadece üç hikaye.
İlki noktaları birleştirmekle ilgili.
İlk 6 aydan sonra Reed Üniversitesinde derslere
girmeyi bıraktım, ancak gerçek anlamda okulu
bırakana kadar bir 18 ay kadar daha okulda kaldım.
Okulu neden bıraktım?
Olay ben doğmadan başlamıştı. Biyolojik annem
genç, evlenmemiş bir üniversite mezunuydu ve
beni evlatlık vermeye karar vermişti. Beni üniversite
mezunu bir çiftin evlatlık almasını çok istiyordu,
sonunda da bir avukat ve karısı
tarafından alınmam için herşey hazırdı.
Tek sorun, ben ortaya çıktıktan sonra,
beni evlat edinecek çiftin esasında
bir kız çocuğu istediklerini anlamış
olmalarıydı. Bir gece yarısı, bekleme
listesinde olan müstakbel aileme bir
telefon geldi: “Elimizde beklenmedik
bir erkek bebek var, onu istiyor
musunuz?”. Onlar da “tabii ki” diye
yanıtladılar. Biyolojik annem, annemin
üniversiteyi, babamın ise liseyi bile
bitirmemiş olduğunu öğrendiğinde
evlatlık verme işlemini tamamlayacak
son kağıtları imzalamayı reddetti.
Ancak birkaç ay sonra, ailemin beni
üniversiteye yollayacaklarına dair söz
verdikten sonra ikna oldu.
Ve 17 sene sonra üniversiteye başladım
ama saf bir şekilde neredeyse Stanford kadar
pahalı bir okul seçtim, ve emekçi ailemin bütün
birikimleri benim okul parama gidiyordu. Altı ay
sonra, buna değmeyeceğini farkettim. Hayatımla
ilgili ne yapmamgerektiği konusunda hiçbir fikrim
yoktu ve üniversitenin de bunu bulmam için
bana nasıl fayda sağlayacağını çözememiştim.
Ve orada durmuş ailemin hayat boyu biriktirdiği
parayı harcıyordum.. Sonuçta okulu bırakmaya ve
herşeyin yoluna gireceğine inanmaya karar verdim.
O zaman çok korkutucu gelmişti ama geriye dönüp
baktığımda hayatımda verdiğim en iyi kararlardan
biri olduğunu görüyorum. Okulu bıraktığım an,
zorunlu fakat gereksiz olan ve ilgimi çekmeyen tüm
dersleri almama gerek kalmamıştı. Böylece sadece
bana ilginç gözüken derslere girebilecektim.
Bu aslında hiç de romantik bir durum değildi.
Yurt
odam
olmadığından
arkadaşlarımın
odalarında yerde yatıyor, kola şişelerinin 5 sentlik
depozitolarıyla yemek alıyor, her pazar akşamı
güzel bir yemek yemek için 7 mil uzaktaki Hare
Krishna kilisesine gidiyordum. Çok güzeldi.
Merakım ve sezgilerim sayesinde içine düştüğüm
çoğu şey daha sonra benim için paha biçilmez
deneyimlere dönüştü.
8

Bir örnek vereyim: O zamanlar Reed Üniversitesi
muhtemelen ülkedeki en iyi kaligrafi dersini
veriyordu. Kampüsteki her poster, çekmecelerdeki
her etiket, çok güzel şekilde elle kaligre edilmişti.
Okulu bırakmış olduğum ve zorunlu dersleri almak
zorunda olmadığım için kaligrafi dersi alıp nasıl
yapıldığını öğrenmeye karar verdim. Serif ve san
serif yazı karakterleri, değişik harf kombinasyonları
arasındaki boşluğu ayarlama ve harika bir
tipografiyi harika yapanın ne olduğu hakkında çok
şey öğrendim. Çok güzeldi; tarihsel ve sanatsal
olarak o kadar inceydi ki bilim hiçbir şekilde bunu
yakalayamazdı ve ben bunu muhteşem buldum.
Bunların hayatımda pratik bir uygulama bulma
olasılığı yoktu. Ama on sene sonra, ilk Macintosh’u
tasarlarken, bir anda aklıma geliverdi. Bunların
hepsini Mac’te kullandık. Mac güzel bir tipografiye
sahip ilk bilgisayardı.
Eğer o derse hiç girmemiş
olsaydım, Mac hiç çok yönlü yazı
karakterlerine
veya
boşlukları
doğru orantıda kullanan fontlara
sahip olmayacaktı. Windows da
Mac’ten kopyaladığına göre, hiçbir
kişisel bilgisayarın bunlara sahip
olmayacağı muhtemeldir. Okulu
bırakmamış olsaydım, o kaligrafi
dersine girmemiş olacaktım, ve
kişisel bilgisayarlar şu an sahip
oldukları o harika tipografiye
sahip olamayabileceklerdi. Tabii ki
üniversitedeyken noktaları ileriye
bakarak birleştirmek imkansızdı.
Fakat on sene sonra geriye dönüp
baktığımda herşey çok ama çok
berraktı.
Tekrar söylüyorum, noktaları ileriye bakarak
birleştiremezsiniz; onları sadece geriye baktığınızda
birleştirebilirsiniz. Noktaların gelecekte bir şekilde
birleşeceğine inanmanız gerekiyor. Bir şeye
güvenmelisiniz – tanrıya, cesaretinize, kaderinize,
hayata, karmaya, herhangi bir şeye. Bu yaklaşım
beni hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi hayatımı
da bütünüyle değiştirdi.
İkinci hikayem sevgiyle ve kaybetmekle ilgili.
Hayatımın erken bir döneminde neyi sevdiğimi
bulduğum için şanslıydım. Woz (Steve Wozniak)
ve ben Apple‘ı 20 yaşındayken ailemin garajında
kurduk. Çok yoğun çalıştık, ve 10 sene sonra
Apple garajdaki iki kişiden, 4000 çalışanı olan 2
milyar dolarlık bir şirkete dönüşmüştü. En nadide
ürünümüz Macintosh’u piyasaya sürdüğümüzde
ben 30 yaşına yeni basmıştım.

SteveJobs Stanford
Speech 2005
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Steve Jobs
Ardından kovuldum.
Kendi
kurduğunuz
bir
şirketten
nasıl
kovulabilirsiniz? Şöyle: Apple büyük bir şirket
haline geldiği için biz de şirketi benimle birlikte
yönetebilicek, yetenekli olduğuna inandığım birini
işe aldık ve ilk sene işler iyi gitti. Fakat daha sonra,
geleceğe yönelik görüşlerimiz farklılık göstermeye
başladı ve bir noktada koptu. Bu noktada yönetim
kurulumuz onun tarafında yer aldı. Sonuçta 30
yaşında dışarıda kalmıştım. Hem de herkesin gözü
önünde. Hayatımın odak noktası olan şey bir anda
yokolmuştu, bu büyük bir yıkımdı.
Birkaç ay ne yapacağımı bilemedim. Bir önceki
girişimci nesli yüz üstü bırakmış, rütbe tam bana
teslim edilirken onu elimden düşürmüş gibi
hissetmiştim. Dave Packard ve Bob Noyce’dan bu
başarısızlığım için özür diledim. Fazla göz önünde
olan bir başarısızlık sembolü olmuştum ve vadiden
kaçmayı bile düşündüm. Fakat içimde bir şeyler
uyanmaya başladı, yaptığım işi hala sevdiğimi
farkettim. Apple’da olanlar bunu en ufak şekilde
değiştirememişti. Dışlanmıştım ama hala aşıktım.
Ve yeniden başlamaya karar verdim.
O zaman farkına varmamıştım ama Apple’dan
kovulmak başıma gelebilecek en iyi şey olmuştu.
Başarılı olmanın ağırlığı yeniden başlamanın
hafifliğiyle yer değiştirmişti, hiçbir şey hakkında
eskisi kadar emin değildim. Hayatımın en yaratıcı
dönemine girmek üzere özgürleşmiştim.

Durulmayın. Tüm gönül meseleleri gibi, onu
bulduğunuz zaman anlayacaksınız. Ve her büyük
ilişki gibi, seneler geçtikçe daha da güzelleşecek.
Yani bulana kadar devam edin. Yılmayın.
Üçüncü hikayem ölüm hakkında.
On yedi yaşındayken, şöyle bir şey okumuştum:

“Her gününü, hayatının son günüymüş
gibi yaşarsan, günün birinde haklı
çıkarsın.”
Bu cümle beni çok etkilemişti ve o günden bu
yana, yani 33 yıldır, her sabah aynaya bakıp, kendi
kendime hep şunu sordum: “Eğer bugün hayatının
son günü olsaydı, bugün (normalde) yapacağın
şeyleri yapmak ister miydim?” Uzun süre art arda,
“Hayır,” yanıtını verdiğimde, bir şeyleri değiştirmem
gerektiğini anladım.
İnsanın kısa süre içinde öleceğini bilmesi,
yaşantısına damga vuracak kararlar vermesi
açısından büyük önem taşır. Çünkü her şey, tüm dış
beklentiler, gururlar, küçük düşme ya da başarısızlık
korkuları – tüm bunlar ölüm karşısında değerlerini
yitirir, yalnızca ölümdür önemli olan.

Sonraki beş sene NeXT adında bir şirket kurdum,
Pixar adında başka bir şirket, ve eşim olacak
inanılmaz kadına aşık olmuştum. Pixar’da dünyanın
ilk bilgisayar animasyon filmi Toy Story‘yi yarattık ve
şu an dünyanın en başarılı animasyon stüdyosuyuz.
İnanılmaz olaylar zincirinden sonra, Apple NeXT’i
satın aldı, ben Apple’a döndüm ve Apple’ın
yenilenmesinin kalbinde NeXT’te geliştirdiğimiz
teknoloji yatıyor. Ve Laurence ile harika bir aile
kurduk.
Apple’dan kovulmamış olsaydım bunların hiçbirinin
olmayacağından son derece eminim. Tadı çok kötü
bir ilaçtı, ama sanırım hastanın da buna ihtiyacı
vardı.
Bazen hayat kafanıza bir tuğlayla vurur. Sakın
inancınızı kaybetmeyin.
Devam etmeme sebep olan şeyin yaptığım işe
olan aşkım olduğuna ikna olmuş durumdayım.
Neyi sevdiğinizi bulmanız gerek. Ve bu aşklarınız
için geçerli olduğu gibi işiniz için de geçerlidir.
İşiniz hayatınızın büyük bir kısmını kaplayacak ve
gerçek anlamda tatmin olmanın tek yolu harika
bir iş olduğuna inandığınız şeyi yapmanızdır.
Ve harika bir iş yapmanın tek yolu ise yaptığınızı
sevmenizden
geçer.
Henüz
bulamadıysanız,
aramaya devam edin.
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Steve Jobs
Kaybedecek bir şeyler olduğu (tuzak) düşünceyi
yok etmenin en iyi yolu insanın öleceğini
hatırlamasıdır. Zaten çıplak ve savunmasızsın.
Yüreğinin sesini dinlememen için hiçbir neden yok.
Bir yıl kadan önce bana kanser teşhisi kondu. Sabah
7:30?da girdiğim ultrasonda pankreastaki tümör
bariz bir şekilde görünüyordu. Bense pankreasın
ne olduğunu bile bilmiyordum. Doktorlar bu tip bir
kanserin tedavisinin neredeyse imkansız olduğunu
ve üç ila altı aydan fazla yaşamayı beklemememi
söylediler. Bu, çocuklarınıza ilerideki 10 yıl içinde
söyleyeceklerinizi birkaç ay içinde söylemeye
çalışmak demekti. Bu, aileniz rahatı için gerekli
herşeyin kısa zamanda yapılması demekti. Bu veda
etmek demekti.
Bütün gün o teşhisle yaşadım. Akşama doğru
biyopsi yapıldı, boğazımdan bir endoskop soktular,
mide ve bağırsaklarımdan geçerek bir iğneyle
pankreasımdaki tümörden birkaç hücre aldılar. Ben
narkozla uyutulmuştum, fakat eşimin söylediğine
göre doktorlar alınan hücreleri mikroskobun altına
koyduklarında sevinç çığlıkları attığını söyledi.
Benim kanserim ameliyatla tedavi edilebilecek bir
türdenmiş. Ameliyat oldum ve şimdi iyileştim.

Google ortaya çıkmadan 35 yıl önce, dergi
formatında bir Google gibiydi: idealistti, anlaşılır
bilgiler ve harika görüşlerle doluydu.
Stewart ve ekibi bunun birçok baskısını yayımladılar
ve dergi miyadını doldurduğunda son bir baskı
yaptılar. 1970'lerin ortalarıydı, o zamanlar sizin
yaşlarınızdaydım. Son baskının arka kapağında,
sabahın erken saatlerinde çekilmiş bir yol fotoğrafı
vardı, hani her maceracının kendini otostop
çekerken bulabileceği yollardan biri.
Fotoğrafın altında şu sözler yer alıyordu: “Aç Kalın,
Budala Kalın (Stay Hungry. Stay Foolish) (Sizi aç
kalmanız rahatsız etmiyorsa, aptal kalmanızda
rahatsız etmeyecektir.) Aramızdan ayrılırken bize
verdikleri veda mesajları buydu. Aç Kalın, Budala
Kalın. Kendim için hep bunu diledim. Ve şimdi,
sizin için de aynı dilekte bulunuyorum:
Aç Kalın, Budala Kalın.
Hepinize çok teşekkür ederim.”
Steve Jobs.

Beni ölüme en çok yaklaştıran olay budur ve umarım
uzun yıllar boyunca bir daha bu denli yaklaşmam.
Bu deneyimi yaşamış biri olarak diyebilirim ki ölüm
faydalı fakat sadece entelektüel bir kavramdır.
Hiç kimse ölmek istemez. Cennete gitmek
isteyenler bile, oraya gitmek uğruna ölümü göze
almak istemezler. Oysa ölüm hepimizin ortak sonu.
Şimdiye dek hiç kimse ölümden kaçamamıştır.
Bunun böyle de olması gerekir, çünkü ölüm hayatın
en güzel icatlarından birisi. Hayat’ın değişim ajanı.
Yenilere yer açmak için, eskilerden kurtulmanın tek
çaresi. Şu an için yeni sizsiniz, ama günün birinde,
üstelik pek yakında siz de eskiyecek ve aradan
çıkarılacaksınız. Bu kadar acımasız olduğum için
üzgünüm, ama gerçek bu.
Zamanınız
kısıtlı,
bu
yüzden
başkalarının
hayatını yaşayarak onu harcamayın. Başkalarının
düşüncelerinin sonuçlarıyla yaşama dogmasına
takılıp kalmayın. Başka insanların fikirlerinin
gürültüsünün kendi kalbinizin sesini duymanızı
engellemesine izin vermeyin. Ve en önemlisi
kalbinizin ve sezgilerinizin yolundan gidecek
cesarete sahip olun. Kalbiniz ve sezgileriniz ne
yapmak istediğinizi bilirler. Bunun dışındaki her
şey ikinci planda.
Gençliğimde, bizim neslin kutsal dergilerinden biri
sayılan, The Whole Earth Catalog adında inanılmaz
bir yayın vardı. Menlo Park yakınlarında yaşayan
Steward Brand adında biri tarafından şiirsel bir
tarzla kaleme alınmıştı. Size anlattığım bu olay,
1960'lardan kalma, masa üstü bilgisayarlardan
ve bilgisayar destekli yayınlardan önce, yani bu
dergi daktilolar, makaslar ve polaroid kameraların
yardımıyla yapılmıştı.

10
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Sosyal Sorumluluk

SOSYAL
SORUMLULUK
PROJELERİMİZ
Sosyal sorumluluk projesi altında yardımda
bulunduğumuz KİTVAK vakfı için 2017 yı1ında bir
takvim taşarlatarak satış ve satış sonrası temasta
bulunduğumuz tüm müşterilerimize takvim hediye
edildi.
KİTVAK hakkında;
Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi
Kurma ve Geliştirme Vakfı KİTVAK’ın öyküsü 1991
yılında başlar. Prof.Dr.Suat Çağlayan’ın girişimleri
ile lösemili çocuklara maddi ve manevi destek
vermek ve bir merkez kurabilmek amacıyla 1991
yılında KİT-DER kurulmuştur.
Dernek, 1995 yılında büyük bir proje planlayarak
bir vakıf kurma kararı almıştır. Dönemin İzmir Valisi
Sayın Kutlu AKTAŞ ve eşi Merhume Tülay AKTAŞ’ın
da aralarında olduğu, bu amaca inanmış 53 kişi
bir araya gelerek, Prof.Dr.Suat ÇAĞLAYAN’ın
başkanlığında, kısa adı “KİTVAK” olan Kemik İliği

Transplantasyonu ve Onkoloji Merkezi Kurma ve
Geliştirme Vakfı kurulmuştur. Hedeflenen proje
en kısa sürede bir onkoloji hastanesi kurmaktır.
Ege Üniversitesi bünyesinde yapılması planlanan
hastane için, Rektörlüğe yaptığımız başvuru
sonucunda, Ege Üniversitesi bünyesinde arazi
tahsis edilmiştir. Kurucu üyelerimiz Yük. Mimar A.
Orhan Akbaş büyük bir titizlikle ve vakıf yararına
mimari projeyi hazırlamıştır. İnşaat, 1996 kasım
ayında, dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman
DEMİREL, Vali Sayın Kutlu AKTAŞ ve seçkin
konukların katıldığı bir törenle temel atılarak
başlamıştır. Daha sonra Yönetim Kurulumuz
hastaneye Tülay AKTAŞ Onkoloji Hastanesi ismi
vermiştir. Hastanenin resmi açılışı 18 Mayıs 2004
tarihinde kalabalık bir hayırsever topluluğu ve
protokol eşliğinde yapılmıştır.
KİTVAK, kurulduğu günden bugüne kadar, amacı
doğrultusunda kanser hastası çocuk ve erişkinlere
destek vermiştir. KİT-VAK, tüm emek ve olanaklarını,
yaşam umudu kırılmış insanlarımıza bir umut
ışığı yakmaya onlara mutluluk ve sevgi vermeye
odaklamıştır. Kitvak' ın en büyük eseri olan Ege
Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi içinde
yer alan E.Ü. Pediyatrik Kemik İliği Nakil Ünitesi
Avrupa Transplant Birliği tarafından Akreditasyon
alan ve Türkiye'deki iki merkezden biri olmuştur.

FUNKEY
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Uludağ Röportaj

Kayak eğitiminin yaş aralığı var mıdır?

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

2

1.01.1975 yılında dünyaya geldim  Marmara
Üniversitesi BESYO mezunuyum. İki yıl beden
eğitimi öğretmenliği yaptım ve istifa ettim. Kayak
babam vesilesi ile tanıştığım bir hobi oldu. Sevdim!
Çünkü ruhumda özgürlük varmış! Tam bana göre…
İnsan psikolojisini bilir ve anlarım. 2006 yılında
öğretmen oldum ve sevdiğim bu işe Uludağ’da
başladım.

K

ayağa başlama yaşı 4’dür. Sonu yoktur 

Malzeme seçimi ne kadar önemlidir?
aşanacak riskleri en aza indirmek doğru
ekipmanlarla olur. Carving kayak az efor çok iş
sağlar  Kask kullanılması gereken bir muhafızdır.

Y

Sizce kayak sporu Türkiye’de ne durumdadır?
Kayak yapmaya yeni başlayanlar için önerileriniz
nelerdir?

D

üzgün malzeme, doğru ekipman ve ilk süreci
bilen anlaşabilecekleri bir eğitmenle start
vermeleri! Çünkü partnerini severse çocukların ya da
yetişkinlerin becermemesi için hiçbir sebep yok!
Kayarken yapılmaması gereken hareketler nelerdir?

Z

or ve yorucu bir iş olduğu için dinlenmeyi bilmeli,
fiziksel olarak hazır olmalı. Doğru ekipman
seçilmeli. Boy, kilo ayarı yaptırılmalı.

obi olarak yapılan kayak turizm merkezlerinin
gelişmesi, suni karlar ile desteklenmiş ve
popülaritesini arttırmıştır. Biraz pahalı.
Zamanı geçmişe alacak olsak yine bu mesleği seçer
miydiniz?

Y

ine aynı işi yapardım. ‘Ama’ ve ‘belki’lerim yoktur


Ve son olarak en büyük hayaliniz nedir?

H

ayatımda belkilerim olmuştur. Ama asla zor
diyerek pes ettiğim hedeflerim olmadı. Hayat her
şeye gebe karşılamasını bildiğim için mutlu olmayı
bildim.

Kayak yapmaktan korkan kişilere önerileriniz
nelerdir?

U

H

çaktan korkar insanlar, pilota sorsan araba
kullanmaktan daha kolay der  Benimle irtibata
geçen ve korkusu olan herkes bu işin elini yakmak
kadar kolay olduğunu anlar !!!

Koray Karabulut
12
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Reklam sayfası

0232
878
2844

Yaşarkent İnş. Nak. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.yasarkent.com
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Özel Basketbol Ligi

ÖZEL
BASKETBOL LİGİ
Ege Bölgesi içerisinde, Şirketler / Eğitim
Kurumları / Holdingler / Bağımsız Takımlar'dan
oluşan 'Özel Basketbol Ligi'nde Özgörkey
Otomotiv Takımı 5.kez şampiyonluk kupasını
kaldırdı.

Katılan firma isimleri şu şekilde, Ayboy Boya,
Çelsan, Dachser, Ekol Hastanesi, İmbat Madencilik,
Kafes Ballers, Pamukkale Döviz, Özgörkey
Otomotiv.

14
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Top 10 İzmir Mekanı

10
İZMİR
TOP
%100 Rest Cafe
and More
(Konak Pier)
%100 Cafe; Mandolin, Dükkan Burger, Ranello,
Altınyıldız, Fabrika, Network gibi önemli markaları bünyesinde barındıran Ran Group’un bir
parçasıdır.
Konak Pier, Alsancak ve Çeşme Marina’da yer
alan %100 Cafe İzmir’e çeşitlilik katıyor ve
Dünya mutfağından usta şeflerin hazırladığı
benzersiz lezzetleri İzmir’le buluşturuyor.

16

Konak Pier’de deniz manzarası ve ülkemizin
en ünlü iç mekan tasarımcılarından Levent
Penso’nun tasarımları size eşlik ederken, Gül
Sokak’ın canlılığı size daha da enerji verecek.
%100 güvenle tercih edebileceğiniz, dondurulmuş ürün kullanılmayan ve her malzemenin
ev yapımı olarak size özel hazırlandığı mutfak
içinizi rahatlatacak.
Menüsünde pizzadan makarnaya, steak mönülerden tatlılara ve kaliteli şaraplarına kadar
uzanan bir lezzet şöleni için, %100 Cafe oldukça yerinde bir seçim olacaktır.

Ne Öneriyoruz? : Şarabı ve peynir
tabağı tek kelimeyle mükemmel.

FUNKEY

Rezervasyon için | 0232 441 55 99

Top 10 İzmir Mekanı

10
İZMİR
TOP
Boğaziçi
Restaurant
Üçkuyular

Boğaziçi Restaurant, personel seçimi konusunda oldukça titiz olduğundan dolayı birinci sınıf
bir hizmet alacağınızı garanti edebiliriz. Özel
günlerinizde tercih edebileceğiniz ilk yerlerden
biri olduğunu da eklememiz gerekiyor.
İç dekorasyon konusunda da oldukça başarılı
olan Boğaziçi Restaurant’da kesinlikle ilk tercihiniz cam kenarı masalar olmalı.

İzmir’in en güzel manzarası karşısında kaliteli
et ve deniz ürünleri sunumunu en iyi gerçekleştiren yerlerden başı çeken kesinlikle Boğaziçi
Restaurant’tır.

Ne Öneriyoruz? : Balık ürünlerinin
hepsi ve küşleme.

FUNKEY
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Top 10 İzmir Mekanı

10
İZMİR
TOP
Tavacı Recep Usta
Oldukça kalabalık olduğundan dolayı öncesinden randevu alarak gitmenizi önerdiğimiz Tavacı Recep Usta, Alsancak Kordon’un en iyi et
yemeklerini sunuyor dersek abartmış olmayız.
Konsept olarak da oldukça başarılı bir iş çıkaran Tavacı Recep Usta’nın İzmir dışında da
birçok yeri bulunmakta ve onlar da aynı ilgiyi
çekmekte.

18

Özellikle kaburgası ile ünlü olan Tavacı Recep
Usta, eğer güzel geçen bir gününüzü veya iş
çıkışı yorgunluğunuzu atmak için akşamınızı et
ürünleri ile tatlandırmak istiyorsanız seçebileceğiniz en iyi seçeneklerden biri.

Ne Öneriyoruz? : Kaburga

FUNKEY

Top 10 İzmir Mekanı

10
İZMİR
TOP
Cumba
Restaurant

Hizmet kalitesi ön planda olsa da, menüde bulunan bütün ürünler birinci sınıf bir hazırlanış ve
sunum ile sizlere sunuluyor.

Ne Öneriyoruz? : Cumba Special
Bir yere gittiğinizde sizin için en önemli şey hizmetin kalitesi ise, Cumba Restaurant sizin için
olan ilk önerimiz olacaktır. Çalışanlar oldukça
özenle seçiliyor ve aklınıza bile gelmeyecek
konularda hizmet sunuluyor. Örneğin alkollü
olduğunuzda polis kontrol noktasını geçmeniz
için size bir görevli eşlik ediyor.

FUNKEY
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Top 10 İzmir Mekanı

10
İZMİR
TOP
Midpoint
Alsancak

aynı zamanda sağlıklı yaşamı da destekliyor
ve menüsünde oldukça çeşitli light ve sağlıklı
yiyecek çeşitleri bulunduruyor.

Midpoint özellikle farklı kokteylleri ve en iyi
marka içkileri ile derlediği zengin menüsü ile
dikkat çekiyor.

Ne Öneriyoruz? : Pizzaları ve Fajitalar

Huzurlu ve keyifli bir atmosferde vakit geçirmek isteyenlerin odak noktası olan Midpoint,

20

Rezervasyon için | 0232 402 00 25
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Top 10 İzmir Mekanı

10
İZMİR
TOP
Red Dragon
Alsancak

bir ambiyans ile karşılaşıyorsunuz. Eğer Doğu
Mutfağına karşı olan önyargılarınız varsa, bunları kırabileceğini iddia ettiğimiz yer burası.

Özellikle son yıllarda çıkışta olan Çin Restaurantları trendinin tartışmasız en büyük temsilcilerinden biri Red Dragon’dur.

Ne Öneriyoruz? : Çin Böreği ve
Sebzeli Pilav

Red Dragon’da sadece Çin yemekleri değil,
aynı zamanda Çin kültürünün dokunuşlarını hissedebileceğiniz ve algılayabileceğiniz

Rezervasyon için | 0232 483 00 79

FUNKEY
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Top 10 İzmir Mekanı

10
İZMİR
TOP
Çeşme Karina
Alaçatı

Alaçatı’da deniz ürünlerine yönelik bir akşam
geçirmek istiyorsanız, Çeşme Karina kesinlikle
ilk seçiminiz olmalı.

Karina Restaurant, 2009 yılından bu yana
Alaçatı’nın kalbinde, çok çeşitli deniz mahsulleri ve Ege mezelerini meşhur Türk Rakısı ve
muhteşem şaraplar eşliğinde, kendi butik tarzı
ve mükemmel servis anlayışı içerisinde misafirlerine sunmaktadır.

22

Ne Öneriyoruz? : Soyalı Ahtapot ve
Izgara Kalamar

FUNKEYRezervasyon için | 0232 716 31 55

Top 10 İzmir Mekanı

10
İZMİR
TOP
Köyüm Bahçe
Restaurant

ortamıyla hizmetinizdeyiz.
Yaz aylarında Yaka Köy’ün doğal güzelliklerini,
kış aylarında şömine başında yemek yemenin
keyfini yaşamak isterseniz Köyüm Bahçe sizleri
bekliyor.

Bazen şehrin stresinden ve yorgunluğundan
sıyrılmak istediğinizde kendinizi doğanın içine
atmak istersiniz. Bunun için çok uzaklara gitmenize gerek yok. Köyüm Bahçe doğası ve sakinliği dinlendirirken, hizmet anlayışı çok güzel
zaman geçirmenizi sağlayacaktır ...

Ne Öneriyoruz? : Köy Kahvaltısı

Ekmeğinden hamuruna, zeytinyağından mezelerine kadar ve özellikle etlerinde gösterilen
titiz bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkan lezzetleriyle, kendinizi evinizde hissetirecek sıcak

Rezervasyon için | 0232 377 55 14

FUNKEY
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10
İZMİR
TOP
Bravo Pastanesi

Alsancak-Konak tarafı için Sevinç Pastanesi ne
ise, Bostanlı için de Bravo Pastanesi odur. Birbirinden güzel ve lezzetli tatlılarını bir o kadar
kaliteli içecekleri ile destekleyen Bravo Pastanesi, Bostanlı’nın en bilinen ve sevilen tatlıcısıdır.

Ne Öneriyoruz?: Dondurma ve Kahve
Çeşitleri

24
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10
İZMİR
TOP
Big Chefs
Big Chefs, Mavibahçe AVM’nin içinde yer alan
en büyük ve üst segmente yönelik restaurant
olma özelliğini taşıyor. Özellikle özel günlerde
randevu almadan oturabilmenin imkansız olduğu Big Chefs, Mavişehir sakinlerinin oldukça rağbet ettiği ve sevdiği bir yer olma özelliği
taşıyor.
Ambiyansı diğer restaurantlardan oldukça
farklı olan Big Chefs, size öncellikle konfor ve
rahat bir ortam sunma amacı taşıyor. Yemekleri ve içecekleri de bu konsepte uygun olarak
hazırlanmış.

Ne Öneriyoruz? : Şarap ve Tavuk
Ürünleri

FUNKEY
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Pilates
PİLATESİN FAYDALARI NELERDİR ?
Pilates Bütün Vücudu Hedef Alır:
Pilates sadece belirli birkaç bölgeyle sınırlı
kalmayarak, 500 hareketiyle bütün vücuda ve
organlara etki eder. Vücudun her bir noktasına
hitap etmesiyle beraber, kasların güçlenmesine ve
eklem hareketlerinin esneklik kazanması sonucu
kemik yapısının gücünün artmasına destek sağlar.
Merhaba, ben Payem Önüt Binay.
1979 doğumluyum. Evliyim ve 4.5 yaşında bir çocuk
annesiyim. Üniversite eğitimimi Turizm ve ardından
İşletme üzerine yapmama rağmen, sevdiğim işi
yapmak çok daha çekici geldiği için 3 yıl önce
Kadınlara Özel bir Spor salonu zincirinin Bornova
Büyükpark şubesini açtım. Kadınların hayatlarına
dokunmak, onlara fayda sağlamak, sağlıklı
olmalarına hizmet etmek beni çok mutlu ediyor.
İnsan mutlu olduğu işi yapmalı:) Kendi salonumda
Cardio, pilates, zumba, hidrolik fitness derslerimiz
devam ederken, kendi içsel yolculuğuma çıkmamın
zamanının geldiği farkettim ve bir yaşam koçuyla
çalışmaya başladım. Öğrendiklerim ve hayatımdaki
dönüşüm beni çok mutlu etti ve bunları kadınlarla
paylaşmam gerektiğini düşündüm. Öğrendiklerimi
pilates derslerimde meditasyonlar aracılığı ile, work
shop'lar vasıtası ile insanların hizmetine sundum. Ve
bu derslere " sadece bedene değil ruha da pilates"
adını verdim. Bu bana mucizelerin kapılarını açtı.
Çok sevdiğim bir işletmeci arkadaşım vasıtası ile
Özgörkey'in muhteşem kadınları ile tanıştım. Pilates
dersleri sayesinde hayatlarına dokunuyor olmaktan
çok mutluyum. Onlardan çok şey öğreniyorum.
Sinerjilerine ve hayat enerjilerine bayılıyorum.
Çok yakında yoga dersleri ile de kadınlara yeni
perspektifler açma yolundayım. Sevgi ile hizmet
etmek bana kendimi iyi hissettiyor.
Payem Önüt
Pilates ve Yoga Eğitmeni

PİLATESİN KASLARA FAYDASI
Özellikle bayanlarda bölgesel olarak görülen
yağlanmalar, kol, basen ve karın bölgelerinde
biriken yağların erimesinde son derece etkilidir.
Sadece kilo vermeye yönelik yapılan egzersizler
sonucu meydana gelen sarkmaları ortada
bırakmaz. Hem kilo verme hem de sıkılaştırmayı bir
arada gerçekleştirerek vücudun fit bir görünüme
kavuşmasını sağlar. Omurilikteki duruşunuzu
düzene sokarak sağlıklı yaşamınızı destekler,
stresten uzaklaştırır ve kan dolaşımınızı da düzenli
hale getirerek damar tıkanıklığını engeller. Böylece
kalp krizi ve damar hastalıklarına yakalanma
oranınızı en aza indirir.

instagram/payemlebedenedonus
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Pilates
PİLATES GENÇ KALMAYI SAĞLAR

PİLATES GÜCÜ VE ENERJİYİ ARTTIRIR

Düzenli bir şekilde fitnes hareketlerini yapmak
vücudun ve zihnin dinç olmasını, genç kalmasını
sağlar. Pilatesin barındırdığı 500 hareket her
yaş kesimine hitap eden fitnes hareketlerini
içinde barındırır. Bu yüzden ileri yaştaki kişilerin
hayatlarına pilates zindelik ve mutluluk katar.

Kullanılmayan kaslarımızın zamanla işlevi yavaşlar.
Hatta ilerleyen zamanlarda vücudumuzda işlevini
kaybetmiş kaslarla yaşamak zorunda kalabiliriz.
Elimizde olmayan nedenlerden dolayı çalışmak
zorunda olmamız, mesai saatleri içerisinde
bilgisayar başında durmak, gün içerisinde vücut için
süreklilik sayılabilecek hareketleri yapmak, ileride
kullanmadığımız kaslarımızın sorun çıkarmasına
ve kaslarımızın bize hesap sormasına sebep
olabilir. Düzenli bir şekilde uygulanan pilates,
ileride oluşabilecek güç azalımını en aza indirerek,
şuanki yaşamınız üzerinde güç kaybı yaşamanızı
engelleyecektir. Omurga sağlığı, solunum, kan
dolaşımı ve ruh sağlığı üzerindeki etkisi ile enerjinizin
maksimum düzeyde olmasını sağlar.

PİLATES YAĞSIZ KASLARIN
OLUŞMASINI SAĞLAR
Birçok besinle beraber vücudumuza yağ aktarımı
sağlanır ve bu yağlar vücutta depolanır. Bunu
dengelemek için ise bazı besinleri yağ eritici
olarak kullanabiliriz. Bu yağ eritici besinlerle
beraber destekleyici şekilde düzenli olarak pilates
yaptığımız zaman, fit vücuda ulaşılması kaçınılmaz
olur.

PİLATES VÜCUT ESNEKLİĞİNİ
GELİŞTİRİR

KAS AĞRILARINI AZALTIR
Sizi günlük hayatta işlerinizi yapmaktan alıkoyan kas
ağrılarınızdan, düzenli bir şekilde pilates yaparak
kurtulabilirsiniz.

Pilateste, vücudu esnetmek için kas liflerinin
gerilmesi işlemi uygulanır. Özellikle de vücut
esnekliğin sağlanmasının zor olduğu kemikli yapıya
sahip olan kişiler için pilates esnekliği kazandıracak
ve kişinin hayatını daha kolay idame etmesini
sağlayacaktır.

PİLATES KİLO VERMEYİ
KOLAYLAŞTIRIR VE ATLETİK BİR
VÜCUDA KAVUŞTURUR

PİLATES RUH SAĞLIĞINI KORUR
“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözü
pilates ile mümkündür. Sağlam bir kafa oluşması
için ise sinir ve stresten uzaklaşmak gerekir. Çoğu
hastalığın nedeninin sinir ve stresle alaklı olduğunu
hepimiz biliyoruz. Pilates zihnimizi olumsuz yönde
etkileyen düşüncelerden bizi uzaklaştırarak, ruh
sağlığımızı ve sinir sistemimizi güçlendirmemize
yardımcı olur.

Kilo problemi yaşayan kişilerin kurtarıcısı olarak
gösterebileceğimiz pilates, sağlıklı bir şekilde
kilo verilmesini desteklerken, bir diğer yandan
da vücudun biçim almasını sağlar. Vücudunuzun
hafiflediğini hissederken bir diğer yandan fit
görünüme ulaştığınızı görmek, ruhunuza iyi gelirken
özgüveninizin artmasına da yardımcı olacaktır.
Vücuttaki yağların dengeli bir şekilde erimesine
yardımcı olarak vücut hatlarınızı belirginleştirir.

FUNKEY

27

Yeni 5 Serisi Lansman

Yeni
BMW
5 Serisi Lansman
Yeni
BMW
5 Serisi Lansman

Yeni
BMW
5 Serisi

28

Lansman

FUNKEY

Yeni 5 Serisi Lansman

Yeni BMW 5 serisi,
Özgörkey Otomotiv showroomun’da düzenlenen
görkemli bir lansman ile seçkin iş adamlarının ve tüm
İzmirlilerin beğenisine sunuldu.
Özenle hazırlanan lansmana damga vuran capoeira
ekibinin dans gösterisi oldu. Ünlü ressam kadir
akyol’un essiz tuvalleri de lansmanımızda sergilendi.

Ön farları daha ince ve keskin bir yapıda tasarlanmış
olan araçta daha büyük hava giriş ızgaraları, aracın
sportif görünümüne ekstra katkı sağlıyor.

Davetlileri tasarımıyla etkileyen G30 gövde koduna
sahip yeni 5 serisi daha agresif ve daha güçlü bir
yapıya kavuştu. Hem spor kullanım hem de lüks
arayan kullanıcılara hitap ederek tüm davetlilerden
geçer not aldı.

İç tasarımı baştan sona yenilenen otomobil burada
da 7 serisinden esintiler taşıyor. Araç içindeki büyük
ekran yeniden tasarlanmış. Daha büyük havalandırma
delikleri ve krom kaplama çizgiler ilk bakışta dikkat
çekmeyi başarıyor.

Yeni BMW 5 Serisi
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Lansman
				
Görüntüleri

K

adir Akyol 1984 Yılında Mardin’de
doğdu. 2004 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümünü kazandı. 2008’de
fakülte ikincisi olarak mezun oldu.
2008 Ankara Gazi Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat
Dalı Yüksek lisans eğitimine başladı.
2011 de “Çağdaş Sanatta Melez Yaklaşımlar” isimli tezini bitirip, fakülte
birincisi olarak mezun olmuştur.
2009-2011 yılları arasında Avrupa’nın
bazı kentlerinde (Portekiz, İspanya,
Fransa ve Almanya) sanatsal araştırmalar yapmış proje bağlamlı workshop ve etkinliklerde de yer almıştır.
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2011 İspanya’da Universidad De Sevilla Faculttad De Bellas Artes’da 2.
master eğitimine başlamıştır.
7 Kişisel sergisi bulunmaktadır. ve
50’den fazla ulasal ve uluslararası bir
çok karma, grup, bienal, trienal sempozyum, müzayede projeli etkinlikte;
resim, video, enstalasyon ve performanslarıyla katılmıştır. Uluslararası
Plastik Sanatlar Derneğinin de üyesidir.
Yaşamına Sevilla ve İstanbul’da devam etmektedir.
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YENİ BMW 5 SERİSİ.
Kusursuzun Evrimi.

EN YENİLİKÇİ BUSINESS SEDAN.
Business sedan segmentinde uzun süredir en
çok satan model olan BMW 5 Serisi Sedan, BMW
markasının premium imajını tanımlayan önemli bir
modeldir. Birkaç ay içinde, mevcut modelin büyük
başarısını sürdürmeyi hedefleyen yeni yedinci
nesil, showroom'larda yerini alacak. Yeni BMW 5
Serisi Sedan, bu sınıftaki olağanüstü performansı,
her zamankinden daha düşük bir yakıt tüketimi ve
CO2 rakamları elde eden daha verimli motorlarıyla

en atletik business sedan modelidir. Olağanüstü
dinamiklerine ek olarak, business sınıfının yeni
şampiyonu uzun süreli yolculuklarda üstün bir
sürüş konforu ve geniş bir iç hacim sunar. Bu özellik,
otomobil kullanmanın stresini azaltan gelişmiş
sürüş asistan sistemleri ve yenilikçi otomobil
bağlantısı sunan dijital BMW Connected desteğinin
yanı sıra sezgisel bilgi-eğlence kontrolleri ve
ekranlarla tamamlanır. Bu bültende yeni business
sedan ile rakiplerini geride bırakan özelliklerine
ilişkin bilgileri paylaşacağız.

Genel bakış:
Yeni BMW 5 Serisi Sedan, ilk
kez 2017 Ocak ayında Detroit
Otomobil Fuarında tanıtıldı.

Yeni BMW 5 Serisi Sedan: En
atletik business sedan, dünya
prömiyerini 2017 Ocak ayında
Detroit'te gerçekleştirdi ve Mart
ayında showroom'lardaki yerini
alacak.

>
Boyutları önceki modele
kıyasla bir miktar artırıldı
(U/G/Y: 4,94/1,87/1,48 m).
>
Daha fazla tavan yüksekliği
ve diz mesafesi, 530 litre bagaj
kapasitesi.
>
Aerodinamik özellikler
açısından sınıfının en iyisi:
Maksimum 0,22’ye kadar cd
(hava sürtünme katsayısı)
değeri.
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100kg’a kadar daha hafif, yakıt
tüketiminde ise %12’ye kadar
azalma.
>
Lansman için iki adet dört
silindirli ve iki adet altı silindirli
otomobil sunulacak.
>
Mart ayından itibaren:
BMW 530e iPerformance ve
BMW M550i xDrive V8 satışa
sunulacaktır.
>
Son teknoloji bağlantı ve
yarı bağımsız sürüş.

Yeni 5 Serisi | G30 Genel Bakış
BMW 5 Serisi ve en çok satan business sedan.
Mevcut altıncı nesil BMW 5 Serisi, piyasaya sunulduğundan bu yana son
derece büyük bir başarı kaydediyor. 2010’dan 2015’in sonuna kadar geçen
süre içinde BMW 5 Serisi Sedan 1.597.061 adetlik satışla segmentinin en
büyük pazar payını elde etti. Bu rakam Mercedes-Benz E-Class’ın altı
yıllık satış rakamlarından (1.224.675 adet) yaklaşık yüzde 30, Audi A6’dan
(1.255.586) ise yaklaşık yüzde 27 daha yüksekti.
Artık yedinci nesli ile sunulan
önde gelen business sedan
modelinin yeni versiyonu, bir
kez daha sportif beceri, stil
ve şıklığı bir araya getiriyor
(resimde M Sport paket ile birlikte
gösterilmiştir).

Yeni BMW 5 Serisi Sedan, önceki modelinin başarılı genlerini miras
alıyor.
BMW 5 Serisi’nin en popüler business sedan olmasında birçok faktör
önemli bir rol oynuyor. Bu segmentte hiçbir rakip, şık sportif tasarım,
olağanüstü düzeyde dinamik performans ve verimlilik, üstün sürüş
konforu, sezgisel kontrol özelliği ve yenilikçi bağlantı özelliklerini bir
araya getirerek mevcut BMW 5 Serisi Sedan’la rekabet edecek seviyede
sunmayı başaramadı. Şimdi, yaşam döngüsünün sonuna geldiği 2016
yılında bile BMW 5 Serisi, çevik kullanım özelliği, motorları, sekiz ileri
otomatik şanzımanı ve üstün ergonomisiyle önde gelen otomobil
dergilerinin grup testlerinde en yüksek puanı almayı sürdürüyor. Yeni
BMW 5 Serisi Sedan’ın da aynı şekilde bu güçlü temellere dayandığını
söylemeye bile gerek yok.
Yol üstünde etkileyici duruşuyla dinamik ve konforlu.
Yeni BMW 5 Serisi Sedan’da modelin atletik özellikleri ve şıklığının uyumu
yeni bir seviyeye ulaşarak çok daha keskin bir görsel ifade oluşturuyor.
Yeni BMW 5 Serisi Sedan’ın dış tasarımında öne çıkanlar:

Yeni BMW 5 Serisi'nin tasarımı
uzun aks aralığı, geriye yaslanmış
camlı bölüm ve otomobilin
arkasına doğru hafifçe eğimlenen
alçak tavan çizgisi ile dinamizmi
yansıtır.

>
Standart olarak sunulan Bi-LED farlar genişletilen Böbrek
Izgaralarıyla birleşir. Kavşak ışıkları ve 500 metre civarında bir mesafeye
sahip uzun huzme dahil olmak üzere gündüz farlarını da içeren tamamen
LED adaptif farlar (simgesel ikiz farların altıgen yorumu) opsiyonel olarak
sunulur.
>
İki klasik BMW tasarım öğesi ilk kez bir araya getirildi. Camların
alt kısmındaki yan karakter çizgisi C sütunundaki Hofmeister kıvrımına
doğru, yukarı eğim kazanır.
>
Otomobilin yan kısmına doğru uzanan stop lambaları görsel açıdan
arka bölüme bağlanarak otomobilin genişliğini vurgulayan, alçak ve
etkileyici arka bölümü öne çıkarır

İki tipik tasarım öğesi bir araya
getirildi: Yan camların alt
kısmında yer alan karakter çizgisi,
ilk kez olarak otomobilin arkasına
doğru ilerlemek yerine Hofmeister
kıvrımına doğru yukarı dönüş
yapıyor.

>
Tüm model tiplerinde, arka bölümün iki yanında egzoz çıkışlarının
simetrik düzeni şu şekildedir: Dört silindir, 530d ve 530d xDrive için
yuvarlak, BMW 540i, 540i xDrive ve M Sport paket için açılı ikizkenar
yamuk ve BMW M550i için özel dörtlü egzoz çıkışı tasarımı.
>
Birçok aerodinamik iyileştirme ve hava akışını optimize eden öğeler,
tüm sedan otomobillere kıyasla modele bağlı olarak (maksimum cd =
0,22) daha iyi bir sürtünme katsayısı sağlar. Bileşenler arasında, böbrek
ızgaralarında görünür havalandırma kontrolü, ön rüzgarlıkta hava girişleri
ve hava perdesi ile ön kanatlarda havalandırmalar yer alır.
>
Lansman sırasında Sport Line, Luxury Line ve M Sport paket
olmak üzere üç donanım serisi sunulacaktır. Özel gövde renkleri, yüzey
malzemeleri ve diğer opsiyonlar açısından ek kişiselleştirme kapsamı
BMW Individual tarafından 2017 yılı içerisinde tanıtılacaktır.
Böbrek Izgaraları ve farlar birleşiyor. Izgaralar daha da büyüyerek otomobilin yol
üzerindeki duruşuna katkı sağlıyor.

FUNKEY

33

Yeni 5 Serisi | G30 Genel Bakış
Rakiplerine kıyasla yeni BMW 5 Serisi’nin boyutları.
Yeni BMW 5 Serisi Sedanın boyutları, 29 mm uzunluk, 8 mm genişlik ve 2 mm yükseklik olmak üzere ufak ölçüde
arttırılmıştır.

BMW 5 SERİSİ

MERCEDES-BENZ
E-CLASS

AUDI A6

Uzunluk

4.936 mm

4.923 mm

4.932 mm

Genişlik

1.868 mm

1.852 mm

1.874 mm

Yükseklik

1.479 mm

1.468 mm

1.455 mm

Aks aralığı

2.975 mm

2.939 mm

2.912 mm

Artırılan iç hacim ve konfor, gelişmiş
kontroller.
Mevcut BMW 5 Serisi Sedan, şık iç tasarımı ve sezgisel
kontrolleri ile hem müşterilerinden hem de medyadan
birçok övgü almıştır. Yeni BMW 5 Serisi Sedan ise tüm
bunları bir üst seviyeye taşıyor. BMW 5 Serisi, tüm
yolcular için daha fazla alan, daha geniş (530 litre) ve
daha esnek (40:20:40 oranında katlanan arka koltuk
sırtlığı) bir bagaj bölümü sunmanın yanı sıra koltuk
konforu ve işçilik kalitesi açısından da yeni bir boyut
oluşturuyor.
Sürücüler otomobilin fonksiyonlarını kumanda etmek
için dört seçeneğe sahiptir. Bunlar arasında, mevcut
BMW 7 Serisi’ne kıyasla çok daha işlevsel olan BMW
Harekete Duyarlı Kumanda (BMW Gesture Control),
doğal konuşma dilini algılayan sesli kumanda sistemi,
hassas dokunmatik ekran ve herkesçe bilinen iDrive
Dokunmatik Controller yer alır. Ek olarak, merkezi bilgi

Kokpit, daha ilk bakışta sürüş keyfini vaat eder.
İlk izlenim olarak yeni spor direksiyon, geniş boşluk ve
şık ortam etkileyicidir.
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ekranı da büyük, bağımsız olarak yapılandırılabilen
kareler şeklinde görüntülenen menüleriyle yeni bir
arayüz tasarımına sahiptir. Navigasyon verileri gibi
içeriklerin görüntülenmesi de daha kullanıcı dostu hale
getirilmiştir; ayrıca daha da güçlenen Professional
Navigation Sistemi rotayı öncekinden daha hızlı
hesaplar.
Ön koltuklar, olağanüstü bir koltuk konforu sunmak
üzere standart olarak yarı elektrikli ayar özelliğiyle
birlikte sunulur. 20 hava odacığı ve maksimum sekiz
farklı masaj programı içeren opsiyonel havalandırma
özellikli konfor koltuklar, daha fazla konfor sağlar.
Olağanüstü diz mesafe konforuna katkıda bulunan
diğer özellikler arasında tavan döşemesine entegre
ses yalıtımıyla birlikte yeni akustik konsepti ve
torpidoda yer alan kartuşlar aracılığıyla otomobilin
içine parfüm sıkan opsiyonel koku özelliği (sekiz farklı
koku seçeneğiyle) yer alır.

Günlük kullanım özelliğine sahip business
sedan: Arka koltuktaki yolcular, geniş alanın ve

gelişmiş eğlencenin keyfini çıkarabilir. Arka koltuk
sırtlığı büyük hacimli eşyalar taşınırken ekstra
esneklik sağlamak üzere üç kademeli (40:20:40)
olarak bölümlenebilir. Ayrıca 1 litrelik şişeler kapılara
yerleştirilebilir.
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DAHA FAZLASI HER ZAMAN MÜMKÜN.
Daha fazla dinamizmi, ayrıcalığı ve bireyselliği seçin.
Etkileyici çizgiler ve donanım, yarışı önde götürenler arasında yerinizi güvenceye almanızı sağlar.

LUXURY LINE.

döşemeler ve parlak krom vurgulu dekoratif ahşap yüzeyler
gibi materyaller son derece şık bir atmosfer oluşturur. Yapay
deri kaplamalı ön konsol, son değerli dokunuşu yapar.

M SPORT PAKET.

kaplama ve BMW Individual Antrasit tavan, iç tasarıma daha
atletik bir vurgu kazandırır.

SPORT LINE.

kaplama ve BMW Individual Antrasit tavan, iç tasarıma daha
atletik bir vurgu kazandırır.

Luxury Line, parlak krom tasarım öğeleri ve uyumlu jantlarıyla
Yeni BMW 5 Serisi'ne oldukça şık bir görünüm kazandırır.
İç tasarımda kullanılan, kontrast dikişli ve fitilli özel Line

M Spor pakette, dinamizme duyulan tutku ön plana çıkar.
Örneğin, güçlü hava girişleri ön rüzgarlığa göz alıcı bir
görünüm kazandırırken, benzersiz Alüminyum Rhombicle iç

M Spor pakette, dinamizme duyulan tutku ön plana çıkar.
Örneğin, güçlü hava girişleri ön rüzgarlığa göz alıcı bir
görünüm kazandırırken, benzersiz Alüminyum Rhombicle iç

BMW INDIVIDUAL KOLEKSİYONU.
BMW Individual Koleksiyonu, seçkin müşteriler için bir dizi
özel donanım seçeneği sunar. Bu koleksiyonda kusursuz
dokulara sahip, dünyanın dört bir yanından seçilmiş ahşap
kaplamalar, dünyanın en iyi deri tabakhanelerinden elde

edilen kusursuz ve cezbedici yumuşaklığa sahip deriler,
parlaklık, ışık ve efekt açısından büyüleyici gövde renkleri
gibi donanım seçenekleri sunulmaktadır. Renkler, zamanın
ruhunu takip etmektense, onu tanımlayan bir ton yelpazesi
içinde sunulur ve tüm bu öğeler bir araya gelerek, BMW'nizi
kişiliğinizin bir parçası haline getirir.
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Dünya Kadınlar Günü

“Büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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Dünya Kadınlar Günü

8 MART
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüz
kutlu olsun !
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Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı kutlu olsun!
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk tarafından
tüm dünya çocuklarına armağan
edilen 23 Nisan, şirketimiz çalışanları
ve aileleri ile coşkuyla kutlandı.
Çocuklarımız ; onlar için hazırlanan
özel oyun platformları, palyaçolar ve
birbirinden eğlenceli yarışmalar ile
unutulmaz bir gün yaşadılar.

Geleceğimizin teminatı
olan çocuklarımız,
geçmişten aldıkları güçle
milletimizin yarınlarını
şekillendireceklerdir.
FUNKEY
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Röportaj
Merhaba; adım Yücel Vural. Dokuz Eylül Üniversitesi Otomotiv ve Anadolu
Üniversitesi işletme bölümünden mezunum. Satış departmanının araç
teslim uzmanı olarak 2014 yılından bu yana müşterilerimizin satın aldıkları
otomobiller hakkında bilgi vermekteyim. Temsil ettiğimiz markalar olan
BMW, MINI, LAND ROVER, JAGUAR hakkında teknik ve donanımsal tüm
bilgiye sahip olup, müşterilerimize eksiksiz tanıtımını yapmaktayım. Sürekli
yenilenen teknolojiye sahip otomobillerimizi güncel bir şekilde aktarabilmek
için şirketimizin gönderdiği tüm eğitimlere katılmaktayım.
Mümkün olduğunca boş vakitlerimde tüplü dalışla ilgilenmekteyim.
İlk olarak 2010 yılında başladığım dalış kariyerimde dalış sayımı arttırarak ve
farklı eğitimler alarak dive master seviyesine ulaştım. Bu seviye ise Türkiye’de
daha çok kullanılan 3 yıldız balıkadam seviyesine eş değerdir.

Yücel VURAL

Röportaj

Teslimat Uzmanı

Tüplü dalış, dalgıçlarda özgürlük hissi yaratır. 3 boyutlu olarak yapabileceğiniz
ender sporlardan biridir. Sadece sağa ya da sola değil, yukarı ve aşağıya
doğru hareket etmenize olanak verir. Suyun altı “uçabilmenin” anahtarıdır.
Ayrıca uzay boşluğuna en yakın deneyimdir. Bu nedenle Nasa astronotlarını
sualtında eğitirler.
Dalış, sertifikalı dalgıçların kurallara uyması durumunda güvenli bir spordur.
Genellikle dalışla ilgilendiğimi duyanlar “dalış riskli değil mi böyle vurgun
falan oluyor” şeklinde konuşmalarla karşılaşıyorum. Şu zamana kadar vurgun
(dekompresyon hastalığı) geçirmiş tanıdığım kişi bir elin parmaklarını
geçmez. Sebebi ise dalış kurallarının ve limitlerin aşılmasıdır. Dekompresyon
hastalığı yüksek basınçlı ortamdan alçak basınca geçildiğinde vücudun
farklı bölgelerinde hava kabarcıkları oluşmasıdır. Kurallar dâhilinde dalışımı
gerçekleştirdiğim için bu zamana kadar dekompresyon hastalığıyla
karşılaşmadım.
Tüplü dalışlarda zıpkınla balık avcılığı yasaktır. Zaten etik bir harekette değildir.
Dalışı merak eden ve denemek isteyen kişiler için “discovery” dediğimiz
deneme dalışını tavsiye ederim. Her dalış okulunun yaptığı bir dalış türüdür.
30 dakikalık bir bilgilendirmenin ardından eğitmenin kontrolünde 5 metre
derinliğe kadar yaklaşık 20-30 dakika süren bir dalıştır. Dalışı sevdiniz ve artık
bende bröveli bir dalıcı olmak istiyorum diyorsanız, bir dalış okuluyla anlaşarak
eğitimleriniz yapılır ve başarılı olmanız durumunda brövenizi kazanırsınız.
1 yıldız dalgıç başlangıç seviyesindedir. 18 metreye kadar dalış yapabilir. Dalış
sayısının artmasıyla birlikte hangi uzmanlıkları istiyorsa ona uygun eğitimler
alınır.
2 yıldız dediğimiz dalgıç 30 metreye kadar dalış yapabilir ve istediği
branşlarda uzmanlık eğitimi alabilir. Genellikle dünyada en çok tercih edilen
dalgıç seviyesidir.
3 yıldız dalgıç ise dalış derinliği yine 30 metredir ama sualtı arama kurtarma,
grup liderliği, dalış bilimi, bot kullanımı stres yönetimi gibi becerilere sahiptir.
3 yıldız dalıcıdan sonra eğitmenlik başlar.
Denizin altında misafir olduğumuzu ve oradaki canlılarla temasta bulunmamız
gerektiğini unutmamamız gerekmektedir. Canlılar kendilerini tehlike altında
hissetmedikleri sürece saldırmazlar.
Bilinçsiz avlanma yüzünden soyu tükenenler listesi giren birçok canlı çeşidi
bulunmakta ve hala avlanmaktadır. Bodrum ve Çeşme gibi tatil beldelerinin
çarşılarına gittiğimde dükkânlarda satılan eşyalar arasında en çok dikkatimi
çeken Mercan, deniz süngeri ve istiridyelerin kurutularak satıldığını görmek
oluyor. Onları kendi çıkarlarımız uğruna yok etmektense, onların güzellikleri
ile dünyamıza renk katmaları için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.
Eşime 3 sene önce Karaburun’da ilk deneme dalışını yapmasını sağlamıştım.
Ona bir sürpriz ayarlayarak su altındayken evlenme teklifinde bulundum.
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Röportaj
Yüzüğü gördüğünde artık nasıl bir şaşkınlık yaşadıysa
10 saniye kadar nefes alıp vermesi kesildi. “İlk dalışımda
karşıma bir yüzük çıktı diğer dalışlarda daha neler çıkar”
diyerek bütün dalışlarımda bana eşlik etmeye devam etti.
Tahmin ettiği gibi olmasa da, karşısına yüzlerce sualtının
güzel canlıları çıktı. Resif, mağra, buz altı ve sayısı her
geçtiğimiz gün artan yapay resif denilen uçak ve gemi
batıklarıyla ülkemizde dalış sporu çeşitlenmekte ve hızla
artmaktadır.
İzmir’li herkesin mutlaka bir kere bindiğini düşündüğüm
9 Eylül ve Alaybey vapurları artık Karaburun’da dalgıçları
beklemekte. Hatta dünyanın en büyük uçak batığı ise
Kuşadası’nda geçtiğimiz sene batırıldı.
Kızıldeniz’de bir şehir olan Sharm El-Sheikh’e geçtiğimiz
aylarda eşimle dalış turuna katıldık. 7 günlük tatilimizde,
günde 3 dalış olmak üzere, 5 günümüz dalış ile geçecekti.
Çocukluğumdan beri belgesellerde gördüğüm o renkli
balıklar ve zengin sualtı canlığıyla karşılaşacağımız için
sabırsızlanıyorduk. Türkiye’den montlarla çıktığımız yola
Sharm’a geldiğimizde t-shirtle kalmıştık. Dalışlarımızın
daha uzun sürmesi için Nitrox denilen zenginleştirilmiş
oksijenle devam etmeye karar vermiştik.. Başlıca dalış
noktaları olan Ras Muhammed milli parkı, Tiran boğazı
Dhab ve Thistlegorm batığıdır.
Ras Muhammed’in 1980 yılında doğal yapısı fark edilince
koruma altına alınmış. İçinde 200 den fazla mercan
türüne ve 1000 den fazla da canlı türüne ev sahipliği
yapan bir milli parktır. Buraya gelen tekneler su altındaki
mercan resiflerini tahrip etmemek için çapa atmıyorlar.
Dalışı düzenlediğimiz ilk noktada verilen brifingde
Bir yük gemisini fırtınalı bir havada yükünü ve o
geminin kaptanına ait olan BMW marka aracını
sulara gömüldüğünü öğrendik, Tatbikî kaptanın bir
BMW kullanıcısı olması hoşumuza gitmişti. Su altına
yayılmış yüzlerce klozet ve küvetten oluşan yükü
artık balıkların yuva yaptığı güvenli yerleri olmuş. Bu
bölgede Shark&Yolanda isimli dalış noktası köpek
balıklarıyla meşhur bir yermiş. Resif kenarında dalışımızı
gerçekleştirirken açıklara baktığımda akya cinsi balık
sürüsü vardı. Tamda onları videoya çekerken içlerinden
3 adet köpekbalığının çıktığını gördüm. Heyecan, endişe,
sevinç tarif edemeyeceğim garip duygular yaşadım.
Denizde karşılaşmayı istediğim canlı türlerinden birini
daha eledim.
“Sharm’da balıktan çok dalgıç var” sözünü 4 dalış
grubuyla aynı noktada yollarımız kesişince anladım.
Dalgıçların arasından sıyrılarak ilerlemekte zorluk çektik.
Çarpmaları sonucu regülatörüm ağzımdan çıktı. Neyse
ki bunun eğitimini defalarca tekrarlamıştık ve dalışıma
devam ettim
Birçok tecrübe ve bilgi kazandığım bu gezide “bir kez
yaşa bin kez hatırla” dedikleri bence bu olmuştur.
Farklı denizler, yeni canlılar ve gördüğüm canlıları
tekrar görebilmek için Tayland ve Maldivler dalış planı
yapmaktayım.
Sessiz Dünya’nın büyüsünü keşfetmek herkesin hakkı..
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Seyahatname Yarışma

Özgörkey Otomotiv’in düzenlemiş olduğu yarışma sonucunda kendimi
Bozcadada buldum. İyi ki yarışmaya katılmışım ve iyi ki Bozcaadaya gitmişim.
Yarışmayı düzenleyen Pelin Gülerhepşen’e çok teşekkür ederim 
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Bozcaada
Sokakları

Bozcaada
Şarap Fabrikaları

Feribotun yanaştığı ilçe merkezi, adanın tek
toplu yerleşim yeri. Ada merkezi, nostaljik
sokakları ile şirin bir balıkçı kasabası havasında.
Zamanında
kasabanın
ortasından
geçen
bir dere, Rum ve Türk Mahallesi diye ikiye
ayrılmasında rol oynamış kasabanın. Artık böyle
bir ayırım yok ama mimari farklarından hangi
mahallede olduğunuzu anlamak mümkün. Ada
sokaklarını bir saat içinde yürüyerek gezmeniz
mümkün. Ama bir kere dolaşmak yetmiyor, her
seferinde yeni bir ayrıntı yakalanıyor. Özellikle
fotoğrafseverler için ara sokaklar, bol bol vakit
geçirilmesi gereken yerler . Bozcaada Kalesi
Feribotla adaya yaklaşırken ilk dikkatinizi
çekecek adanın heybetli kalesi olacak. Küçük bir
kasaba havasındaki merkezin bu kadar büyük
bir kalesinin olması sizi şaşırtmasın. Bozcaada
Kalesi’nin ihtişamı adanın zengin geçmişini
yansıtıyor aslında. Türkiye’nin en iyi korunmuş
kalelerinden biri olan Bozcaada Kalesi’nin
ilk olarak ne zaman ve kimler tarafından
yapıldığı bilinmiyor. Fenikeliler, Cenevizler ve
Venedikliler tarafından kullanılan kale, bugünkü
görünümünü Fatih Sultan Mehmet döneminde
var olan kalıntılar üzerine tekrar inşa edilmesiyle
almış(1455). Venedik- Osmanlı arasında süren
mücadeleler sırasında uğradığı tahribatlar
sonrası, Köprülü Mehmed Paşa döneminde
büyük bir onarımdan geçmiş (1657). 2. Mahmut
zamanında ise neredeyse yeniden inşa edilerek
bugüne kadar bu görünümü korunmuş(1815).

Bozcaada'nın şarap fabrikaları, şarapçılık
geleneğinin çok eski yıllara dayandığı adanın
vazgeçilmez yapıları. Adanın 3 eski şarap
üreticisinin fabrikaları ada merkezindedir. Son
yıllarda açılan fabrikalar ise merkez dışında
yapılmış. Meryem Ana Kilisesi Bozcaada’daki
Rum Ortodoks cemaate ait, ibadete açık olan
tek kilisedir. Rum Mahallesinin tam ortasına
konumlanmıştır. Giriş kapısında 1869 tarihi
okunan kilisenin, ilk yapılış tarihinin Venedikliler
zamanına
kadar
uzandığı
düşünülüyor.
Avlusundaki 4 katlı çan ve saat kulesi zamanın
aşındırmasıyla yer yer yarılıp parça düşürmeye
başladığından, 1980’lerde kısmen sökülmüş ve
kule metal kafes içine alınmıştır. Yüksekliği 23.8
mt. olan kilisenin kulesini restore çalışmalarına
2006 yılında başlanmış ve 2007 yılında
tamamlanmıştır. Bu çan kulesiyle ada merkezi
eski silüetine kavuşmuştur. Kilisenin içini
görmek için tek fırsatınız Pazar sabahları 8‘de
yapılan ayindir. Onun dışında ziyarete kapalıdır.
Domates Reçeli: Domates reçeli Rumlardan
kalma adaya özgü tatlardan. Kendine özgü
yöntemiyle üretimine devam edilen bu reçel
Ada'ya özgü yerel tatların başında gelir.
Gelincik Şerbeti: Adanın ünlü ve her zaman
aranan gelincik şurupları az sayıda üretilen bir
üründür. Bu gelinciklerden şurup, likör ve reçel
yapan bir kafe bulunmaktadır. Adanın ilklerinden
olan bu kafe Ada'dan topladığı gelinciklerden
şurup, reçel ve likörler yapmaktadır.
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Sokakları
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Bmw Motosiklet

BMW Motosiklet olarak tasarımla beraber sahip
olduğumuz teknolojiyi de kullanarak büyük bir
beğeniye sahip motor markalarından
biri durumundayız.

Motosikletlerimiz 6 katagoride toplanmaktadır.
Sport | Tour | Roadster | Heritage | Roadster | Adventure | Urban Mobility
Bir çok farklı modeli bünyemizde bulundurmakla beraber, satış ve satış
sonrası hizmet konusunda da gerekli bütün özeni ve dikkati gösteriyoruz.
Satış noktamızın kapısından içeri girdiğinizden itibaren aklınızdaki bütün
sorulara cevap alacağınızdan ve memnun bir şekilde ayrılacağınızdan emin
olmak için elimizden geleni yapıyoruz.

C 650 GT
60 bg (44kW) güçlü motoru sayesinde uzun mesafeli yolculukları kolaylaştırmaktadır. Yüksek yol tutuşu
ve mükemmel rüzgar ve hava koşulları korumasının haricinde sınıfının en büyük saklama hacmine sahip
motosiklettir.
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Bmw Motosiklet
R 1200 GS
125bg (92kW) gücündeki iki silindirli boxer motor,
art arda en zorlu koşullar altında test edildi ve
kendini kanıtladı.
Verimli ve çok yüksek seviyede torka sahip olan
motor her durumda kendini hissettiren bir sürüş
keyfi sunar. Güvenilirliğiyle öne çıkan boxer motor
aynı zamanda son derece iyi huyludur. Zıplamayı
önleme özellikli ıslak debriyaj ve elektrikli gaz
kelebeği uygun seviyede güç sunar.

S 1000 XR
Güçlü, dört silindirli motor, 11.000dev/dk’da 160bg
ve 9.250dev/dk’da 112 Nm azami tork üretiyor.
Ancak S 1000 XR'ın heyecan veren sportif
özelliklerinden daha etkileyici olan, üst düzeyde
konfor ve güvenlik sunan yenilikçi teknolojisi. S
1000 XR standart olarak "Rain" ve "Road" sürüş
modlarıyla birlikte sunuluyor ve sürücünün yol
koşullarına en ideal şekilde uyum sağlamasını
mümkün kılıyor.
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İşyerinde Motivasyon

Sabahları neden yatağınızdan
kalkarsınız hiç düşündünüz mü?
Ailenizin geçimini sağlamak adına
para kazanmak için mi?
Kişisel başarı hırslarınızı
gerçekleştirmek için mi? Yoksa
hayattan keyif alacağınız şeyleri
yapabilmek için mi?
Her birimiz yataklarımızdan ufak da olsa
büyük de olsa birbirlerinden farklı nedenlerle
kalkıyoruz, ki bunlar da bizim kendimize ait
kişisel motivasyon kaynaklarımızı oluşturuyor.
Bu motivasyon kaynakları sayesinde kendimizi
konforlu alanlarımızdan çıkmaya zorluyor ve gerek
bedenen gerek zihnen yorulduğumuz bir sürece
doğru yelken açıyoruz.
Bu süreç sırasında çoğumuz bitkin düşüyoruz ve
iş performansımız da, iş yaşamından aldığımız
tatmin de doğal olarak düşüşe geçiyor. Fakat bu
düşüş sürekli olmak zorunda değil ve önlenebilir.
Bunu önlemek için birçok araştırma ve bilimsel
çalışma yapılsa da çoğu şey gibi insan psikolojisi
de oldukça basit değişimler sayesinde kontrol
edilmesi basit bir mekanizmadır aslında.
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Öncelikle sorunun kaynağını doğru tespit etmeli.
İş hayatında motivasyonumuzu korumanın
önündeki en büyük engel iş hayatının sürekli
bir koşuşturma ve sorunlar silselesi içinde
olmasından dolayı içine girilen yorgunluk
belirtileridir. İşte birazdan vereceğim ipuçları bu
belirtileri ortadan kaldırmaya yardımcı olacak
fikirler olacak. Tabii ki bütün bu fikirlerin hepsinin
birden sizde işe yaramasını beklemeyin, fakat
bir başlangıç rehberi olarak işinize yarayabilir
ve size uygun olduğunu düşündüklerinizi seçip
uygulamaya koymaya başlayabilirsiniz.

1

İşinizin en keyif aldığınız kısmını, günün
başında gerçekleştirin. Zira erken saatlerde
uyanmanın sonucu olan uykusuzluk, motivasyonun
hızlıca düşmesine sebep olabilir. Bunun önüne
geçmek için bu saatlerde yapmaktan keyif aldığımız
işler ile güne başlamamız mantıklı olacaktır. Ne
demişler, nasıl başlarsa öyle devam eder.

2

Eğer çalışma ortamınız uygun ise, sözsüz
müzikler eşliğinde çalışabilirsiniz. Neden sözlü
değil de sözsüz müzik derseniz, şarkı sözleri
konsantrasyonunuzun bozulmasını sağlayabilir.

FUNKEY

3

İşyerinde Motivasyon
teşvik edici cümleler bir iş arkadaşınızın olumsuz
ve negatif psikolojisini olumlu yöne doğru çekebilir.

Erişemeyeceğiniz hedefler belirlemeyin.
Gerçekçilik dışı, ulaşılması neredeyse imkansız
hedefler gerçekleştirilemedikleri zaman kişinin
motivasyonunu aşağıya çeker. Bu nedenle hedefiniz
ulaşılması zor olsa bile onu parçalara bölerek
her seferinde bu parçalardan birini başarmayı
kendinize hedef belirlerseniz motivasyonunuzu
her daim üst seviyede tutabilirsiniz.

4

İş
hayatınızın
yorgunluğunu
sosyal
hayatınıza yansıtmayın. İş sırasında yoruluyor ve
bitkin düşüyoruz fakat bunu yenmenin en etkili
yolu daha da fazla kendimizi yormaktan geçiyor.
Fakat kastettiğim yorgunluk iş yorgunluğu değil,
ailenizle beraber hafta sonu dışarıya çıkıp bir
kahvaltı etmek, çocuğunuzu dışarıya çıkarıp onunla
oyun oynamak, arkadaşlarınızla beraber bir yerlere
gidip tarzınıza göre bir kahve veya içki içmek gibi
aktiviteleryapmak. Bunları yapmanız durumunda
iş hayatının getirdiği monotonluğu büyük ölçüde
yenecekseniz

9

Tepki ve yanıt arasındaki farkı bilin. Bu iki
kelime, mutlu, istekli, pozitif insan ile üzgün, bitkin
ve negatif insan arasındaki farktır. Hayatınızda
sizi direk ya da dolaylı olarak etkileyecek şeyler
olduğunda, buna yanıt verin. Yani, üzerinde
düşünün, çözüme odaklanın. Eğer tepki verirseniz,
nedenleri atlamış ve o andaki duruma odaklanmış
olursunuz. Sonuçta, daha fazla sıkıntı ve hayal
kırıklığı dışında elinize bir şey geçmez. Tepki değil,
yanıt verin.

10

Son olarak unutmayın ki her zaman
mutlu olmak zorunda değilsiniz. Bazen hiçbir
sebebi bile yokken motivasyonunuz düşük olabilir.
Bu durumda unutmamanız gereken tek şey bu
durumun geçici olduğu. Sadece zamana bırakın
yeter.
çıkın

5

Dinlenmeyi unutmayın. Kendinizi bunalmış
veya bitmek üzere gibi hissettiğiniz durumlarda kısa
molalar vermeyi unutmayın, hatta yapabiliyorsanız
şirket binası dışında 5-10 dakikalık yürüyüşlere
çıkın.

6

İlerlemenizi ölçün. Haftalık neleri, ne kadar
sürece başardığınıza dair bir liste oluşturursanız
göreceksiniz ki bu başarıları nasıl elde ettiğinizi
gördükçe motivasyonunuzda büyük ölçüde bir
yükseliş olacak.

7

Başarısızlıklarınıza odaklanmayın. Bizler
genel olarak başarısızlıklarını başarılarından
daha çok hatırlama eğilimine sahibiz. Yukarıda
bahsettiğimiz liste sayesinde başarılarınızı hatırlayıp
başarısızlıklara odaklanmayı durdurabilirsiniz.

8

Doğru kelimeleri kullanın. Hem kendi
kendinize konuşurken, hem başkalarıyla konuşurken
doğru kelime seçimleri oldukça önemlidir.
Zira kelimeler kişinin eylemlerini de belirler ve
olumsuz ve negatif kelimeler motivasyonun direkt
düşürücüleridir. ‘’Bir çözüm buluruz’’ gibi olumlu
cümleler kişinin kendisine olan güvenini arttırırken
‘’Sorun değil bir dahakini daha iyi yapabilirsin’’ gibi
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Yeni Discovery

YENİ DISCOVERY
5. nesil Discovery 2.0 lt Ingenium dizel motor seçeneği ve 113.500
Euro’dan başlayan fiyatlar ile Borusan Otomotiv Land Rover Yetkili
Satıcıları’nda.

Land Rover’da gerçekleşen ürün yenilikleri markanın uzun bir süredir ciddi bir değişim sürecinde
olduğunun göstergesi.

Son olarak Discovery modelinde gerçekleşen yenilikler bu yeni sürecin içeriğini ve geleceğe ilişkin
markanın iddialı yaklaşımını gözler önüne seriyor.
Discovery, 27 yılın ardından tarihindeki en büyük değişimi yaşıyor. İç ve dış tasarım açısından çok önemli
değişimler geçiren Discovery çok yönlülük ve kullanışlılık gibi temel değerlerinden ödün vermiyor ve
segmentinde rakipsiz olmayı sürdürüyor.

D
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Yeni Discovery

Land Rover tarafından geliştirilen Ingenium 2.0lt dizel motor, 180 BG ve 240 BG alternatifleri ile
rekabeti belirleyen önemli bir oyuncu olacak. 3.0 lt motor hacmine sahip araçlar da özel sipariş üzerine
getirilebilecek.

Sınıfının en iyi Off-Road
Kabiliyeti
Yeni Discovery sınıfında öncü Off-Road kabiliyeti ve
buna hizmet eden birçok teknolojiyi bulunduruyor.
“Havalı Süspansiyon Sistemi”, “TwinSpeed Transfer
Box” ve “Terrain Response 2” teknolojileri sayesinde
tüm arazi koşullarına sorunsuzca uyum sağlıyor.

Her nesli birbirine bağlayan, yaşamı kolaylaştıran
akıllı özellikler
Segmentinde ilk kez sunulan 1. sıra, 2. sıra ve 3.
sırada oturanlara sunulan USB bağlantı noktaları,
yolcuların akıllı telefonlarına ya da tabletlerine aynı
anda güç sağlayabiliyor. yaklaşık altı adet 12V şarj
noktasıyla, dış dünyayla bağlantısını kaybetmek
istemeyen ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere
donatılmıştır.

283 mm'lik (önceki gövdeden 43mm daha fazla)
yerden yükseklik ve 900mm'lik maksimum sudan
geçme derinliği (200mm’lik artış), Yeni Discovery’i
kendine özgü bir sınıfa yerleştirerek su geçişlerinde
benzersiz bir güven duygusu sunar.

Yeni Discovery’de segmentinde ilk kez sunulanlar

Güçlü ve verimli Ingenium I4 dizel motorlarla bir
araya getirilen alüminyum mimari, 480kg hafiflik
sağlarken, gelişmiş verimlilik ve 159g/km’den
başlayan CO2 emisyonu sunuyor.

Touchscreen (Gelişmiş grafikler, daha 		

Land Rover'ın tasarımı ve mühendislik başarısı
sayesinde 7 yetişkin rahatlıkla seyahat edebiliyor.
Yeni Discovery beş metreden kısa (4.970mm) boyu
ile yedi yetişkinin rahatlıkla seyahat edebileceği
ferah bir oturma alanı sunuyor.
Otomatik Erişim Yüksekliği teknolojisi, araca
binerken veya araçtan inerken sürüş yüksekliğini
40mm’ye kadar alçaltabilir.

•

InControl Touch teknolojisi ile birlikte
segmentinde ilk kez sunulan 10 inç 		

büyük ekran boyutu ve kullanım 		
performansı avantajları),
•

“Akıllı Koltuk Katlama” fonksiyonu

•

“Elektrikli İç Bagaj Kapağı” (300kg’a kadar
taşıma kapasitesi),

•

“Isıtmalı 3. Sıra Koltuklar,

•

“Activity Key (Aktivite Bilekliği)” donanımı,
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Aydan AYTEKİN
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1

Biraz kendinden bahseder misiniz?
Biraz deli dolu, sürekli gülen. Sinirlendiğinde bile gülmeye 		
özen gösteren biriyim. 1 buçuk yıldır evliyim. Hayvanları çok 		
seviyorum.

2

Kaç yıldır servis danışmanlığı yapıyorsun?
Servis danışmanlığında 7. Yılım bitti. 8. Yılımdayım. Daha 		
önceden başka bir bayide 6 yıl danışmanlık yaptım. 			
Özgörkeyde ise 1 yılı geride bıraktım.

3

Servise gelen müşteri sürecini biraz anlatırmısın?
Müşterilerin genelde hep aceleleri olur ve vakitleri dardır. 		
Otomobillerini dinlerler ve tüm arızalarını saymaya başlarlar.

4

En çok karşılaştığın sorunlar nedir?
Maalesef ki kapı sesi.

5

Gerçekten kapılardan ses geliyor mu?
Gerçekten geliyor ama bunun çözümü elbetteki var. BMW 		
nin pul amblemlerine göre yaptıkları bazı uygulamalar var. 		
Bunun önlemini bir sprey ile alıyoruz. Kapı fitillerine 			
sprey sıkılarak çözüme ulaştırdığımız durumlar oluyor. Çok 		
extrem durumlarda ise başka önlemler alıyoruz. Sesin sebebi
ise kapı fitillerinin yalıtımı özelliğini yitirdiği için sesler daha 		
çok aracın içine geliyor. Ve ülkemiz biraz sıcak olduğu için 		
bazı platik aksanlar sıcakta kaldığı zaman ufak tefak hasarlara
sebep oluyor ama herşeyin bir çözümü var 

6

Peki başka sorun varmı?
Her otomobilin kendine göre sorunları var.bazı otomobillerde
su kaçakları olabiliyor ve eski otomobillerde motor ile ilgili 		
arızalar olabiliyor. Tüm sorunları genellemek doğru değildir.

7

En cok müşteri memnuniyetsizliği yaşadığınız konu nedir?
Müşteri memnuniyetsizliği hem kişisel hemde müşterinin 		
algısıyla ilgilidir. Eğer müşteriye iyi bilgi aktarıp, detaylı 		
aktarıp ve vakit harcıyorsanız o müşterinin memnun 			
olmama sansı biraz düşük kalıyor. En çok müşteri 			
memnuniyetsizliği tekrarlarayan arızalarda oluyor. Tek seferde
çözülen sorunlarda çok olmuyor ama 2 veya 3. Ye aynı sorunu
tekrar yaşıyorsa müşteri sinirlerine hakim olamıyor. Bazı 		
arızalar çok uzun sürebiliyor. Bir müşteri servise 			
geliyor ve motor, yağ servisi yapıldığında iki gün 			
sonra aracın başka bir yerinde arıza oluştuğunda aracım 		
servisten çıktı ve problem yaşadım algısı oluşmuş oluyor.

8

Müşteri memnuniyeti sence nedir?
Danışmanlar için memnuniyet müşteriler ile olan güven 		
bağıyla alakalıdır. Sadık müşteri her zaman mutludur.			
Ama sadık olmayan sürekli farklı danışmanlar ile iletişim 		
halinde olan müşteri ve ön yargıyla gelen müşteri bir sıfır bu 		
sürece yenik başlamış oluyor.
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ŞEKER HASTALIĞINA
KAPALI AMELİYAT İLE
ÇÖZÜM

Tüp Mide
Gastrik Bypass
Transit Bipartisyon
Sadi-s

Op. Dr. Metin KARADENİZ
OBEZİTE VE METABOLİK
CERRAHİ UZMANI

0530 311 1923
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G 310 R

Yeni BMW G 310 R
BMW roadster'ın en saf halidir.
500cc altında ilk BMW Roadster modeli yeni
BMW G 310 R.
Tek silindirli, düşük ağırlıklı, güçlü dinamik
performanslı BMW G 310 R, BMWroadster'ın en
saf halidir. Bu araçta hiçbir ayrıntı fazla veya eksik
değildir. Kelimenin tam anlamıyla pratik olan bu
araç, hem şehir içi hem de kırsal yollarda dinamik
performans ve konfor sağlamak üzere gerekli olan
her şeyi sunar. BMW G 310 R, bu temel özellikleri,
BMW Motorrad için yeni olan bir kapasite
segmentine taşır. Gerçek bir BMW roadster
olarak, birçok farklı alanda başarılıdır. Şehrin
dar sokaklarında çevik ve esnek sürüş becerileri
sergilerken, kırsal yollarda da üstün ve güçlü bir
performans gösterir. Olağanüstü düzeyde düşük
yakıt tüketimi, rahat ve konforlu oturma konumu
sayesinde, uzun yolculuklar için birebirdir.
Dünya üzerindeki her yolda kendinizi evinizde
hissedeceksiniz.
Tamamen yeni tasarlanan G 310 R, BMW Motorrad’ın
yenilik, kalite ve sahibiyle uzun yıllar süren ortaklık
ilişkisi gibi yansıttığı tüm özellikleri ifade eder.
Özellikle dünya pazarı için tasarlanan BMW G 310
R, çeşitli kalitedeki yakıtlarla çalışabilir, tüm emisyon
standartlarını ve yerel gereklilikleri karşılar. Ayrıca
tipik BMW premium havasını 500cc altı segmentine
taşır.
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Öne çıkan özellikler

• iki adet üstten çift eksantrike sahip yenilikçi sıvı
soğutmalı tek silindirli motor, geriye doğru eğik
silindir ve ön kısımda emme kanalı.
• 9500 dev/dak’da 34 bg (25kW) çıkış gücü ve
7500 dev/dak'da 28 Nm azami tork.
• Yüksek seviyede sürüş dengesi, hassas gidon
tepkisi ve mükemmel kullanım için sağlam çelik
borulu şasi, ters çatal ve uzun salıncak kolu
mevcuttur.
• Önde 110/70 R 17, arkada 150/60 R 17 lastikler.
• Standart olarak sunulan ABS ve yüksek
performanslı fren sistemi.
• Sofistike ergonomi ve çok işlevli gösterge
paneli.
• Yalnızca 785 milimetrelik düşük sele yüksekliği.
• S 1000 R vurguları ile dinamik roadster tasarımı.
• BMW Motorrad tarafından Münih'te
geliştirilmiştir ve TVS Motor Company ile işbirliği
içinde Hindistan'da üretilmiştir.
• BMW Motorrad'a özel yüksek kaliteye sahip
bireysel olarak uyarlanmış opsiyonel aksesuarlar.
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Trend alarmı: Pötikare parçalar
Önümüzdeki ilkbahar/yaz dönemine bomba gibi düşmeye hazırlanan ve uzun bir aradan sonra
tekrar aramıza dönen pötikare trendi bu sezon hem çok sevimli hem çok spor!
Bu sene de tekrar aramıza daha renkli bir şekilde ve yeni formlarda, detaylarla geri dönüyor.
Özellikle tığ işi, patch, çiçek figürleri gibi detayların gündemde olduğu bu dönemde pötikare
desenli parçalarda da bu tip detaylara rastlıyoruz.

Yaz sıcaklarında ofis stilinin olmazsa
olmazları

Beyaz Gömlek
Ofis stilinde de sokak stilinde de bu havalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz en
zamansız parçaların başında beyaz gömlek geliyor.

Twist

Mudo

Elbise
Ofis stilinde de sokak stilinde de bu
havalarda rahatlıkla kullanabileceğiniz
en zamansız parçaların başındabeyaz
gömlek geliyor.

adl
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Plaja giderken yanıma
ne almalıyım?
Bu yaz günlerinde hazır önümüzde bir tatil de bizi beklerken plaj stilinin olmazsa olmazlarını
derledik

Çanta
Tabii ki kumsalda geçecek bir günün anahtar parçası plaj çantasıdır!

Zara

Oysho

Mudo

Kıl Tekniği ile
Kaş Kontürü
Kıl tekniği ile kaş yapımı, tek kullanımlık hijyenik
iğnelerle var olan kaşların arasına ince kıl çizimleri
yaparak organik boyaların yerleştirilmesidir.
Kalıcı makyaj gibi Dövme Tarzı parlama, akma ve
renk Değiştirme olmadan tamamen kıl görünümü
verilir.
Kaş yapısını bozmadan, seyrelmiş, küsmüş,
hastalık sebebi ile dökülmüş kaşlara uygulanır.
İlerleyen yaşlarda kaş yapısı aşağı doğru bir
düşme varsa bundan kaş kontürü işlemi ile
kurtulabilirsiniz. Kaş kontürü tamamen hijyenik
şartlarda yapılan yüzde 100 bitkisel olan ve 3 yıl
gibi uzun bir süre kullanılabilen bir işlemdir. Ten
renginize, yüz anotominize, sosyal konumunuza
ve sizin isteklerinize uygun olarak planlanacak
ve başarılı bir şekilde uygulanacak doğal kaş
kontürü sonrasında, günün her saatinde kendinizi
daha güzel ve bakımlı hissedersiniz

Müşterinin isteğiyle tecrübenin buluştuğu
noktada, bu sıralar hemen hemen her bayanda
gördüğümüz kıl tekniği ile kaşlarınız doğal ve
muhteşem bir görünüme kavuşuyor.

20 yıllık yetenek ve tecrübe ile
İzmir'in önde gelen kaş tasarımcısı
ve make up artisti.

• Tel | 0232 255 58 83
• Gsm | 0505 977 80 80
• aynaci.nese@gmail.com
İnstagram/neseaynacii
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Erkeklerin Gardırobunda Olması
Gereken 8 Kurtarıcı Parça
Trendler karşısında artık erkekler de kayıtsız kalmıyor. Ancak bazı parçalar varki her zaman stil sahibi bir
görünüm kazanmaya yardımcı oluyor. İşte 8 kurtarıcı parça

Deri Ceket
Her erkeğin dolabında mutlaka siyah, fit, motorcu tarzı bir deri ceket olmalı.

Desa

Koton

Boyner

Blazer Ceket
Özellikle lacivert, iyi kalıplı sizi fit gösteren bir blazer ceketiniz olmalı. Lacivert
blazer ceketi hemen hemen her yere giyebilirsiniz, günlük bir toplantıya,
akşam yemeğine ya da haftasonu gezmeye.

Fit kesimli, boru paça koyu lacivert denim bir
pantolonunuz mutlaka olmalı. Ayrıca bir dizi yırtık
açık tonlarda bir denim pantolon ve siyah boru
paça denim pantolonunuz da mutlaka olmalı.
Yaz aylarında jeaninizi giyip üzerine basic, salaş
bir tshirt giyip çıktığınızda bile sizi gayet cool
göstermeli.

Mavi

Armani

Koton
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Beyaz Gömlek
Fit kalıplı, kumaşı kolay kırışmayan ve vücudunuzu daha iyi gösteren bir
beyaz gömlek mutlaka dolabınızda olmalıdır. Bu gömleği jean pantolonlarla
giyebileceğiniz gibi kanvas ve kumaş pantolonlarla da kombinleyebilirsiniz.

Mavi

Nautica

Nautica

Uzun Kaban
Her erkeğin gardırobunda olması gereken bir başka parça ise, kaşe ya da yünlü diz üzeri ya da diz
boyu deve tüyü ve siyah kaban.

Paul Cardin

Paul Smith

Deri Bot
Siyah deri bir postal mutlaka ayakkabı dolabınızda
bulunmalı. Motorcu tarzda deri ceketlerle direkt deri
botlarınızı kombileyebilirsiniz ayrıca içinize bir basic
tshirt, altına açık tonlarda bir jean ile gayet stil sahibi
görünebilirsiniz.

İnci

Kemal Tanca
Beymen
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2017 Erkek Mayo Modelleri
Erkeklerin günlük stili kadar yazın plaj stili de çok önemlidir. Plajlarda cool bir görünüm yakalamak için
2017 erkek mayo modelleri ne hep birlikte bir göz atalım.

Dolce & Gabbana

Missoni
incotex

Valentino
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Aksesuarlar ile tarzınızı yansıtın
Aksesuarlar erkeklerin tarzını yansıtır. Stil sahibi erkekler kıyafetlerini tamamlayan aksesuarlar konusunda
da oldukça seçici.

ŞAPKA

ÇANTA
Guess

Beymen

Valentino

Desa

Bay şapkacı

Defacto

İşte tarzınızı yansıtacak
6 aksesuar önerisi

Gucci

SAAT

ATKI
Superdry

Salvatore Ferragamo

Gucci

Lanvin

Tissot

Calvin
klein

Emporio
Armani

TAG Heuer

KEMER
Polo Ralph Lauren
Diesel

Versace

Dsquared2
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RETROSPEKTİF
İlk yazıma, ilk olarak Bmw’nin açılımıyla başlamak
istiyorum. Hepimiz Bmw’yi sembol haline gelen
“BMW” olarak biliyoruz değil mi? Yani bu
kısaltmanın içeriğinin ne olduğunu, nereden
doğduğunu bir çok Bmw kullanıcısı dahi bilmiyor
sanırım. Birçok insana yönelttim bu soruyu, bir
tıkanıklık söz konusu.

“Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft (AG)
Türkçe haliyle: Bavyera Motor
Fabrikaları Anonim Şirketi”
Yani, Bmw’nin doğuşu ve günümüz tasarımları
Almanya’nın güneydoğusundaki başkenti Münih
olan Bavyera eyaletinin mutfağından çıkıyor.
Buradan şu sonucu çıkaracağım; Bmw kısaltmasını
bilmek, Bmw’yi tanıyorsunuz anlamına gelmiyor.
Doğrusunu söylemek gerekirse ben de Özgörkey
çatısı altında çalışmazdan önce tanımıyordum.
Yalnızca “Bmw” adıyla tanışıyormuşum gibi
davranıyordum.
Hadi birlikte bir tren analojisi şeklinde incelemeye
koyulalım...
Bmw’nin ilk üretimini sağladığı araç 3.15 Ps. Yine
Bavyeralı bir firmanın (Dixi) prototipi kullanılarak
yapılmıştır.

Küçük yuvarlak dikiz aynaları, ahşap direksiyonu,
eklenebilir bagajı ve bu bagajın annelerimizin
sandığına
benziyor
oluşu,
tekerleklerinin
bisiklet tekerleğini andırmasıyla dikkat çekiyor.
Tekerlek demişken, M.Ö 3000’li yıllara dayanan
tekerleğin icadı ne büyük bir lütufmuş gerçekten,
insanoğlunun evrilmesinde önemli yere sahip.
Aslında ne kadar çok bilim ve teknoloji
geliştirirseniz geliştirin, bazı yerlerde ilk buluşlara,
eski buluşlara hep ihtiyaç duyuyorsunuz. Bilim ve
teknolojinin en büyük payını, bizlerden çok daha
geçmişte yaşayıp, zorluklar içerisinde buluşlar
gerçekleştiren mucitlere ayırmak istiyorum. Bilim
ve teknolojinin bu aşamalara gelmesi şüphesiz
onların atılımlarıyla hız kazanmıştır.

ESKİ BULUŞLAR DEMİŞKEN DE, BİR PARANTEZ DAHA AÇMAK İSTİYORUM.
NE OLMUŞTU 20 TEMMUZ 1969 TARİHİNDE? HAFIZALARIMIZI ZORLAYALIM BIRAZ...
ABD’Lİ ASTRONOT NEIL ARMSTRONG APOLLO 11 İLE YAPTIĞI AY YOLCULUĞUNDA,
AYA İLK AYAK BASAN İNSAN OLMUŞTU.

AY ÜZERİNDE YAPTIĞI YÜRÜYÜŞTE İLK SÖYLEDİĞİ VE TARİHE GEÇEN CÜMLE DE ŞUYDU:

“(Bir) insan için küçük,
insanlık için dev bir adım.”
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O adımla daha da gelişti dünyamızın ötesindeki
keşifler... O gün bir şey daha oldu aslında.
Armstrong Apollo 11’i yanaştırdı aya, inecek,
inemiyor! Evet evet inemedi bir süre. Mekiğin
içerisinde arandı durdu... Allah’tan yanına
merdiven almayı akıl etmişti. Merdiveni dayadı
ve ayak bastı aya. Yoksa o kadar yolculuktan
sonra gerisin geriye dönebilirdi merdiveni almak
için. Ne komik olurdu değil mi? Eski buluşlardan
olan merdiven sayesinde ayak bastı aya. Küçük
bir ayrıntı gibi dursa da, hayat kurtarıcı olmuştur
aslında.

Yaşam da böyle. Bizlere
fırsatları hep küçük şeyler
aracılığıyla sunuyor.
Görebilen, farkına varabilen
hayatını değiştirebiliyor.
Gelişiyor, ufkunu
genişletiyor...

Yeniden Bmw’ye dönecek olursak, Bavyeralıların
Bmw adı altındaki ilk imzası 303 modeliyle oluyor.
Fiziksel yapısı biraz daha güç kazanmış, silgeçleri
şimdilerde olduğu gibi camın alt kısmına değil de,
üst kısmına monte şekilde. Ön ızgara kısmı insan
böbrek yapısını andıran bu tasarım, şüphesiz o
dönemlerin ilgi odağıydı.
1936 yılında ise, 3.28 modeliyle müşterilerinin
karşısına çıkıyorlar. Spor modelin ilk tasarımı
denebilir. Motoru aynı, fiziksel yapısı itibariyle
farklı olan iki tasarım söz konusu. Biri 3.28
Berlinetta Touring, diğeri 3.28 Spider. Bu
otomobiller ile, “28.04.1940” yılında İtalya’da
“Mille Miglia” yarışlarına katılıyorlar. İlk üç(3) sıra
şu şekilde oluşuyor:

1
2
3

70 numarayla sürücüsü Von Hanstein ile
Bmw 3.28 Berlinetta Touring

84 numarayla sürücüsü Farina ile Alfa 		
Romeo 6C 2500 Spider Touring

3.28

74 numarayla sürücüsü Brudes ile Bmw
3.28 Spider
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Bmw’nin ilk üretiminin “3(üç)”
rakamıyla doğmasını ve yoğun
olarak bu sayıyı ön plana
çıkarmasını da üç şeye bağlamak
istiyorum.
Birincisi: Hristiyan inancı olan ve “Trinity” denilen
kutsal üçleme. Baba-oğul-kutsal ruh.
İkincisi: Platon’un dile getirmesinden sonra insan
yaşamında ideal olanın, “iyi, doğru ve güzel”
olduğudur. İdeali gerçekleştirme gayesiyle yola
çıkmış olduklarından olabilir.
Üçüncüsü: “Para, para, para” diyen Napolyon’un
en değer verdiği şeyi üç(3) kez tekrar etmesinden.

3

Bmw’nin en farklı
bulduğum ve şirinliğine
de kapıldığım modeli ise
1955’te üretilen Isetta.
Kaplumbağaya benzeyen
duruşu ve kapısı şu an
ki arabaların motorunun
bulunduğu ön kısımda
olan, tek kapılı otomobil.
Şüphesiz çok ilginç.

Belkide bunların hiçbiri değildir.

İSETTA
68

FUNKEY

3

Röportaj

1961

yılında ise, yeni bir döneme geçişin
göstergesi olan “1500” modeli karşımıza
çıkıyor. Sloganı ise, “Neue Klasse” yani “Yeni
Sınıf”. Otomobil için lüksün doğduğu tarih de
denebilir. Dört silindir motorlu, dört kapılı. Hatta
o dönem Almanlar Bmw için “Spor Salonu” ismini
yakıştırıyor.

Ardından da gelişen, değişen günümüz Bmw
otomobillerine uılaşıyoruz. Bu serüven, başarı
kadar sıkıntılarla da haşır neşir olmuş şüphesiz.
En büyüğü de, İkinci Dünya Savaşı dönemi ve
sonrasındaki finansal kriz.
Şimdiden itibarense, hep birlikte yaşayıp görmeye
adayız...
Tüm müşterilerimize, Bmw’nin sloganı olan
“gerçek sürüş keyfi” dilerken, farkındalık yaratmak
için de kısa bir şiir sermek istiyorum...

Eskiden bir yere hızlı gitmeyi
Gitmenin en iyisi zannederdim
Bir yere varmanın telaşı içinde
Yolu ve yolculuğu heba ederdim.
Şimdilerde daha iyi anlıyorum
Yol, hemen bitmesini istediğim bir şey değilmiş
Ömür, hemen yitmesini istediğim bir şey hiç değilmiş
Güzel olan yolmuş
Varmak değil!

Emre Es

FUNKEY

69

Röportaj

Röportaj

Sadi GÖDEK
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A

Sizi tanıyabilir miyiz?

1971 Karşıyaka doğumluyum. 5 çocuklu ailenin en küçük çocuğu
olarak; ilk, orta ve lise öğrenimimi Karşıyaka’da, Lisans eğitimimi Ege
üniversitesi Psikoloji bölümünde ve aynı üniversitenin Sosyal Bilimler
Enstitüsü Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalın’nda Yüksek Lisans yaparak
eğitim hayatımı tamamladım.
15 yaşında Zeynep isminde kızım var. İyi ki var…
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B

Çalışma hayatınız ve tecrübelerinizden 		
bahseder misiniz?

Yüksek lisans yaparken tesadüf eseri part-time
çalışma fırsatım oldu ve 1997 yılında Makine
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde İnsan Kaynakları
departmanının kurulması amacı ile ilk bordrolu iş
hayatına girmiş oldum.
Özel sektörde çalışmak hiç aklımda yoktu ve birçok
öğrenci gibi bende akademisyen olmak istiyordum.
Part time olarak işe başlamış olmam ve o dönemin
şartları beni akademisyen olma düşüncesinden/
hayalinden uzaklaştırdı ve özel sektörde çalışma
düşüncesi ve tecrübesi açıkçası beni cezbetti. 6 - 7
ay part time çalıştıktan sonra full-time olarak çalışma
hayatına girmiş oldum. Yaklaşık 6 aylık bir süre sonra
hedeflendiği gibi İnsan Kaynakları Merkezi kuruldu.
MMO İzmir Şubesi iş yaşamım yaklaşık 3 yıl sürdü.
2000 yılında tamamlamayı ertelediğim askerlik
hizmetimi tamamladım ve 2000 yılında Teba
Şirketler Grubunda yeni iş hayatıma askerlik
dönüşünde başladım. Bu firmada yaklaşık 3,5 yıl
boyunca çalıştıktan sonra, 2003 yılında PepsiCo
firmasında başlayan iş hayatım yaklaşık 9 yıl sürdü.
2012 Nisan ayında E. Özgörkey Grubu’na katılarak
4. İşyerimde çalışmaya başladım ve 5 yılı aşkın bir
süredir çalışmaktayım.

C

İç kaynaklardan yararlanamadığımız durumlarda ise
internetten üzerinden adayları tarayarak cv leri veya
ilanımız var ise başvuruları değerlendiriyoruz. Zaman
zaman pozisyonun özelliğine/gerekliliklerine göre
danışmanlık firmalarından da destek alabiliyoruz.
Görüşme süreci başladığında, ilk görüşmeler İnsan
Kaynakları tarafından gerçekleştiriliyor ve uygun
adaylar tespit edilerek, ilgili müdür ile 2. görüşmenin
gerçekleşmesi sağlanıyor. Son aşamada ise görüşülen
tüm adaylar değerlendiriliyor ve en uygun olduğunu
düşündüğümüz adaya iş teklifinde bulunuyoruz.
Zaman zaman çeşitli insan kaynakları uygulamalarını
(mesleki kişilik testleri v.b.) işe alım sürecinde
kullanılmaktadır.

E

İş dışında yaptığınız aktiviteler nelerdir?

İş dışında kızımla birlikte yaz-kış seyahat etmeyi çok
seviyoruz. Kalan boş zamanlarımı da yüzme sporu
ile değerlendiriyorum. 2014 yılında komşularım
aracılığıyla açık deniz yüzme sporuna merak
sardım. Açıkça söylemek gerekirse, onların ön ayak
olduğu ilk yarışıma Çeşme’de 2015 Ekim ayında
katıldım ve bitirebildim. Benim için inanılmaz bir
tecrübe ve başlangıç oldu. Bir sonraki hafta Kaş’da
gerçekleştirilen yarışa katıldım ve kendi kategorimde
ikinci oldum. Sonrasında düzenli olarak haftada 3-4
gün antreman yapmaya Takip eden zamanlarda
hem kapalı havuz hem de açık denizde birçok yarışa
katıldım ve yüzme sporu hayatımın bir parçası haline
geldi.

Yeni mezunlara ne gibi iş fırsatları 			
sağlıyorsunuz?

Grup şirketlerimizde yeni mezun olmuş ve işe
aldığımız birçok arkadaşımız bulunuyor. İşe alım
sürecinde, işe alım yapacağımız pozisyonun
gereklilikleri içerisinde “iş deneyimi” zorunluluğu
var ise, deneyimli; eğer yok ise, yeni mezun adayları
tercih ediyoruz.

D

İşe alım süreçleri nasıl ilerliyor?

Önce iç kaynaklarımızı değerlendiriyoruz. Öncelikle
o pozisyon için mevcut insan
kaynağımızı
değerlendiriyoruz. Eğer var ise, süreç iç kaynak
kullanımı olarak devam ediyor.

Daha sonra ilk açık deniz tecrübemi Datça Kış Yüzme
Maratonunda gerçekleştirdim. Toplam mesafenin
5 Km olduğu bu yarış, Şubat ayının soğuk suyunu
da hesaba katarsak benim için ilk uzun mesafeli ve
zorlu yarışı oldu diyebilirim.
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1 Temmuz 2016 tarihinde ise Sakız Adası limanında
başlayan ve Çeşme Limanında son bulan ilk
geçiş tecrübemi 4 kişilik bir ekibin üyesi olarak
gerçekleştirdim. Toplamda 16,5 KM yüzdük ve bu
geçiş 6,5 saatlik bir süre sonrasında tamamlandı.

Temel hazırlık antrenman. Planlandığı gibi ara
vermeden hakkını vererek yapmanız gerekiyor.

Sonrasında ise, 24 Km lik bir geçiş olan MarmarisRodos geçişini 8 saatte tamamladık. 3 kişilik bir
ekiple Rodos a yüzdük, inanılmaz keyifliydi fakat
hayatımın en kısa yurtdışı seyahati oldu. Geçiş
tamamlandıktan yarım saat sonra feribot ile adadan
ayrılıp Marmaris’e döndük.
Yine geçen yıl ayrıca İstanbul Kıtalararası Boğaz
Yarışına katıldım. 6,5 km lik boğaz parkurunu
yaklaşık 1 saat 20 dakikada tamamlayarak, 2.
Köprünün altından yüzerek geçme şansını elde
ettim. İnanılmazdı!!!!
Son olarak açık deniz geçişimizi 14 Mayıs 2017
tarihinde 3 kişilik bir ekip ile Cebelitarık’ta
tamamladık. İspanya’nın Tarifa şehrinde başlayan bu
geçiş, Fas kıyılarında bulunan Tangier şehrinde son
buldu. Bu geçiş, 16,5 km lik bir parkurdu ve 4,5 saat
içinde 15 derecelik suda ve güçlü akıntı zorluklarına
rağmen tamamlayabildiğimiz güzel bir proje oldu.

Beslenme ise, yarışa veya geçişe 1 hafta 10 gün
öncesinden başlıyoruz. Bir anlamda geçiş ya da
yarış öncesi ihtiyacınız olacak enerjiyi depolamaya
dönük besleniyorsunuz. Aksi durumda yüzmek o
kadar kolay olmuyor.
Son olarak;
İnsanın hayatında en az bir aktivite olmalı diye
düşünüyorum. Açık denizde tek başınıza yüzebiliyor
olmak, inanılmaz derecede enerji ve mutluluk veriyor.
Açıkçası zaman zaman korkmuyor da değilim.
Hayatımızdaki zorluklar, iş, özel yaşantı v.b. göz
önünde bulundurulduğunda hepimiz maalesef
yıpranıyoruz. Bu nedenle hepimizin en az bir
aktiviteyi mutlaka hayatımıza dahil etmemiz
gerektiğine inanıyorum.

*bu parkurlar sizin için çok yorucu olmadı mı?
Olmaz mı!!!!
Heyecanlı ve adrenalinle birlikte başarıyor olmak bu
işin en güzel ve zevkli yanı. Ama inanılmaz derecede
de yorucu bir spor. Yoruculuğu sadece fiziksel değil
aynı zamanda psikolojik olarak karşınıza çıkıyor.
Zaman zaman yüzerken, “ne işim var burda” dediğim,
“artık dayanamayacağım, bırakıyorum” dediğim çok
oldu ama vazgeçmedim.
Açık suda önemli olan, ne kadar zor olursa olsun
vazgeçmemeyi
öğreniyorsunuz.
Elinizden
ne
geliyorsa yapmak, işin en güzel yanı oluyor. Çünkü
sonuçta başarıyorsunuz.
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İspanyol gecesi

3 Kasım Özgörkey Otomotiv BMW showroomunda gerçekleşen gece için
hepimiz her organizasyonda olduğu gibi yine çok heyecanlıydık.

"Ama bu
büyük geceye
nasıl karar
verdik size
biraz onlardan
bahsedelim."
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İspanyol gecesi

Uzun zamandır çok değerli
müşterilerimize çok özel bir gece
yapmayı planlıyorduk, ancak bu
gecenin şimdiye kadar yaptığımız tüm
organizasyonlardan daha güzel olması
idi ilk amacımız.

Nasıl mı?

En baştan anlatayım..
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İspanyol gecesi

Buluşma yerimiz,en kritik kararların
alındığı,satış,satış sonrası tüm markalarımız ile ilgili
bilgilerin paylaşıldığı ve kararların bildirildiği yer
olan Toplantı Odasıydı.

Sevgili Genel müdürümüz Toygun Tunçer başta
olmak üzere tüm müdürlerimizin ortak görüşü ‘öyle
bir gece yapalım ki yer yerinden oynasın’dı.
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İspanyol gecesi

Zevkli ama hayli yorucu günler
bizi bekliyordu.

Çünkü geceye karar
vermiştik konsept‘İspanyol
Gecesi’olacaktı.
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İspanyol gecesi

Öncelikle gecemizin
renkleri siyah ve kırmızıydı,
biraz renk katmalıydık, ve
bu aşamada herkesinde
tanıdığı show dünyasının
ünlü ismi, dans eğitmeni
ve flemenko dansı deyince
aklımıza ilk gelen isimlerden
biri olan Manuel Reina ile
görüşmeye başladık.
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İspanyol gecesi
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İspanyol gecesi

Sonunda sunucumuz belli olmuştu.
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İspanyol gecesi

Bu özel gecede ispanyol şarkıları ile
bizlere eşlik edecek Grup Medrian ile
de görüşmeler sonucunda
anlaşmıştık.
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İspanyol gecesi

Önümüzde kabarık bir liste olacağı kesindi, …liste uzayıp gidiyordu,ama sonuna tüm
müşteriler, satış ekibi, müdürler, teknik ekip, programı tamamlayıp planlamıştık.
sahne herşey tamam olduğuna göre sıra
showroom düzenine gelmişti.
Tapas çeşitleri göz dolduracaktı sangria eşliğinde, hemde key otelin muhteşem mutfaSonuçta herkesin dünyası, bakış açısı, dene- ğından damaklarımıza ulaşacaktı.
yimi farklıydı, bu da haliyle her kafadan her
görüşün çarpışması anlamına geliyordu.
Saat 20:00’yi gösterirken misafirlerimiz
showroomu doldurmaya başlamıştı.
ama çok iyi bildiğim bir şey varki, bu aktivite
bize inanılmaz deneyimler katmıştı.
Yiyecekler, içecekler, konsept, showroom düzeni, program akışı, müşterilerin davet edilmesi, davetiyelerin tasarımı, bistroların konumlandırılması, güvenlik, otopark
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Gerçekten o kadar şık bir ortam vardıki, karşıdan insanların
çok güzel göründüğünü, ve çok eğlendiklerini
görmek tüm yorgunluğumuzu almıştı.
Gecenin sonunda herkesin gönlü rahattı.
Şimdi sıra bir sonraki aktivitede..
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İspanyol gecesi - Basından kareler
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İspanyol gecesi - Basından kareler
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Yılbaşı Balosu

2018

2018’e
Coşkuyla
Merhaba,
Yılın tüm yorgunluğunu, başarısını, bu
büyük puzzle ın her bir parçası olan çalışma
arkadaşlarımın çabasını kısacası yaşadığımız
her şeyi bu gece de birlikte kutladık.
yaşadıklarımız ve paylaştıklarımız tabiki
bir geceye sığmaz. baştan sona amacımız
eğlenmekti, ve tabiki, damak zevkine hitap
etmek,
karaoke yaparak özgüvenimizi sorgulamak,
muhteşem sahneleri ile Grup Positive Live
Preoject i dinlemek, Dans ederek eğlenmek,
2017 ye güle güle yeni maceralarla gel 2018..
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KUSURSUZUN
EVRİMİ SÜRÜYOR.

Sheer
Driving Pleasure

YENİ BMW 520i ŞİMDİ TÜRKİYE’DE.

Yeni BMW 5 Serisi yarı otonom sürüş teknolojisi, harekete,
sese ve dokunmaya duyarlı kontrol sistemiyle size kusursuz bir
sürüş keyfi yaşatmak için şimdi Özgörkey Otomotiv’de.

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

BMW 520i Özgörkey 23x33.indd 1
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