




Herkese Merhaba,

Dergimizin 7. sayısında sizlere buradan 
“merhaba” demekten büyük bir mutluluk 
duyuyorum… Tabi, yeni dergi ekibimizin 
ilk sayısı için de çok heyecanlı olduğumu 
belirtmek isterim. Aylardır büyük bir 
emek ile en ufak detayına kadar inceleyip 
düzenlediğimiz dergimiz huzurlarınızda. 
Ve biz her aşamasında heyecanlandığımız 
yeni sayımızı sizlere sunmaktan büyük 

keyif alıyoruz.

Tamamen değişen içeriğimiz, farklı konu 
başlıklarımız, iş hayatının zirvesine ulaşıp 
yaptığımız röportajlar, butik çekimlerimiz, 
markalarımızın yeni çıkan modelleri ve 
astrolojiye kadar kendinizden mutlaka birçok 
şey bulacağınız FUNKEY’in tam anlamıyla siz 
okuyucularımıza layık bir şekilde tasarlandığını 

söyleyebilirim.

Her yıl daha fazla umut ile önümüzdeki yılı 
beklemek, ailemiz, sevdiklerimiz, dostlarımız 
ile hep birlikte el ele verip hayatın 
zorluklarına karşı gelmek, sevgi dolu, sağlıklı 
ve tabi ki eğlenceli günler geçirmek öncelikli 

isteğimizdir hep.

Funkey No:29 (7.sayı) için tecrübelerini benim-
le paylaşan, verdikleri fikirler ile benim hiç 
düşünemeyeceğim bir dünyaya çok sağlam 
adımlar atmamı sağlayan, içten, sevecen, ya-
ratıcı ekip arkadaşlarım Benan Bilek ve Sibel 
Köroğlu’na, vakit ayırdıkları için saygıdeğer 
Murat Özgörkey ve Selim Özgörkey’e, her za-
man bana inanan Toygun Tunçer’e ve hep ya-
nımda olan Cumhur Ozan Yıldız’a teşekkürler.

Keyifli FUNKEY’ler.

Lütfen çam ağacınızın altına Funkey’i de 
iliştirin; inanın ışıltısından başka hiçbir süse 

gerek kalmayacaktır.

İçerik ve Tasarım:

SORELLA EVENTS
Basım Yeri:

Mat Basım Hizmetleri - İZMİR

Özgörkey Grubu’nun Kurumsal Yayınıdır. 
Para ile Satılamaz.
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Yeni Yıl Mesajı
MURAT ÖZGÖRKEY’den

E.Özgörkey Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

Yaklaşık 20 yıl kadar önce, Özgörkey Ailesi olarak 
sahip olduğumuz 50 yılı aşkın tecrübe ile bugün 
var olan şirketlerimizin temellerini attık. Farklı za-
manlarda, farklı sektörlerde faaliyet göstermek 
amacıyla kurulan şirketlerimizin tümü, E. Özgör-
key Şirketler Grubu’nun önemli değerleri oldular 
ve gelişerek bu günlere geldiler. 2018 yılının ilk 
aylarında, şirketlerimizin arasındaki bağı daha da 
kuvvetlendirmek, bununla beraber ekonomik ve 
sosyal anlamda daha da güçlenebilmek amacıyla 
şirketlerimizi tek ve büyük bir çatı altında birleştir-
meye karar verdik ve bu planımızı hayata geçirdik.
Şirketlerimizin birleşme aşamasında, yönetim şek-
linde yapılacak değişiklikler çok büyük önem arz 
ediyordu. Yeni planımızın her aşamada sağlıklı işle-
yebilmesi amacıyla birleşmeden kısa bir süre son-
ra yönetim yapımız ile ilgili de önemli değişiklikler 
yaptık. Öncelikle yöneticilerimiz, daha sonrasında 
ise çalışanlarımız ile paylaştığımız yönetim planı-
mızın olası sonuçları bizim için de merak uyandı-
rıcıydı. Ancak attığımız her emin adım ile birlikte, 
verdiğimiz kararın doğruluğunun, gün geçtikte çok 
daha net bir şekilde ortaya çıktığını gördük.

Değişimin ardından geçen 6 aylık süre sonunda 
şirketimiz, ülkemizin ekonomik sıkıntılar yaşadığı 
bu dönemde dahi, yaşanan tüm zorluklara rağ-
men sarsılmadan, başarılı bir çizgi ile faaliyetlerine 
devam etmeyi başardı. Dolayısıyla, tüm çalışanla-
rımızın gücü ve desteği ile şirketimizin kavuştuğu 
bu yeni yapının bizlere şimdiden iyi geldiğine; önü-
müzdeki yıllarda Türkiye’nin gidişatıyla da bağlan-
tılı olarak daha da başarılı sonuçlar getireceğine 
inanıyorum.

Tüm çalışanlarımıza, yeni yapılanma sürecimiz-
de gösterdikleri fevkalade destek ve harcadıkları 
kıymetli çaba için çok teşekkür ederim. Özgörkey 
çatısı altında çalışan her bir ferdin, tıpkı bir ailede 
olduğu gibi birbirine destek vereceğine, tek ve bü-
yük bir çatı altındaki şirketimizi, Türkiye’nin zor ko-
şulları altında dahi iyi yerlere ulaştıracağımıza karşı 
olan güvenim sonsuzdur.

Hepinize aileleriniz ile beraber sağlıklı, mutlu, güzel 
bir 2019 yılı diliyorum. İyi seneler.
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E. Özgörkey Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Özgörkey’den
2018 değerlendirmesi;

2018 bizim için yönetimde çok köklü değişikliklerin senesiydi. 
Epeydir üzerinde çalıştığımız ve hatta dışarıdan danışmanlık 
aldığımız bu önemli konuyu bu yıl uygulamayı başardık. Bu büyük 
değişikliğin getirdiği olumlu etkileri daha şimdiden görüyoruz.

Türkiye’de 2018 yılı,  çalışanlar için de, işverenler için de 
gerçekten zor bir sene oldu. Ne yazık ki pek çok kişi ve 
firma yıkıcı bir sene geçirdi ve risk devam ediyor; henüz 
sonunu görmüş değiliz. Elbette ki birçok önlem alınmaya, 
yaralar hafifletilmeye çalışılıyor, bunlar yeterli mi, değil mi 
önümüzdeki aylarda göreceğiz diye düşünüyoruz. 

Peki biz ne yaptık? Yaptığımız yönetim değişikliği, 
aslında bu duruma iyi bir ön hazırlık oldu. Bütün zayıf 
noktalarımızı ve yakın geçmişte nerelerde hata yaptığımızı 
araştırarak bunların önemlerini alıp, düzeltmeye çalıştık. 
Epey de yol aldık. Özellikle gıda tarafında ciddi atılımlar 
yaptık bu sene. Yönetimsel değişikliğimiz de aslında en 
çok gıda tarafını ilgilendiren bir uygulamaydı. İyi yerlere 
geldik diye düşünüyorum. Bundan sonra yolumuzun daha 
da açık olacağına eminim. 

Otomotiv sektöründe 

Genel olarak baktığımızda “Otomotiv”, Türkiye’deki bu 
durumdan inşaattan sonra en çok etkilenen sektör oldu. 
Tüm bunlara karşın Özgörkey Grup olarak elimizden 
gelenin en iyisini yaptık, yapıyoruz. Distribütörümüz 
de gelinen duruma ayak uydurmaya çalışıyor. Hızlı 
reaksiyonlarla birtakım önlemler almaya çalışıyorlar, 
biz de onlara uyum sağlamak için gereken maksimum 
performansı gösteriyoruz. 

Görünen o ki otomotiv sektörü açısından önümüzdeki 
yıl da kolay bir yıl olmayacak. Euro ve Dolar’ın geldiği 
seviye ortada. Bizim de otomobillerimiz ithal ve üst 
segment olduğu için yapılan ÖTV indirimlerinin ne yazık 
ki yansıması çok sınırlı oldu. Borusan Otomotiv kendi 
kampanyalarıyla bizi biraz destekledi. Umarım normale 
dönüş süreci de en kısa zamanda başlar. Normale dönüş, 
bundan sonra alınacak önlemlerle, yapılacak bir takım 
reformlar yoluyla Euro ve Dolar’ın normal seviyelerde 
sabitlenmesiyle, çok hızlı oynamaların ortadan kalkmasıyla 
mümkün. 

Müşteri kitlemiz çok etkilendi

Bizi geçtiğimiz yıl en çok etkileyen nokta özellikle müşteri 
kitlemizin yaşadığı ekonomik sıkıntı oldu. Tüm sektörlerde, 
özellikle otomotiv ve inşaat yan sektörlerinde ciddi zarar 
gören firmalar oldu. Epey bir kayıp var gibi gözüküyor ve 
bunların çoğu da bizim müşteri kitlemiz aslında. Normale 
dönüşüm süreci başladıktan sonra herhalde birkaç sene 
içerisinde bıraktığımız yere döneriz diye ümit ediyoruz.
Turizm bu yıl iyi bir sene geçirdi. Otelimiz de, endüstriyel 
çamaşırhanemiz de iyi bir sene geçirdi diyebiliriz. Turizm 
önümüzdeki sene de iyi gidecek gibi görünüyor. Orada 
büyük bir değişiklik beklemiyoruz. Rezervasyonlar oldukça 
kuvvetli, Avrupalı turistler geri gelmeye başlayacak gibi 
görünüyor. Tabii ki yine terörizm başta olmak üzere 

beklenmeyen bir olumsuzluk yaşanmazsa. Ne yazık ki 
ülkemizin böyle bir şanssızlığı var ve bunu tam anlamıyla 
ortadan kaldırmak mümkün olamadı. Türk milleti güçlü 
bir millet; terörden gelebilecek krizlere de ekonomiden 
gelebilecek krizlere de alışkın, çabuk reaksiyon 
gösterebilen, çabuk toparlayabilen bir ülke. Umarım yine 
öyle olur, bir öncekinden daha hızlı şekilde toparlanırız 
diye umut ediyoruz. Bizlere düşen; kendi işimizi en iyi 
şekilde yönetip, çalışanlarımıza da, yan kuruluşlarımıza 
da, bizimle iş yapan diğer firmalara da, tedarikçilerimize 
de, müşterilerimize de mümkün olduğu kadar bunu en 
az şekliyle yansıtmak ve onları zor durumda bırakmadan 
hayatımıza devam etmek.

2018’in çalışan motivasyonundaki etkisi

Bu duruma Türkiye’nin içinde bulunduğu durum ve bizim 
içinde bulunduğumuz durum olmak üzere iki açıdan 
bakmak gerekiyor. Ülkemizle ilgili duruma göz attık. 
Özgörkey Grup çalışanında neler oldu dersek; bizler 
mümkün olduğunca çalışanlarımıza yansıtmamaya çalıştık. 
Tedarikçilerimize ve müşterilerimize de aynı şekilde 
yansıtmadan her şeyi aşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda 
yaptığımız yönetimsel değişiklik de ciddi bir motivasyon 
sağladı diye düşünüyorum. Henüz yeni bir değişiklik; 
daha 4-5 ay gibi bir süre oldu. Buna rağmen yapılan 
reorganizasyonun olumlu yöndeki etkilerini hissediyoruz.

Otomotivde bu daha çok tespit edilmiş ve oturmuş 
vaziyette, gıda da biraz sıkıntı vardı onu da aştık diye 
düşünüyorum. Zaman içerisinde daha da iyi olacağına 
inanıyorum. Kurum olarak çalışan memnuniyeti 
konusunda çok hassasız ve buna çok önem veriyoruz. 
Dolayısıyla bu konuyla ilgili elimizden gelen her şeyi 
yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. 
Elbette bu bir anda olacak bir durum değil, uzun bir süreç. 
Bizler de mümkün olduğunca bu süreci hızlandırmaya ve 
iyileştirmeye gayret ediyoruz. 

2019’a girerken;

Tüm çalışanlarımızın maddi-manevi hiçbir sıkıntısının 
olmaması bizim için çok önemli. Kişinin mutlu bir iş 
hayatının olması hayatının her alanına sirayet ediyor. 
Gündüz işinizde mutluysanız bu durum akşam evinize 
de yansıyor. Dolayısıyla iş ortamındaki mutluluğu çok 
önemsiyoruz ve bu 2019 yılında çalışanlarımıza olumlu 
bir şekilde yansıyacak diye düşünüyorum. Neticede 
çalışanlarımızın büyük bir bölümü gıdada yer alıyor ve 
oranın mutluluğu tüm grubumuzun mutluluğunu etkiliyor. 
2019 gıdanın da grubun diğer çalışanlarının mutluluk 
seviyesine ulaştığı bir yıl olacak.

Yeni yılın ailemize, dostlarımıza ve çalışanlarımıza 
sağlık getirmesini diliyorum.
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Risk Yönetimi ve Özgörkey
Profesyonel iş hayatını uzun yıllar yurt içi ve 
yurtdışında sürdüren Erkan Tabak son iki yıldır 
Özgörkey Grubu’nda görev yapıyor. Grubun bütün 
finansal aktivitelerini kontrol edip organize ediyor. 
Özgörkey Grubu öncesinde, telekom, perakende, 
moda, üretim gibi sektörlerde ve çok uluslu şirketlerde 
çalışan Tabak, lisansını Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde yaptıktan sonra, 
Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisans, Dokuz 
Eylül Üniversitesi’nde de doktora calışması yaptı. 
Doktora yeterliliğini verdikten sonra özel sektörde iş 
hayatına geçiş yapan Erkan Tabak, ağırlıklı olarak finans 
konusunda çalıştıktan sonra 5 yıl kadar yurtdışındaki 
bir telekom şirketinde genel müdürlük yaptı. Türkiye’ye 
döndüğünden bu yana da E.Özgörkey Grubu’nda 

finans işlerinden sorumlu C-Suiteolarak çalışıyor.

Neden Özgörkey’i tercih ettiniz?

Yurtdışında bulunmak herkes için sonuna kadar devam 
edilebilecek bir yaşam tarzı değil. Oralarda doğmadı iseniz, 
belli bir süre sonra toprak çekiyor. Biraz vatan özlemi, biraz 
da ailevi sebeplerden dolayı Türkiye’ye dönmek istedim. Ül-
kemin zor bir döneminde buraya dönmüş olsam da burada 
olmaktan mutluyum. Ülkenin içinden geçtiği finansal açıdan 
yönetmesi son derece çetrefilli bir döneme denk gelmiş ol-
sam da Özgörkey’de çalışmaktan da çok mutlu ve huzurlu-
yum. 

Risk yönetimi üzerine neler söylemek istersiniz?

Türkiye’deki finansal trendlerin değiştiği, dengelerin tekrar 
kurulduğu bir dönemdeyiz. Bu durum yaklaşık 13 yıldır farklı 
idi fakat son 3 yıldır sistem dinamikleri ve ana kuralları ciddi 
değişti ve değişiyor. Bu dönemde risk yönetimi en önemli 
konulardan biri oldu.

Risk yönetimini biraz açmam gerekirse; biz finansta özü 
itibariyle dört çeşit riskten bahsederiz. Bunlardan birincisi 
vade riskidir. Vade riskinde, kurumun alacaklarının ve borç-
larının vadesi örtüşmeyebilir. Bunun çok farkına varılmaz 
çünkü bilançoya baktığınızda bunu göremezsiniz. 

İkinci risk, faiz riskidir. Bu, öngörülebilir dönemde şirketin 
sabitle(me)diği faizlerdeki dalgalanmaya karşı olan hassasi-
yeti kapsar. Eğer bağlı olduğunuz faizler uzun dönem için 
kilitli değilse burada faiz riskine tabisiniz demektir. Bu kısa 
vadeli, uzun vadeli kredinin faizi arasındaki farktır esasında. 

Üçüncü risk kur riskidir; borçlarınızın ve alacaklarınızın para 
birimi birbiri ile örtüşmüyorsa siz bu durumda kur riskine 
tabiisiniz demektir. Çeşitli (hedging) dediğimiz koruma stra-
teji ve enstrümanları mevcuttur. Ancak bunlar ülkemizde 
tam anlamı ile anlaşılamıyor ve kullanılamıyor. Bu enstrü
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manın kendisinden bir kar veya zarar algısı var. Bunu 
anlatmak ve kabullenmek zordur. Oysa bu enstrüman-
lar zaten var olan başka bir riski yönetmek için kullanı-
lır. Kendisinden yapılan ne kar nede zarar için yapılmaz 
ancak bu algı tam oturmadı hala ülkemizde.

En makbul hedge enstrümanı bilançonun doğal yollar 
ile hedgelenmesi, yani kur riski taşıyan borçlarınız ka-
dar aynı birimden alacağınız olmasıdır. Ancak burada 
gözden kaçırmamanız gereken husus bu borç ve ala-
cağın vadesinin örtüşmesidir. Genellikle miktara bakılır 
ama vade örtüşmesi atlanır.

Bir de likidite riski dediğimiz bir risk vardır; sahip ol-
duğunuz varlıklar ve maruz olduğunuz sorumlulukların 
likiditelerinin ne kadar örtüştüğü ile ilgilidir. Özü itiba-
rı ile en büyük risk budur, çünkü likidite riski oluştuğu 
anda sistemi kilitleyebilir.

Bunların hepsini yönetmek ve planlamak, “risk free” 
şekilde yürümek mümkündür. Fakat herhangi bir riski 
yönetmek istediğinizde, çok basit anlamda söylemek 
gerekirse bir sigorta pirimi doğuyor. Eğer işletmeler bu 
sigorta primini ödemeye razılarsa bu risklerin hepsi yö-
netilebilir. Sigorta primi dediğiniz de bir masraf demek-
tir. Ben kur riski almayayım derseniz – ki piyasada kur 
riskini kilitleyen enstrümanlar, opsiyonlar var -, bunları 
yapmanız lazım. Bunların da bir bedeli var. Ya da ben 
vade riski almayayım derseniz, kısa vadeli yerine uzun 
vadeli kredi kullanmanız gerekir. Uzun vadeli kredinin 
faizi daha yüksek; o zaman o parayı ödemeniz gerekir. 

Ülkenin durumuna göre, her yapmak istediğiniz de 
bunlar mümkün olmayabilir. Normal iklimlerde vadeyi 
daha rahat ayarlayabilirsiniz ama bazı türbülans olan 
dönemlerde bu risklerin primlerini, sigorta primleri-
ni ödemek isteseniz dahi ortam buna elvermeyebilir. 
Veya irrasyonel pahalı olabilir Böyle durumlarda da en 
önemli şey likidite riskidir. Likidite riskini yönetebiliyor-
sanız bu diğer 3 konudaki riskten bir şekilde makul ha-
sar ile çıkabilirsiniz. 

25 yıllık finans hayatımda gördüğüm hasar gören firma-
ların, bir şekilde kesintiye uğrayan firmaların takıldıkları 
nokta, likidite riskini öngörememeleri ve yönetememe-
lerinden kaynaklanmaktadır. İdeal olan tabii ki saydığım 
bu dört riski de en iyi şekilde makul sigorta primleri ile 
yönetebilmektir. 

Bütün finans dünyasının kabul ettiği altın kurallar var. 
Biz ana işimizden para kazanmayı hedefleriz; kur far-
kından, vade farkından, likidite sıkışıklığından para ka-
zanmak üzerine bir kurgu yapmayız. Biz bunları sadece 
yönetiriz, kendimiz bu riskleri almayız. Bu şekilde yürü-
düğünüzde size para kazandıran ana operasyonda (bu 
her ne ise, alım satım olabilir, hizmet sektörü,  üretim, 
turizm sektörü vs. olabilir) bir problem yok ise şirketler 
sağlıklı bir şekilde yürümeye devam ederler. 

Özgörkey için 2018 yılını nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Başarı dediğimiz şey, hem şahıslar, hem şirketler için 
göreceli bir kavramdır. Siz çok başarılı insanların içe-
risindeyseniz çok başarılı olsanız da vasat görünebi-

lirsiniz. Buna karşılık çok başarısız insanların içerisin-
deyseniz, çok başarısızsanız da normal veya başarılı 
görünebilirsiniz. 

Bu şirketler açısından da böyle, genel konjonktür olarak 
da böyledir. 2018 konjonktürüne bakıldığında bütün 
şirketlerin küçüldüğü, zarar ettiği, ciddi likidite sıkışık-
lıkları yaşadıkları bu yılda biz Özgörkey Grubu olarak 
hem ciromuzu, hem de kârlılığımızı arttırdık.  Türkiye de 
en çok sıkıntı yaşanan otomotiv sektöründeki daralma 
bile, bizde sınırlı kaldı. Gıda sektöründe çok büyüdük. 
Diğer faaliyetlerimizde ciddi ilerlemeler oldu. Dolayısıy-
la piyasada var olan bütün olumsuzluklarla kıyaslandı-
ğında 2018 yılı gerçekten bizim için başarılı bir yıl oldu 
diyebilirim.  Emeği geçen ve gönlü bizimle olan herkese 
teşekkür ediyorum.

Bu başarı bir tesadüf olamaz değil mi?

Kesinlikle öyle. Biz bu dönemde grubumuzda da bir ye-
niden yapılanma süreci geçirdik. Türk şirketlerinde çok 
sık rastlanmayan bir yapılanma kurduk. Yine Türkiye’nin 
en önde gelen danışmanlık firmalarının görüşlerini ala-
rak planladık. Bu yapılanmada bir C-Suite oluşturduk. 
C-Suite Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışıyor. Bütün 
operasyonlarımızı beraberce yönetiyoruz. Açıkçası bu 
değişikliği böyle bir iklimde yapmak ciddi bir cesaret 
işiydi. Bunu yaptık, yaptıktan sonra da işlerimizde ciddi 
düzelmeler oldu. Diğer yandan dabirçok alanda faaliyet 
gösterdiğimiz için, belli alanlardaki daralmaları diğer 
alanlardaki toparlamalarla dengeleyebildik. Kurların 
artması çok esnek bir şekilde ihracata dönebilmemizi 
sağladı.

Operasyonlarımızda ve işe bakış açımızda ciddi deği-
şikliklerimiz oldu; bazı öngörülerimiz oldu, o öngörü-
lerimizi devreye almakta çok hızlı davrandık. İş hayatı 
hatayı kaldırır ama yavaşlığı kaldırmaz, hızlı davranmak 
çok önemlidir. Çünkü yanlış yapabilirsiniz, hızlıysanız 
geri dönüp düzeltebilirsiniz ama yavaş davranıyorsanız 
en doğru kararı bile alsanız piyasaya yetişemeyebilirsi-
niz. Biz bazı cesur ve marjinal kararları çok hızlı aldık, 
yürürlüğe koyduk. Başarılı da olduk çok şükür. Bundan 
sonrasını da böyle devam ettirmeyi planlıyoruz. 

Bütün bunları değerlendirince 2018 iyi bir yıldı. Tabii iş 
dünyasında hiçdurmak yok. Sürekli olarak ortamı, piya-
sayı, insanları, organizasyonları, kabiliyetleri politik ve 
ekonomik konjonktürü okuyup takip etmek zorunda-
sınız. Çünkü bunlar sürekli değişim gösteriyor. Temel 
hatalar yapmamak kaydıyla, bunları ne kadar hızlı oku-
yup, ne kadar hızlı reaksiyon gösterdiğiniz önümüzdeki 
dönemdeki başarıyı belirliyor. 

Dediğim gibi zor bir dönemi iyi bir test ile geçtik. Ben 
önümüzdeki dönemin de çok iyi olacağını düşünüyo-
rum.

2019 için ne dilersiniz? Rasyonel bir iş adamı-
nın dileğini merak ediyoruz.

2019 yılının katma değer yarattığımız, değer üstüne de-
ğer koyduğumuz bir yıl olmasını diliyorum.
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Alışılagelmiş tepe yönetici kavramının çok dışında bir karakter Toygun Tunçer. Hızlı ve analitik düşünen, seri 
karar verip uygulayan, ekipleriyle sıcak ilişkisi olan, tam bir takım oyuncusu. Gençlere değer veriyor ve onların 
doğru yapılarda yer almaları için mümkün olan her ortamda kendilerine yaşam anahtarları sunuyor. Anlatıyor, 

paylaşıyor, deneyimlemelerine imkan sunuyor. Usta-çırak ilişkisinin bugünkü yorumunu yaşatıyor aslında. 
Çağın dilini gençlerden dinlerken, iş hayatının dinamiklerini de onlara aktarıyor. Çalışana değer veren, “önce 
insan” bakış açısını hem kendi yaşamına uygulayan, hem de ekibinin tüm yöneticilerine aktarabilen Toygun 

Tunçer stajyerler konusunda çok duyarlı bir yönetici.
Neden diye sorduk, dinlemeye doyamadık;

Toygun Tunçer
“Gençler Önemli”

E.Özgörkey Grubu COO

Yaklaşık 20 yıldır üniversitelerde, seminerler ve kongrelerde 
yer alıyorum. Gençleri iyi anlamaya çalışıyor, bunu da 
yapabildiğimi düşünüyorum. Çocuklar iyi üniversitelerde 
okuyabiliyorlar ama iyi şirketlerde kendilerine yer 
bulabilecek şekilde yol göstericileri, liderleri yok. Bu nedenle 
de o iyi eğitimlerin sonuçlarını çoğu kez alamıyorlar.

Biz Özgörkey Grubu olarak lise, 
üniversite fark etmeksizin tüm stajyerleri 
çok önemsiyoruz. Çünkü stajyer-işyeri 
ilişkisi tam bir “kazan kazan projesi” gibi. 
Biz şirket olarak yeni jenerasyonu çok 
iyi algılayabiliyoruz. Yeni jenerasyonun 
tüketim alışkanlıkları, davranış 
biçimleri, etik yapıları, değişen dünyaya 
adaptasyon konusunda şirketimizin 
ne kadar esnek olması gerektiği gibi 
konularda bize çok ciddi anlamda ışık 
tutuyor. 

Peki, biz hangi konuda onları 
uzmanlaştırmaya çalışıyoruz? 
Yaratıcılıklarını ve liderlik özelliklerini 
geliştirmeleri, özgüven kazanmaları, 
altyapıdaki sorunları nasıl aşmaları 
konusunda da bizim birikimlerimiz 
var. Nasıl bir yol haritası çıkarmalı 
konusunda deneyim sahibiyiz.

Şirketimizdeki üniversiteli ve liseli stajyerlerimizle 
aylık toplantılar yapmaya çalışıyorum.  Onları daha iyi 
algılayabilmek, çalıştıkları yerdeki memnuniyetlerini, 
huzur derecelerini ve mutluluklarını gözlemleyebilmek 
adına yaptığım bu toplantılarda kendilerine önemli bir 
yol gösterici olduğumuzu fark etmek benim için ayrıca bir 
mutluluk oluyor. 

Onlara genelde şunları tavsiye ediyorum; Öncelikle, büyük 
bir şirkette yer almak çok önemli. Bir gün babalarının 
işlerini sürdürecek olsalar da, daha sonradan kendi 
işlerini kuracak olsalar da, küçük yerlerden iş hayatına 
başlama noktasına itilmiş olsalar da, daha en başlardan 
büyük bir yerde çalışmak, olayın yapboz parçalarını çözme 
konusundaki yetenekleri arttırıcı bir unsur. Müthiş bir 
antrenman. Türkiye’de, Avrupa’da hatta Amerika’da ve 
birçok yerde atlanılan ama zamanında Osmanlı’daki gibi - 
belki çok klişe olacak ama- “usta ve çırak ilişkisi”ne inanılmaz 

önem veriyoruz. Liderinizin ve şirketin başındaki kişinin 
yetkinlikleri, özellikleri ya da birebirde çalışacağınız müdür 
ile olan iletişiminiz, o kişinin kalifikasyonu çok iyi olmalı. 
Tıpkı Zorro filmindeki gibi; Zoro filminde nasıl kılıç ustası 
yeni Zorro’yu yaratırken ortaya çıkan adaylar konusunda 
seçici oluyorsa, nasıl o antrenmanları yapıp yeterli seviyeye 
getirdikten sonra “Tamam artık benim yerimi alabilirsin” 

diyorsa, bizim iş yapımızda da benzer 
bir durum söz konusu.

Gençlerimizin üniversite ya da lise, 
sosyal sorumluluk projelerinde yer 
almaları onların not ortalamalarından 
artık çok daha önemli. IQ’larının yanı 
sıra EQ’ları ve duygusal farkındalıklarının 
önünü açarak kendilerini besleyecekleri 
girdiler özellikle önem gösterdiğim 
konular arasında yer alıyor. 

Dünya düzeni çok değişiyor. 10 yıllık 
gelecek dilimine baktığınızda ilk 30 
mesleğin içerisinde eskiden gelen 
meslekler neredeyse hiç yok gibi. 
Çocuklara, uzay madenciliğinden, 
enerji  üzerine çeşitli uygulama 
teknolojilerinden, yapay zekâdan, 
robotik teknolojilerden, yani gençlerin 
o dönem içerisinde dergi, kitap ve 
yazarlar haberdar olmalarından, 

belirli kişileri takip etmeleri gerektiğinden, Türkiye’nin 
20 senedir içinde bulunduğu Popstar kültüründen 
uzaklaşmaları ve kendilerini bilgiye vermelerinin önemli 
olduğundan bahsediyorum. Ki bu dönemde bilgiye ulaşım 
hızı çok inanılmaz. Bizim zamanımızdaki gibi değil. Ben 
hatırlıyorum ODTÜ’de okurken Bilkent Üniversitesi’nin 
kütüphanesini arşınlardım ODTÜ’nünki bana yetmezdi. 
Biz bilginin peşinde koşardık, bilgiye ulaşabilmek bu kadar 
kolay değildi. Aradığım kitabı bulabilmek için ben bir buçuk 
saatimi kütüphanede geçirdiğimi bilirim. Artık öyle değil, 
arama motorları ile bilgiye ulaşım hızı ışık hızına dönüştü. 
Bu  çok büyük bir şans ve bu şansı değerlendirmek de 
gençlerimizin elinde.

Kapitalizmin bu kadar kuvvetli olduğu, “black friday”lerin 
havalarda uçuştuğu, mağazaların önündeki uzun 
kuyruklarda beklendiği noktada, Türk gençliği tüm 
bunların tersine, bilginin, kudretin peşinde, erdemi bilgi 
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ile güçlendirebileceği noktalarda araması gerekiyor. Bu 
gençliği yaratabilmek adına ben elimden geleni yaparak 
Türk gençlerine hizmet sunuyorum ve bunu hiçbir karşılık 
beklemeden yapıyorum.

Kariyer günleri, uluslararası iktisat kongreleri, çeşitli 
zirveler, seminerlerde, üniversitelerde konuşmacı olan 
ya da sektörle ilgili merak ettiklerini sorduklarında cevap 
alabilecekleri insanlarla daha yakın temas kurmaları 
noktasında bir platformun çok net olmayışı çocukların 
karşılaştığı en büyük problemlerden biri. O yaşlardaki 
çekingenliklerini kırmak için yaptıkları stajlar oldukça 
önemli. Sportif faaliyetler çok önemli; Antik Yunan 
filozoflarına bakıyorsunuz, adamlar hem okuyan yazan, 
hem de fiziksel açıdan kendilerine çok dikkat eden, güçlü 
kuvvetli insanlar. Çünkü fiziksel olarak güçlü kuvvetli 
olduğunuzda, zihin olarak da kuvvetli oluyorsunuz. Zihin 
ve fizik kuvvetli olduktan sonra da belli yaratıcılık noktanızı 
tetikleyebilirseniz çok ciddi başarılara imza atabiliyorsunuz. 
Ben de bunu oluşturmaya çalışıyorum. 

Freddy Mercury’nin 
hayatının anlatıldığı 
Bohemian Rhapsody 
filminde çok önemli bir 
nokta vardı. Düşünce 
neydi: “Rock müzik 
senfonik orkestra ile 
birleştirilemez”. Ama 
yapıldı. 1975 yılında 
yapıldı. Şarkının 
uzunluğu 7 dakika. Bu 
kez menajerler ısrarla 
karşı çıktılar: “Bu şarkı 
tutmaz, radyolarda 
çalmaz, 3 dakika ile 
sınırlısın”. Mercury şöyle 
cevapladı: “Neden 3 
dakika ile sınırlı olayım 
ki...”. İşte ben gençlere 
tam da bu özgürlüğü 
vermeye çalışıyorum. Bu özgürlükler tıkalı olduğu zaman 
yaratıcılığınız yok demektir. Yaratıcılığınız olmadığı 
zaman da bence dünyaya geliş amacınızı kaybetmiş 
durumdasınız. Dünyaya geliş amacınızı kaybetmemek 
için yaratıcılıklarınıza sahip çıkacak, özgürlük alanlarınızı 
geliştirebilecek tutkuların peşinde olmak gerekiyor. Bu 
tutkulara sahip gençleri bulmak çok zor değil çünkü aslında 
herkesin bir tutkusu var, herkesin ateşlenebilecek bir fitili 
var. Doğru insanların onları tetiklemesi gerekiyor. Bu da 
bizim görevimiz.

Her genci tetikleyen bir nokta var. Bir sebep oluyor ve o 
sebebi iyi okursan hayatın değişiyor.

Ben Amerikan Lisesi’ni kazandığımda Türkiye’nin en iyi 
okuluydu. Oradaki psikolojik rehabilitasyon merkezinin 
bana yaklaşımından dolayı “ben bu okulda okumayacağım” 
dedim. Henüz 11 yaşındaydım ve çok inatçıydım. O inatla 
okumadım ve sınıfta kaldım. Bu durum bende öyle bir 
zıplama etkisi yarattı ki büyük bir şiddetle yere çarptım. 
Dolayısıyla o düşüş ardından zıplamam da çok daha 
kuvvetli oldu. Tüm okul ve çalışma hayatımı başarıyla 
sürdürmemi, akademik dereceler elde etmemi sağladı. 
İşte hayatta bu farkındalığa sahip olmak gerekiyor. Benim 
yapmaya çalıştığım şey, gençlerimizin farkındalığını 
arttırmak, kendilerine ayna tutmaktır. 

Özgörkey Grubu’nun gençlere bakışı

Benim stajyerlerimize, dolayısıyla genç yapıya bakış açım 
şirketler grubumuzda da benimseniyor. Ön tekerlek 
nereye giderse arka tekerlekler de ona hareket ediyor. 
Gençler özellikle üretim prosesinde öyle hevesliler ki bu 
heyecan bizi de etkiliyor. Özellikle Feast tarafında stajyer 
arkadaşlarımızdan gözlemlerini yazmalarını istiyorum. 
İnanın sayfalar dolusu yazılar geliyor. Kendilerini ifade 
etmeye çabalıyorlar, gözlem yeteneklerini ortaya koymaya 
çalışıyorlar. Bir kişi üretim prosesindeki yaşadığı sıkıntıları 
ya da gözlemlerini hiç karşılık beklemeksizin, onlarca 
sayfayla bana doğrudan raporlayabiliyor.

Organizasyon yapımızı dikeyden aşağıya değil, matriks 
bir sistem gibi düşünün. Arıkovanı gibi. Ortasında da ben 
varım. Organizasyondaki tüm departmanlar ile bütünleşik 
hareket ediyoruz. Böylelikle tüm çalışanlarımız ne kadar 
değerli bir parçanın içinde yer aldıklarının farkında 
oluyorlar. Çünkü en temelde önemsediğimiz nokta “insan”.

Stajyerlikten alıp tam 
zamanlı çalıştırdığımız 
kişileri, milli takıma 
alacağınız oyuncuları 
daha altyapıdan 
hazırlayıp maçta 
oynatmak gibi bir 
süreçle gözlemliyor, 
yetiştiriyoruz. Kurum 
kültürünü yaşatarak 
veriyoruz. İşe 
başladıklarında tam 
bir takım oyuncuyu 
olabilecekleri şekilde 
bilgi ve deneyimle 
besliyoruz. Şirket 
grubumuzda bu 
şekilde işe aldığımız 
onlarca insan var. İlişki 
hikayelerimiz daha 

stajyerlik aşamasında başlıyor ve çoğalıyor. Önemli olan 
da onlarla bu hikayeleri çoğaltmak zaten. Evet, onca iş 
yoğunluğu içerisinde bu kadar birebir olmaya mecbur 
değiliz belki ama biz bunu seçiyoruz. İnsana dokunmanın 
en uzun ilişkilere temel oluşturduğuna inanıyoruz. Verdikçe 
çoğalırsınız. Birbirinize kalben dokundukça, karşılıksızlık 
esasıyla adım attığınızda evrendeki, tasavvuftaki bazı 
mekanizma ve tılsımlar da devreye giriyor. 

Gençlerin, stajyer arkadaşlarımızın usta-çırak ilişkisi 
içerisindeki liderlikleri, büyük şirketlerde yer alması, 
kurumsal öğretiler ve çabalar içerisine girmesi, sürekliliği 
olan sosyal sorumluluk projelerinde bilfiil yer alması artık 
zekadan ve birçok şeyden daha ön planda. Böyle bir 
düşünceye sahip olduğunuzda huzura ortak oluyorsunuz. 
O huzur ve aura katlanıp sizi yaptığınız işlerde de başarılı 
kılıyor. Sonrasında bu başarı da patronlar ve yönetim 
tarafından da takdir ediliyor. Bu enerjiler bütünü silsile 
şeklinde ve benim en önem verdiğim şey liseli ve 
üniversiteli stajyer arkadaşlarımızla karşılıklı birbirimizi 
eğitebilmek. Bizim için önemli olan şey; birlikte hikayeler 
yazabileceğimiz, istediğimiz enerjiye sahip olan kişilerle 
birlikte olabilmek. 
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Kaliteli iç tasarım öğeleri ve Velar’ın geliştirilmesinde teknolojinin öne çıkan 
bir rol oynadığını ilk bakışta gözler önüne seren Touch Pro Duo haber / eğlen-
ce sistemi, iki adet yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı, dijital kumanda 
ögeleri aracın rakipsiz olma niteliğini gözler önüne seriyor. Matrix Lazer LED 
farlar, Premium kapı kolları, R-Dynamic dış tasarım, Black Pack alternatifleri 

ise aracın kişiselleştirilme ve zarafet öğelerini güçlendiriyor.

Bakır Detaylar:
Bakırın zarafetini tasarımlardaki detaylardan öğrendik. Işık yaymadan bile 

parlayan, modern formlar ile gelenekselliği buluşturan bakır malzemenin özünü 
hissettik. Velar’ın dış tasarımında kullanılan bakır detaylar araca sık bir görüntü 

katarken toprak tonu sayesinde doğal bir izlenim sunuyor.

Gizli Kapı Kolları:
Gizli kapı kolları Range Rover Velar’daki bütünsel tasarım dilinin en önem-

li tamamlayıcılarından biri. Bu detay sayesinde Yeni Velar’ın çarpıcı tasarımı 
kesintisiz bir çizgide devam ediyor.  Gelenek geçmişten gelse de, Velar gelecek 

nesillere ilham oluyor.

Yüksek Kaliteli İşçilik, Modern İç Tasarım:
Ustalık geleneği geride kaldı, zanaatlar yerini makinelere bıraktı. 48 yıllık oto-
mobil serüveninde Range Rover’ın en ayırıcı özelliklerinden biri yüksek kalite 
malzemesi ve özenle detaylandırılmış işçiliği oldu. Yeni Velar’ın iç tasarımında 

kullanılan

ögeler birinci sınıf isçilik ve İngiliz stili malzemelerin kullanımından oluşuyor.

Yüksek Çözünürlüklü Dokunmatik Ekranlar:
Yeni Velar’ın ön konsolunda bulunan iki adet yüksek çözünürlüklü dokunmatik 
ekran, kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunuyor. Ayrıca son derece sade ve sık 

bir tasarıma sahip olan dokunmatik ekranlar, yüksek teknolojisi ile iyi tasarımın 
yalnızca yüksek teknolojiden ibaret olmadığının vurgusunu yapıyor.

DİZEL MOTORLAR

2.0 TD4 180 PS

Motor: 
2.0 lt 180bg 430nm tork
(turbo dizel)

Motor: 
2.0 lt 240bg 500nm tork
(turbo dizel)

Motor: 
3.0 lt 300bg 700nm tork
(turbo dizel)

Motor: 
2.0 lt 250bg 365nm tork
(turbo benzinli)

Şanzıman: 8 ileri otomatik Şanzıman: 8 ileri otomatik Şanzıman: 8 ileri otomatik Şanzıman: 8 ileri otomatik

Performans:
0-100 km/s: 8.9 saniye – 
Maksimum hız: 209 km/s

Performans:
0-100 km/s: 7.3 saniye – 
Maksimum hız: 217 km/s

Performans:
0-100 km/s: 6.5 saniye – 
Maksimum hız: 241 km/s

Performans:
0-100 km/s: 6.7 saniye – 
Maksimum hız: 217 km/s

Yakıt Tüketimi:
Ortalama / Co2:  5.4 / 142 g/km

Yakıt Tüketimi:
Ortalama / Co2: 5.8 / 154 g/km

Yakıt Tüketimi:
Ortalama / Co2: 6.4 / 167 g/km

Yakıt Tüketimi:
Ortalama / Co2: 7.6 / 173 g/km

Uzunluk: 4803 mm Uzunluk: 4803 mm Uzunluk: 4803 mm Uzunluk: 4803 mm 

Bagaj Hacmi: 632 litre Bagaj Hacmi: 632 litre Bagaj Hacmi: 632 litre Bagaj Hacmi: 632 litre

Boş Ağırlık: 1899 kg Boş Ağırlık: 1841 kg Boş Ağırlık: 1841 kg Boş Ağırlık: 1841 kg

2.0 TD4 240 PS 3.0 V6 300 PS 2.0 T Si4 250 PS

BENZİNLİ MOTORLAR

Range Rover ailesinin dördüncü üyesi Velar da, “Less is more” felsefesini tüm detaylarında yansıtarak 21. yüzyılın 
tasarım, mühendislik ve teknoloji anlayışının en ileri özelliklerini sergiliyor. Lüks SUV kategorisindki en yalın çiz-
gilere sahip model olan Range Rover Velar, minimal tasarımının iddialı çizgileriyle 2018 Dünyada Yılın Otomobili 
ödüllerinde En İyi Tasarım ödülünü kazandı.Range Rover Velar’ın devrim niteliğindeki ödüllü tasarımı, sade, şık ve 
ayrıcalıklı ana hatlara sahip. Alüminyum gövdesinin kusursuz oranları, gizli kapı kolları ve çarpıcı ön ızgara tasarımı 

ona çarpıcı ve modern bir duruş katıyor. Aynı zamanda aerodinamik özelliklerini de iyileştiriyor.
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Feast Dış Ticaret Müdürü Sibel Arman İstanbul doğumlu 
ve 2 çocuk sahibi. Avusturya Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi 
mezunu. Almanca, İngilizce ve çok az da Brezilya 
Portekizcesi biliyor. 31 yıldır bu sektörde. Kerevitaş’ta 
çalıştığı dönemde Superfresh markasının yaratılmasında 
emeği geçenlerden biri. Sektörü çok iyi bilen bir yönetici. 
Çünkü Türkiye’de Dondurulmuş Gıdanın başlangıcından 

beri bu sektörde yer alıyor.

Arman, Özgörkey markasıyla çalışma ve markanın 
yurtdışındaki algısı sorularımızı FUNKEY için cevapladı.

Sibel Arman
Feast Dış Ticaret Müdürü

“Biz büyük ve çok güçlü
bir ekibiz”
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Dünyada Özgörkey

Özgörkey firması ile yolum üç buçuk yıl önce Danış-
man olarak kesişti. Bir yıl sonra Dış Ticaret Departma-
nının Müdür’lüğü görevine geldim. Özgörkey cami-
asına gelmemdeki en önemli etken, bu sektördeki 
rakip firmalarda yer aldığım dönemlerde Özgörkey’in 
Dondurulmuş Gıda Sektörüne girdiği andan itibaren 
Türkiye’deki en kuvvetli firma olduğunu bilmemdi. 
Yurtdışından da sektörün çok büyük firmalarından iş 
teklifleri aldım. Ancak Türkiye’de kalıp kariyerimi ül-
kemde noktalamak istediğimde bana yakışan, bütün 
birikimlerimi aktarabileceğim, huzur içinde sırtımı 
yaslayarak çok daha başarılı işlere imza atabileceğim 
firmanın Özgörkey olacağını her zaman düşünüyor-
dum. Şu anda bu bünyede yer almaktan son derece 
mutluyum. Hem Özgörkey Ailesinin, hem de E.Özgör-
key Kurumsal yapısının içinde olmak bir çalışan için 
çok önemli.

Genç, dinamik ve güzel bir ekibe sahibim. İç piyasa-
daki başarılarımızı son üç buçuk yılda ihracatta da 
tekrar göstermeye başladık. Aslında Özgörkey Gıda 
%100 ihracat odaklı kurulmuş bir tesis ama daha 
sonra kurların elvermemesi ve Türkiye olarak rekabet 
şansımızın azalması sebebiyle iç piyasaya yönelen bir 
çalışma disiplini oluşmuş.

İhracatımız 2016 yılında biraz kurların bize yardım 
etmesiyle, biraz da sektördeki iyi ilişkilerimiz sayesin-
de tekrar artmaya başladı ve güçlenerek de devam 
ediyor. Çok büyük gurur duyduğum bir konu da en 
fazla Dodurulmuş Patates tüketen ülkelerden biri 
olan Brezilya’ya Türkiye’den ilk Patates ihracatını 
bizim başlatmamızdır. Brezilya’ya yaptığımız  Patates 
, Kaplamalı Ürünler ve Sebze ihracatlarımız sayesinde 
tanınmaya başladık. Bu da bize referans olarak dün-
yada birçok ülkenin kapısını açtı. 2016’dan beri dün-
yadaki bazı patates üreticilerinin karşılaştığı sorunlar 
ve bizim de aynı dönemde kalitemizi ispat etmemiz 
firmamızın tercih edilmesinin sebebi oldu.

2018 yılında Hollanda , Belçika ve Almanya’nın pata-
tes rekoltesinin çok düşük olması, 2019 yılına stoksuz 
girmelerini getirdi. Bu durumda dünyanın her yerin-
den bize gelen talepler artış gösterdi. Hem iç, hem 
de dış piyasada şu anda çok iyi satışlar yaptığımız 
için açıkçası “keşke çok daha fazla ürünümüz olsa ve 
bütün bu talepleri karşılayabilsek” diye düşünüyoruz.

Tüm bunlar, Özgörkey’in dünyadaki tanınırlığını daha 
da güçlendirdi. 

Şu anda Patates başta olmak üzere ürün yelpaze-
mizdeki  Kaplamalı Ürünler, Sebze, Meyve, Hamur 
Ürünleri ve de Cake Studio’muzun güzel pastalarını 
birçok ülkeye satıyoruz. Brezilya başta olmak üzere 
ürünlerimiz Avustralya’dan Şili’ye kadar tüm Uzak 
Doğu , Orta Doğu , Avrupa , Kuzey ve Güney Amerika 
ülkelerine ihraç ediliyor; Türkiye’de olduğu gibi Kuzey 
Kıbrıs’ta Pazarın lideriyiz.

2019 - 2020 sezonu için Hedefimiz tüm ürünleri-
mizdeki ihracat oranlarını gerek yeni Pazar , gerek 

miktar olarak arttırmak. Altyapımız da buna çok 
uygun. Ürünlerimizin kalitesi ve Özgörkey’in özellikle 
Türkiye’nin en iyi Dondurulmuş Gıda Fabrikası olarak 
biliniyor olması bizim satışlarımızın önünü açıp vaz-
geçilmez bir tedarikçi olmamızı sağlıyor. Bununla da 
çok büyük gurur duyuyoruz. 

Kuruluşumuzun ilk yıllarında Sektörün en bilinen 
fuarlarında katılımcı olurken daha sonraları bilinir-
liğimiz arttıkça ziyaretçi olarak yer alıyorduk ; ancak 
hem gelişen ürün yelpazemizi tanıtmak hem de yeni 
pazarlara girmek adına 2019 yılında dünyadaki bir 
çok ülkede yer alan fuarlarda yeniden katılımcı olma-
ya karar verdik.

Özgörkey firmasının bir diğer şansı da çok iyi Kurum-
sal bir şirket olmamız ve Kurucularımızdan çalışan-
larımıza dek herkesin çok çalışıyor olması. İhracat 
Departmanı olarak bunu özellikle vurgulamak istiyo-
rum ki, özellikle fabrikamızdaki mavi yaka ekibimiz , 
inanılmaz bir özveriyle çalışıyor.

Global pazarda çok fazla ülke ve firma ile rekabet 
etmek zorunda olduğumuzdan tarladan sevkiyata ka-
dar izlenebilirlik konusu, kısacası Kalite bizim için çok 
çok önemli. Üretimlerimizde gereken en kaliteli ham-
maddeyi sağlamak için tohum, ekim ve hasat planla-
ması çok değerli Ziraat Mühendislerimiz tarafından 
gerçekleştiriliyor. Çiftçilerle olan iyi ilişkiler, bütün 
Ziraat ekibimizin tarladan başlayıp fabrikamıza kadar 
olan süreci çok iyi götürmeleri, AR-GE departmanımı-
zın geliştirdiği ürünler ve ambalajlar ; bu ambalajların 
zamanında temin edilmesi için Satın Alma Depart-
manımızın büyük özverisi; tecrübeli Üretim ekibimiz 
tarafından  en iyi şekilde gerçekleştirilen üretimler, 
kontrollerimizin yine tecrübeli Kalite Kontrol ekibimiz 
tarafından özenle yapılması çok önemli ve değerli. 
En çok cefayı çeken Lojistik ekibimizin gece gündüz 
demeden sevkiyatlarımızı yetiştirmek konusunda 
gösterdiği çaba altında inanılmaz bir aidiyet duygusu, 
firmaya inanç ve güven yatıyor. Tüm bu birimlerin 
yanısıra Tedarik ve Planlama Departmanımız, Mali 
İşler Departmanımız , Pazarlama Departmanımız, 
dirsek dirseğe çalıştığımız  İç Piyasa Satış Departma-
nımız ve tüm Teknik ,Güvenlik, Bahçevan, Mutfak ve 
Çay Ocağı çalışanlarımız ve de Grup şirketlerindeki 
diğer arkadaşlarımız ile biz çok başarılıyız çünkü biz 
çok güçlü bir ekibiz; bu işi hepimiz birlikte çalışarak 
gerçekleştiriyoruz. E. Özgörkey Grubunun , A’dan Z’ye 
tüm çalışanları ekip ruhuna sahip. Bu durum beni 
gerçekten çok gururlandırıyor.

Bu sektöre uzun yıllarımı verdim. Sağlığım elverdi-
ğince bu güzel ekip ile çalışmak, tüm birikimlerimi 
aktarmak ve kariyerimi burada en iyi şekilde noktala-
mak isterim. 

Özgörkey son dönemlerde çok iyi gelişmelerle yeni 
başarılara imza atıyor. Bundan sonra da hem Türki-
ye’de, hem dünyada çok çok daha iyi yerlere gelece-
ğini biliyorum ve inanıyorum. Tüm ekip olarak da bu 
konuda inançla çalışmalarımıza devam ediyoruz.
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Murat Pınar
FEAST Türkiye Satış Müdürü

Türkiye Feast tazeliği peşinde
Feast Türkiye Satış Müdürü Murat Pınar 1969 doğumlu. 26 yıldır 
profesyonel olarak perakende, ev dışı tüketim, özel kanallar, 
aklınıza gelen tüm hızlı tüketim ürünleri sektörlerinde görev 
yapıyor. 1991’de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. Kariyerine Henkel ile İzmir’de başladım. 
Henkel’in İstanbul’a taşınmasıyla İzmir’den ayrıldı. Dokuz yıl değişik 
kanallarda satış müdürlüğü seviyesine kadar görev yaptıktan 
sonra Pepsi’ye transfer oldu ve İzmir ve İstanbul’da süren 2 yıllık 
bir deneyim yaşadı. Böylelikle Alman kültüründen sonra Amerikan 
kültüründe de çalıştı. Türkiye’nin her yerinde değişik projelerde 
görev yaptı. Ev dışı tüketim kanalı, otel kanalı, perakende, direk 
dağıtım, bayilik gibi alanlarda deneyim kazandı. Ardından JTI 
Japon Tobacco’ya geçti ve 10 yıla yakın da JTI bünyesinde çalıştı. 
Türkiye’nin her yerinde organizasyonlar, bayi kurulumları, kanal 
yöneticiliği yaptı. Alman, Amerikan ve Japon ekolleri sonrasında 
5 yıl önce yolu Feast’le buluştu. Halen markanın Türkiye Satış 

Müdürü olarak görev yapıyor.

Çok değerli şirketlerde görev yapmışsınız…

Evet, bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. 
Kariyerim boyunca çok çalıştım, hala çok çalışıyorum ama 
ben bunu seviyorum. Bu işin sevmeden yapılabileceğini 
düşünmüyorum. Günde 10-12 saat yoğun çalışmalarım 
ve şehir dışı programlarım var. Daha önce çalıştığım 
şirketlerimde de her ekolden çok değerli şeyler öğrendim. 
Hepsinin ortak bir özelliği vardı; dürüst, kaliteli ve insan 
odaklı bir çalışma ortamı vardı. Bu ortam ile yeteneğinizi 
birleştirirseniz, aynı zamanda iyi de bir ekibiniz var ise 
yolunuz açık oluyor. Feast’e geldiğim dönemde birçok kişi 
yabancı şirketlerdeki deneyimlerim dolayısıyla “Yerel bir 
şirkete geçiş yapıyor olmak senin için riskli değil mi” 
diye sordu. Özgörkey’in ismi, dışarıdaki algısı ve benim o 
anki kararım şu anda “iyi ki buraya gelmişim” dememi 
sağlıyor. 

Bir büyüğümün bana kariyer ile ilgili bir öğüdü vardı. 
Ben de genç arkadaşlara bunu öğütlüyorum: “İnsana 
değer veren, çalışma ortamı keyifli olan, büyüyen 
ve kâr eden bir şirket varsa kapısında yatın. Büyüyor 
henüz kar etmiyor ise çabaya değer, kâr ediyor henüz 
büyümüyorsa da çabaya değer ama hem büyümüyor, 
hem kâr etmiyorsa oradan kaçın.”

Bu düstura göre Feast’i nasıl yorumluyorsunuz?

Kategori büyüyor, donuk büyüyor, Özgörkey büyüyor, 
tüketim alışkanlıkları büyüyor ve buna bağlı olarak da 
kârlılık geliyor. Kolay mı? Kesinlikle değil. Türkiye pazarı, 
dinamiklerin çok değiştiği bir pazar. Türkiye’de donuk 
sektörüne yön veren ve şekillendiren firma bana göre 
Feast. Bir pazarı şekillendirmeniz için illa lider olmanız 
gerekmiyor; lider olarak davranabilmek, çalışanların, 
şirketin, liderlerin ve yöneticilerin kurumsal yetkinlikleri, 
tüm çalışanların ekip olarak bir tutku ile çalışıyor 
olması size pazarı yöneten firma ve kanaat önderi olma 
özelliklerini kazandırıyor. 
Feast olarak Türkiye’de ve uluslararası pazarda her 

geçen gün büyüyoruz. Türkiye pazarı olarak baktığımızda, 
endüstriyel ya da perakende kanalında birçok ürün 
grubunda, çok sayıda tüketiciye, ara kullanıcıya ya da 
müşteriye hizmet verebiliyoruz. Tüketiciler Feast ile 
çalıştığı zaman iki şeyi çok iyi biliyor; Karşılarında kurumsal, 
ciddi, dürüst bir firma var ve sürdürülebilir ticari faaliyet 
yapılabilecek bir firma ile çalışıyorlar. Herhangi bir ticari 
görüşmede bizim sözümüz ya da markamızın arkasında 
durma gücümüz, yetimiz, isteğimiz, kişileri bizimle uzun 
vadede çalışmaya devam ettiriyor. 

Son dönemde yaşanan ekonomik değişkenliklerden 
sonra belki fiyat olarak bizden ucuz olan, kalite algısı bizim 
kadar olmayan firmalara, daha önce geçici olarak gitmiş 
olan birçok müşterimiz bize geri döndü. Müşterimizde 
Feast’in kalite algısı çok yüksek. Bazı firmalar ihale 
şartnamelerine bizim markamızın adını yazıyorlar. 
Firmanın adının getirdiği, çalışanlarının, kalitesinin, Ege 
bölgesindeki tarımsal sanayileşmeye yapılan yatırımların 
getirdiği önemli bir algı. Tesislerimizi gördüklerinde 
çok şaşırıyor ve takdir ediyorlar. Üniversite ve Ticaret 
Odalarından üretimimize teknik geziler düzenliyorlar. Bu 
kadar düzgün ve sistemli olmamız insanları çok etkiliyor. 
Biz de bu durumdan elbette gurur duyuyoruz. 

Duygusal açıdan Feast’i nasıl tanımlarsınız?

Ben de bir köy çocuğuyum ve babam hâlâ çiftçi ve 
zeytin bizim işimiz. Dolayısıyla tarımdaki insanların ne 
zor şartlar altında üretim yaptığını çok net biliyorum. 
Feast olarak anlaşmalı tarım yöntemiyle Ege Bölgesi, 
Akdeniz ve İç Anadolu’da - hatta geçen yıl Bitlis’e kadar- 
pek çok çiftçiye ulaştık. Yaptığımız tedariklerin, çiftçilere 
parasını zamanında düzgün şekilde ödemenin, Özgörkey 
ile çalışmanın kişilere verdiği güvenin ne kadar değerli 
olduğunu birebir yaşıyorum. Şirketin satış yöneticisi 
olarak şirketin kârlı ve sürdürülebilir olmasının sadece 
bizim açımızdan değil, çalıştığımız çiftçiler açısından da 
çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilir tarım 
adına da ekonomi politikalarında birçok revizyona 
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ihtiyaç olmasına rağmen Özgörkey olarak on binlerce 
ton hammaddeyi alıyor ve işliyor olmanın sorumluluğu 
çok önemli. Dolayısıyla satış yöneticisi olarak kendimi 
çok büyük bir sorumluluk altında hissediyorum. Tarımsal 
endüstrinin Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli 
olduğunu hep savunmuşumdur. Bunun içerisinde bizzat 
görev almak omuzlarınıza bir yük bindiriyor ama çok daha 
fazla çalışma isteği de oluşturuyor. 

Tarıma dayalı olmayan ürün grubunuz da var…

Evet, pasta ve unlu mamuller gibi tarıma dayalı olmayan 
ürün gruplarımız da var. Ama günün sonunda bu 
işletmenin asıl ürünlerinden iki kalemi sebze ve patatesin 
dokunduğu ve birçok kişiye verdiği destekleri çok değerli 
buluyorum. Türkiye’de organik sebzeyi üreten tek donuk 
firmasıyız. Organik 
brokoli, ıspanak, 
bezelye, soğan, 
domates üretiyoruz 
ve gerçekten organik. 
Bunun altını özellikle 
çizmek istiyorum. 
Türkiye’de donuk ile 
ilgili son dönemde 
yavaş yavaş kırılmaya 
başlasa da hâlâ çok 
bakir bir pazar var. Kişi 
başı tüketim hâlâ düşük 
seviyelerde. Karar 
verici annelerin, endişe 
kat sayısı çok yüksek 
olmasına rağmen 
bizim ürünlerimizi 
denedikten sonra 
“Evet, Feast’in ürünleri 
çok başarılı, ben bunu 
kullanırım” demeleri 
bizim için çok değerli. 

K a t e g o r i n i n 
büyümesinin herkese 
yararı olacağını 
düşünüyorum. Donuk 
aslında bakarsanız 
en eski ve en sağlıklı 
koruma yöntemi. 
Düşünün bezelyeyi 
hasat ediyorsunuz, üç saat sonra fabrikaya getiriyor,  -40 
derecede donduruyor, en ufak bir katkı koymadan -18 
derecede iki yıl muhafaza edebiliyorsunuz. Aynı tazeliği 
ve besin değerini koruyarak dünyanın öbür ucuna 
gönderebiliyorsunuz. Bu doğru bilgilendirmeyi yaptığınız 
sürece tüketici bunu kabul ediyor. 

Bugün Türkiye’de Starbucks, Nero, Tchibo gibi zincirlerde 
birçok pasta ürünümüz donuk olarak alınıyor. Bugün Feast 
markalı mozaik pasta ya da cheesecake ürünlerini her 
yerde bulabiliyorsunuz. Dominos, Burger King, Mc Donalds 
gibi fastfood zincirlerindeki soğan halkasından, peynirli 
çubuğa kadar birçok ürün bizim ürettiğimiz ürünler. 36 
ayrı kanalda hizmet veriyoruz, birçok kategoride birçok 
müşteri grubu ile iç içeyiz. Ciddi bir dağıtım ağımız var ve 
bayilerimizle, lojistik iş ortaklarımızla ya da kendi lojistik 
altyapımızla Türkiye’nin her yerine hizmet verebiliyoruz. 
Önemli bir turistik merkez olan Antalya ve çevresindeki 

otel gruplarının önemli bir tedarikçisiyiz. Türkiye çapında 
çok ciddi tonajlara imza atıyoruz.

Yakın dönemdeki yeni yapılanmanın Feast’e 
yansıması nasıl oldu?

Bu yapılanma sayesinde bir sinerjik güçlenme oldu. Dört 
ayrı kategoride hizmet veren Özgörkey şirketleri birleşti ve 
tek bir çatı altında buluştu. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye 
çapında 362. sırada ciroya gıda, otomotiv, laundry ve otel 
grubu olarak. Tabii bu çok ciddi bir sinerji getirdi. Çok 
güncel bir örnek; Çok başarılı bir fuar geçirdik. Fuar’da Feast 
olarak ordaydık ve yan tarafımızda BMW’lerimiz, müzeden 
koleksiyon arabalarımız, hepsi bir arada olunca standımıza 
çok ciddi ziyaretçilerimiz oldu ve çok ilgi gördük. Ya da 
bir müşterimiz aynı zamanda otelimizde de konaklıyor. 

Feast’e ziyarete gelen 
bir misafirimiz aynı 
zamanda müzemizi de 
geziyor ve inanılmaz 
derecede mutlu 
olarak ayrılıyor. Ben 
bu sinerjinin, bu 
birleşmenin şirkete 
katkısının çok daha 
fazla olacağına 
inanıyorum.

Ekipler arasında 
da bu sinerji 
oluşmaya başladı. Bu 
birleşmeden sonra 
otomotiv grubundaki 
bazı arkadaşlarımızı 
gıda bölümündeki açık 
pozisyonlara transfer 
ettik. Çok da uyumlu ve 
başarılı iş sonuçlarına 
imza attık. Çünkü 
operasyonu, markayı 
ve bu sistemi bilmek 
çok önemli. 

2019 yılını nasıl 
görüyorsunuz?

Zor bir yıl olacak. 
Türkiye kısa sürede çok 

farklı durumları görebilip, deneyeyimleyebileceğiniz bir 
ülke. Bu sefer farkı olan şey, maalesef gelir dağılımında ve 
kişilerin borçlanma oranlarında sıkıntılar ve sosyokültürel 
farklılıklar var. 2019’da Feast markası adına yapılacak çok 
işimiz var. Enerjim çok yüksek bunu kaybetmedikçe işlerime 
devam etmek istiyorum. Burada kendi işimi yapıyormuş gibi 
çalışıyorum. Bunu diğer departmandaki arkadaşlarımda 
ve yöneticilerimde de hissediyorum. Zaten böyle olmayan 
sistemin dışında kalıyor. Herkese kendini özel hissettiren 
bir yapımız var. Burada olmaktan mutluyum. Kişilere hep 
“Kariyerinize doğru yerde başlayın” diyorum. Doğru yer 
illa çok para demek değil; kendinizi mutlu hissettiğiniz ve 
size bir şeyler katan, sizi zorlayan, önünüzü açan, inisiyatif 
veren yer doğru yerdir. Özgörkey yapısı böyle bir işyeri. 
Bu nedenle de 2019 yılındaki zorlukları da hep beraber, 
doğru adımlarla aşacağımıza inanıyorum. 
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Cumhur Ozan Yıldız
Gerçek bir rol model

2018 yılını kapatırken hazırladığımız FUNKEY’imizde Özgörkey 
Otomotiv Genel Müdürü Cumhur Ozan Yıldız ile röportaj yaptık. 
2007 yılında ilk işyeri olarak girdiği Özgörkey yapısında bugün 
Otomotiv Genel Müdürü olarak görev yapan Ozan Yıldız, satış 
danışmanlığından başlayıp şirkette önemli noktaya gelebilmiş 

gerçek bir rol model.

Sorularımızı her zamanki samimiyeti ve içtenliğiyle yanıtladı. 

“Çalışanları en mutlu şirket olmaktan gurur duyuyorum.”

Özgörkey Otomotiv Genel Müdürü
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Ozan Bey, hadi biraz sizi tanıyalım.

1982 yılında 29 Ekim’de doğdum. Bu sebepten dolayı 
ismim Cumhur Ozan ve bu konuda şanslı olduğumu dü-
şünüyorum. Annem ve babam devlet memuru olduğu için 
çok fazla yer gezdik, dolayısıyla nereli olduğum konusunda 
net bir şey söyleyemiyorum. Manisa Soma’da doğdum. 
Bir yıl orada kaldıktan sonra ailem Balıkesir Erdek’e tayin 
oldu. Hayatımın en önemli dönemlerini yazlık bir kent 
olan Erdek’te geçirdim. Erdek’te büyümeninbana çok şey 
kattığına inanıyorum. Sahil kasabasında büyümek insanı 
yüzmeyle, sporla iç içe yapıyor ve mizaç olarak da daha 
girişken yetişiyorsunuz. Ailemin tüm itirazlarına rağmen 
14 yaşından itibaren çalışmaya başladım. Tam anlamıyla 
“esnaflığı” öğrendim diyebilirim. Liseyi Bandırma KEV Özel 
Lisesinde tamamladım; sonrasında Ankara Hacettepe 
Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü kazandım. Ankara’dan 
sonra İzmir’e geldim. Teyzem İzmir’de yaşadığı için zaten 
bir ayağım İzmir’deydi ve İzmir’i çok seviyordum. İzmir’de 
2013 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İşletme Yüksek 
Lisansımı tamamladım. Hayat boyu öğrenme isteğim hem 
mesleğimde hem özel hayatımda bitmiyor. Meraklı ve de-
taycı bir yanım var.Öğrencilik dönemlerimde sezonluk bazı 
işler yapmıştım. Oteller, barlar, üniversite öğrencilerinin 
hala yaptığı marketlerdeki promosyon işlerinde çalışmış-
tım. O yüzden şu anda da ben hala market alışverişine 
gittiğimde çok uzun sürer. Çünkü bütün promosyon stant-
larından tadımlarımı yaparım. Bende bu tarz işler yaptığım 
için o çalışanları çok iyi anlıyorum ve onları es geçmemeye 
gayret ediyorum. 

Özgörkey sizin ilk işyeriniz değil mi? On bir yılı 
kısaca özetler misiniz?

Burası benim ilk işyerim. 2007’de Land Rover satış danış-
manı olarak işe başlamıştım. 4 sene sonra BMW tarafına 
geçtim. Yaklaşık bir sene de BMW satış danışmanı olarak 
görev yaptım. Toplam 5 yıllık deneyimden sonra satış yö-
neticiliğine terfii ettim. 2011-2013 seneleri arasında tüm 
markalardan sorumlu satış yöneticiliği yaptım. 2013 yılının 
Eylül ayında da yöneticilikten müdürlüğe terfi ederek yine 
tüm markalardan sorumlu olarak görev almaya devam 
ettim. 2018’in Temmuz ayında bir bağımsız denetim firma-
sının da yardımıyla grup içerisinde yeni bir yapılanmaya 
gidildi. Benim raporlama yaptığım genel müdürüm COO 
olarak atandı. O’nun koltuğu da bana layık görüldü. Dola-
yısıyla ben Temmuz 2018’den itibaren bu şubenin Genel 
Müdürü olarak görev yapıyorum. Tüm satış, servis ve ikinci 
el operasyonlarından sorumluyum. 

Yoğun ve zor bir işiniz var…

İşimiz rahat gibi gözükse de yoğun bir mücadelenin içeri-
sindeyiz, çünkü dünya markalarını temsil ediyoruz. Bugün 
BMW, MINI, Jaguar,Land Rover hepsi birbirinden değerli 
ve tartışmasız alanının en iyi markaları. Ama biz tek değiliz; 
İzmir gibi küçük bir yerde Audi, Mercedes gibi güçlü mar-
kalar da var. Onlarla mücadelemiz devam ediyor. Açıkçası 
bu rekabet ortamı bizi diri tutuyor. Günümüz koşullarında 
yoğun ama bir o kadar da keyifli bir mücadele ile iş hayatı-
mızı devam ettiriyoruz. 

Sizin bu ivmeyi yakalamanızı sağlayan, genç 
yaşta bu başarılı konumu elde etmenizi sağlayan 
çok çalışmanın dışında sizce ne olmuş olabilir?

Klişe şeyler belki ama; çok çalışmak en başta geliyor 
diyebilirim. Sonra da şans ve doğru zamanda doğru yerde 
olabilme... Ayrıca ben gülmeye çok önem veririm. Dışarı-
dan bakıldığında sert mizaçlı görünsem de özellikle mesai 
saatleri dışında ekip arkadaşlarımla eğlenmeyi seven, 
onlarla çok eğlenebilen birisiyim. Dolayısıyla gülmeyi 
sevmeyen birisinin işinde başarılı olabileceğine inanmıyo-
rum. Şu anda Yılmaz Özdil’in Atatürk’ün hayatını anlattığı 
son kitabını okuyorum. Atatürk’ün hep ciddi fotoğraflarını 
görürüz ama aslında Atatürk çok neşeli, yakın arkadaşla-
rıyla şakalaşabilen, oldukça güler yüzlü bir karakter, hem 
de savaş atmosferinde olmasına rağmen. Dolayısıyla ben 
gülmenin etrafa pozitif enerji yaydığına inanıyorum. 

Çalışma hayatında gülmenin gücüne inanıyorsu-
nuz…

Mizah yazarı Gani Müjde’nin bir sözü var “gülmeyi bilme-
yen dükkanaçmasın” diye. Gerçekten bu durum satış, 
pazarlama konularında da böyle.Çünkü bizim yaptığımız 
iş burada müşteriye en iyi hizmeti sunmak. Müşteriye hiz-
metimizi satarken de güler yüzlü olmak zorundayız. Ben 
tabii ki çok çalıştım, şartlarımız bu kadar konforlu değilken 
gece yarılarına özellikle sene sonlarında çok emek sarf 
ettik. Başarı grafiğinde bunun da etkisi olduğunu düşünü-
yorum. Ama müşterinin karşısında gülümseyerek, onunla 
aynı frekansı yakalayarak hizmet edebilmek çok önemli 
diye düşünüyorum. Sonuçta insanlar buraya önemli bir 
bütçe ayırarak keyfi bir alışverişe geliyorlar. O yüzden de 
misafirlerimizi güler yüzlü karşılayıp güler yüzlü uğurlaya-
bilmek ve bunu 7/24 sürdürebilmek çok önemli. Bazen 
arkadaşlarımdan duyuyorum “müşterim yolda kalmış gece 
yarısı defalarca beni aramış” diye; bence bu bir mutsuz-
luk değil, mutluluk kaynağı olmalı. Bir müşterimin başına 
bir iş geldiğinde aklına ilk gelen ben oluyorsam demek ki 
ben o müşteri için bir marka olabilmişim. Ama ben aklına 
gelmeyip kartvizitte yazan acil servis numarasını arıyorsa 
beni unutmuş demektir. Bu düşüncem belki de benim 
farklılaşabildiğim nokta olmuştur. 

Sihirli sözcükleriniz arasında başka neler var?

Güler yüzlü hizmetin dışında da empatinin öneminden 
söz edebilirim. Çünkü kişi hakikaten karşısındakinin yerine 
kendini koymadığı müddetçe çok fazla yol kat edemiyor. 
Bir söz var, çok inanırım buna; “Sizi işe aldıran IQ’dur, 
terfi ettirense duygusal zekânız EQ”. Çevremdekiler hep 
duygusal zekâmın gelişmiş olduğunu söylerler. Naçizane 
bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. 

Evlisiniz ve işe çok uzun saatler ayırıyorsunuz…

Evet, evliyim. Eşim de özel bir şirkette dış ticaret uzmanı 
olarak çalışıyor. Onun çok standart çalışma saatleri var. 
Aslında benim de şu an da standartlaştı. Aden isminde 6 
yaşında da bir kızım var. İsminin anlamı cennet bahçesi. 
Böyle çekirdek bir ailemiz var ve Karşıyaka’da yaşıyoruz. 

İşyerindeki arkadaşlık kavramına nasıl bakı-
yorsunuz? İş yerinde arkadaş olmak bir avantaj 
mı?

Bence bir yönetici ile çalışanı arasında kurulması gereken 
ilişki mesafeli yakınlıktır. Mesafeli yakınlık olduğu sürece 
biz ekiplerimizle her şeyi daha kolay çözebiliyoruz ve birbi-
rimize karşı olan güven duygumuz her geçen gün artıyor. 
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Bu iş öyle bir terazide dengede tutulması gerekiyor ki, 
denge bozulunca kontrolsüzlük başlıyor. Dolayısıyla me-
safeli yakınlık her iki tarafta da kontrol edilmesi gereken 
bir durum. Bir işyerinde arkadaşlık yoksa bence o işyeri 
eğlenceli bir işyeri değildir. Biz o açıdan şanslı bir şirketiz. 
Kendi yaptığımız anketler, bağlı bulunduğumuz distribü-
törlerin bağımsız araştırma kuruluşları ile yapmış oldukları 
anketlerde çalışanları en mutlu şirket olarak görünüyoruz. 
Sektörel anlamda da çalışanları en mutlu şirketin bir par-
çası olmaktan gurur duyuyorum. 

Peki, sizce bu işyerine girmek zor mu?

Bence çok zor değil. Bugün çok iyi üniversitelerden mezun 
birçok çalışan arkadaşımız olduğu gibi üniversite mezunu 
olmayan çalışanlarımız da var. Dolayısıyla biz standartİK 
kalıplarınagöre hareket eden bir şirket değiliz. Bugün ben 
satış danışmanlığından başlayıp şirkette önemli noktaya 
gelebilmiş biri olarak onlar için bir rol modelim. Herkes 
için böyle fırsatlar var. Diğer meslektaşlarım da muhasebe 
müdürümüz, bilgi işlem müdürümüz, servis müdürümüz 
hepsi bu yapının içerisinden çıkan, dışarıdan transfer 
olmayan kişiler. Böyle olunca bir alt kadroya da motivas-
yon sağlamış oluyoruz. Onlara “önünüzde örnekler var; siz 
de fark yaratın, siz de başarın, biz de size bunun karşılığını 
verebilelim” diyebiliyoruz. Çünkü bu durum Özgörkey Oto-
motiv’de lafta kalmayan, gözle görülen örnekleri bulunan 
bir durum. Biz kurum olarak gözümüzü dışarıya çevirmi-
yoruz, kendi içimizdeki yetenekleri bulup, keşfedip onların 
eksik yanlarını kapatıp, onları daha da geliştirip onlarla 
beraber yürümeyi yeğliyoruz. Bu bizim gücümüze daha da 
güç katıyor. 

Kariyer basamaklarını çıkma konusunda birebir 
ilişkide olduğunuz için mi başarıları görebiliyor-
sunuz? Değerlendirme konusunda insan kaynak-
ları birimi mi etkili oluyor?

İnsan kaynakları bölümünden tabii ki kâğıt üzerinde 

beslendiğimiz raporlar var. Bizim için buradaki en büyük 
referans kişinin şirket içindeki uyumu. Çalışanlarımızın 
sadece kendi arkadaşlarıyla değil, karşılamadaki arkadaş-
larımızdan, otoparktaki güvenlik görevlimize kadar tüm 
şirketle iç ve dış müşterilerle olan uyumu çok önemli. Bir 
çalışan yalnızca çok satış yaparak ya da sadece şirketine 
çok fazla kar ettirerek bir yerlere gelmiyor bunları yapar-
ken, çevresini kırmadan mı yapıyor, sadakati, dürüstlüğü 
enerjisi bunlar çok önemli. 

Çok pozitif bir insansınız. 11 yıllık çalışma süre-
cinizde umutsuzluğa düştüğünüz dönemler oldu 
mu, ne ile ilgiliydi?

Tabii oldu. Zor bir iş yapıyoruz derken kastım oydu. Bizim 
kurallarımızı biz değil devlet belirliyor. ÖTV indirimleri veya 
ÖTV zamları, istikrarsız döviz kurları zaman zaman bizi 
zorluyor. 2009 senesinde bunu yaşadık, yine şimdi ÖTV 
indirimi var ama Ocak ayında bu bitecek. Olaylara kısa  
vadeli değil, uzun vadeli bakmak gerekiyor çoğu zaman…
Bir problem varsa kişisele indirgememek gerekiyor. Sek-
tördeki herkes için aynı problemin olduğunu kabul edip, 
bu problemin üstesinden nasıl geliriz, bu problemle tekrar 
karşılaşmamak adına nasıl önlemler alabiliriz bunları ma-
saya yatırmamız gerekiyor. Devletin yaptığı ÖTV zammını 
bizim engelleme şansımız yok ise bunu kabullenip bu şart-
larda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Bu 
çerçeveden yaklaştığımızda sorunların çözümünü ortak 
akıl metoduyla çözmeye çalışıyoruz. 

Son olarak sizden yeni yıl için bir mesaj alabilir 
miyiz?

Her geçen yıl bir öncekinden daha güzel olsun; en önemli 
mesajım bu… Arkadaşlarım sevdiklerine sıkı sıkıya sarıl-
maya devam etsin, çünkü Dünyada en keyifli şey insanın 
sevdikleriyle vakit geçirebilmesi. Dolayısıyla herkese sev-
dikleriyle güzel, başarılı, sağlıklı bir yıl diliyorum. 
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Erdoğan Özgörkey Şirketler Grubu’nun ilk otel yatırımı 
olan KEY Hotel, projesi ile 1950 senesinde mimari 
tasarım ödülü almış ve onlarca yıl Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası İzmir Şubesi’ne ev sahipliği yapmış 
tarihi binasında; misafirlerini, geçmişin dokusunu, 
modern tasarım ve yarının teknolojisini bir araya 
getirerek ağırlıyor.

KEY Hotel, hem şehrin ticari merkezinde, hem de deniz 
kenarında eşsiz bir konuma sahip. Keyifli lokasyonunun 
yanı sıra, konuklarının itibarlarına yakışan kaliteli hizmet 
anlayışı, seçkin bir bakış ile tasarlanmış 31 odası, 
deniz manzaralı restoranı ve toplantı salonları ile 2011 
sonbaharından bu yana hizmet veriyor.
 
Akıllı Odalar
Gün ışığına ve aydınlatmaya hükmetmeyi sağlayan akıllı 
sistemleri, tavan aynaları ve modern tasarımları ile KEY 
Hotel odaları misafirlerini bir illüzyona davet ediyor.
Tüm odalarda bulunan IP TV ve IP Telefon (akıllı TV 
ve telefon) sistemi, kolaylıkla kişiselleştirilmiş ortamlar 
yaratmaya olanak sağlıyor. Aydınlatma seçeneklerinden 
panjurların konumuna, hesap görüntülemeden kişiye 
özel uyandırma senaryolarına, “rahatsız etmeyiniz 
modu”ndan oda bakım hizmeti talebine kadar geniş bir 
yelpazedeki gereksinimlere yanıt veren sistem, eşsiz ve 
kişiye özel bir konaklama deneyimi sunuyor. Misafirler, 

İzmir Körfezi’nin harikulade gün batımlarına ev sahipliği 
yapan “Teras Suitleri”nde Ege Denizi’ni yatakları, 
gökyüzünün tüm yıldızlarını kubbeleri yapabiliyor.

Gastronomi

KEY Restaurant’ta sırf misafirlerin keyfi katlansın diye 
sanki gün bile özel batıyor. Deniz manzaralı “À la Carte” 
servis veren restoranı, Ege’nin tatları ile zenginlik 
kazanmış, gustoya hitap eden enternasyonal mutfağı 
ve zengin içerikli şarap kavı ile mükemmel hizmetin 
örneğini sunuyor. Uluslararası ve bölgesel üzümlerden 
derlenmiş, içinde en kaliteli markaları barındıran 250 
şişelik kavdan seçeceğiniz şarabınızla şefimizin özel 
mönüsünün keyfini çıkartabilirsiniz.

Toplantı ve Davetler
Üst düzey toplantılar ve seçkin organizasyonlarda 
ihtiyaçlar hangi yönde ise, KEY Hotel kişisel hizmeti ve 
son teknolojiyi misafirlerinin otelde geçirdiği zamanı 
unutulmaz kılmak adına seferber ediyor. 

KEY Hotel, İzmir ile ilgili daha fazla bilgi için:
Tel: +90-232-482-111
www.keyhotel.com
info@keyhotel.com
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Keşfetmeye Doymayan Mutfak Aşığı;

Executive Chef Mustafa Buğday 
KEY Hotel’in muhteşem restoranında her şeyin mükemmel olması bir tesadüf değil. 
Çünkü başında tam bir mutfak aşığı, gezdiği gördüğü her dokuyu lezzetlere aktarabilen 
bir şef var. Executive Chef Mustafa Buğday, 1975 Konya doğumlu. Küçük yaşlarda 
ailesi Çeşme’ye yerleşince eğitimine bu ilçede başladı. Lise öğrenimi sonrasında 
aşçılığa duyduğu ilgi ile Almanya ve İsviçre’de bu konudaki ehil okullarda lisans eğitimi 
aldı. 2008 Yılında Türkiye’ye dönerek, kendi adına Alaçatı’da bir restoran işletmesi açtı. 

İzmir Key Otel’de, Executive Chef olarak görevine devam ediyor.
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Kariyerinizde mükemmel bir noktadasınız. Execu-
tive chef olana kadar nasıl bir hikayeniz var?

Mutfağa ilgim çocuk yaşlarında başladı; babam mutfak 
konusunda çok kabiliyetliydi. Sonrasında Yurt Dışında bu-
lunduğum uzun yıllar var. Yaklaşık 7-8 yıl İsviçre ve Alman-
ya’daki saray ve tarihi mekanlara üst düzey catering servisi 
veren bir işletmede çalıştım. Bulaşıkhaneden başlayarak 
yardımcı şefliğe yükseldiğim bir dönem bu. Çok çalıştım, az-
mettim, yaptığım işi en iyi yapmaya gayret ettim.  Zor bir 
süreçti. Türkiye’deki çalışma şartları ile çok fark var. Benim 
için değişmeyen tek şey hiç durmaksızın çalışmak, çalışmak. 

Çalıştıkça kendisini aşıyor insan ve daha büyük keşiflere 
cesaret de bulabiliyor. Yurtdışındaki yoğun tempodan son-
ra Türkiye’ye dönünce, Alaçatı’da “Adı Mustafa” isimli güzel 
bir tapas restoran açtık. 2008-2009 yıllarıydı. Orada iki yıl 
kadar güzel tecrübeler yaşadık. Sonra tekrar profesyonel 
iş hayatına döndüm. Son 10-11 yıldır kariyerimi otelcilik 
sektöründe sürdürüyorum.

Key Hotel ile yollarınız nasıl kesişti?

Yaklaşık 8 yıldır otelin Executive Chef pozisyonunda gurur-
la çalışıyorum. Ben hem mesleğime, hem eşime ve çocu-
ğuma aşık bir insanım. Mutfak aşkı diye bir şey var ve ben 
bu aşkın başrol oyuncusuyum. Yaptığınız işi, bağlı olduğu-
nuz mesleği, eşinizi, çocuğunuzu aşkla sevmeniz lazım ki, 
her anlamda başarı ve mutlak saadet olsun. Key Hotel’in 
açılış aşamasında çok değerli Erdoğan Bey ve Özgörkey Ai-
lesi ile tanıştım. Sağ olsunlar, bana inandılar. Ben de onları 
mahcup etmemek adına elimden geleni yapıyorum. Öz-
görkey çok değerli bir marka. Key Hotel bu markanın çok 
değerli bir yatırımı. Bu nedenle bu markaya yakışan, kaliteli 
ve güzel işler yapamaya gayret ediyoruz.

Yeni bir tarif oluştururken ilham kaynağınız ne-
dir?

Tamamen mevsim koşullarına uygun hazırladığım mö-
nüyü, ülkemizin, toprağımızın ve denizlerimizin sunduğu 
nimetleri, büyük bir incelikle birleştirmeye çalışıyorum. 
Avrupa’da geziyorum, İstanbul’da yeni açılan restoranlara 
gidiyorum, dünyada ünlü şefleri takip ediyorum. Her şey 
bir sentez; bazen bir sostan, bazen bir yemekten ilham 
alıp bambaşka bir şey çıkartıyorum. Laboratuar çalışması 
gibi bir şey bu.  Ünlü Fransız filozof ve gurme Brillat-Sa-
varin der ki “Gökyüzünde yeni bir yıldızı keşfetmektense 
sofrada yeni bir yemeği keşfetmek insanı çok daha mutlu 
eder”. Benim düsturum bu.

Yemeklerinizde kullandığınız olmazsa olmaz bir 
baharatınız ya da gizemli bir malzemeniz var mı?

Var tabi. Yine Ülkemiz cennetten bir köşe. Anadolu her 
türlü lezzeti bünyesinde barındırıyor. Antakya’yı her zaman 
sürekli takip ederim. Yemekleri, tarihi, evleri, her bir özel-
liği farklı olan ve farklı yaşayan bu kentin kendisine özel 
baharatları vardır. Bu baharatlardan kendimce yaptığım 
karışımları kullanırım mutfağımda. Baharat açısından en 
zengin ülke kuşkusuz Hindistan’dır. En ustaca kullanmasını 
bilen de Hintlilerdir.

Türk Mutfağı hakkındaki düşünceleriniz nedir 
ve bu mutfaktan favori yemekleriniz nelerdir?

Türk mutfağı istediği yere hala gelememiştir günümüz 
dünyasında. Annemizin yaptığı yemek veya Anadolu’nun 

dört bir köşesinde, köylerde yediğimiz yemekler çok güzel. 
Ama maalesef lokanta ve restoranların çoğunda bu böyle 
değil. Bunun sebebi de eğitimin yetersiz olması. Aşçılık he-
nüz yeni bir bilinçle, eğitimle gelişmeye başladı. Artık şefleri-
miz dünyanın ünlü restoran ve beş yıldızlı otellerinde görev 
alıyorlar. Mengen’de potansiyel var, MSA’nın okulları var, 
şahane okullarımız var. Ama bunlar yeterli değil. Diğer ül-
kelere baktığımızda hiç yeme kültürü olmayan ama disiplin 
ve profesyonel bakış açısı ile 70 sene önce bu işe başlamış 
Kuzey ülkeleri var. En açık model olarak onları alabiliriz. Bu 
ülkelerin denizcilik politikaları, tarım politikaları buna göre. 
Her şey ülke tarımını, ülkenin özelliklerini destekler vaziyet
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te. Bizde ise neredeyse tam tersi. Bu yüzden de Türk mutfa-
ğımızı yaşatabilmek adına öncelikle Ata tohumlarından baş-
layıp, yerli domatese kadar, doğal ürünler ve lezzetli malze-
melerle Anadolu reçetelerimizi uygulamayız. Sadece bunu 
yapabilsek dünyaya bedel. Çünkü Türk mutfağının güzelliği 
malzemelerinin kalitesinden ve zengin sosyokültürel  çeşit-
liliğinden gelir. Kaliteli malzeme, geleneksel Türk lezzetinin 
korunması demektir. Günümüz mutfak kültüründe yemek 
malzemeleri ne yazık ki giderek sanayileşip tekdüze hale 
geliyor.

Benim Favori yemeğimi soruyorsanız, Çok klasik gelebilir 
ama iyi yapılmış kuru fasulye.

Dünya mutfağından yapmayı en çok sevdiğiniz be-
ğendiğiniz yemekler nelerdir?

İsviçre ve Almanya’da uzun dönem yaşadığımı belirtmiştim. 
Orada edindiğim profesyonel bir bakış açısı oldu, ama biz 
eşimle izin zamanlarımızda 3-4 günlük Avrupa Seyahatleri 
planlıyoruz. O seyahatlerdeki favori ülkem İtalya tabi ki. Zey-
tinyağından tutun, un çeşitlerine, yazın kullandıkları doma-
tesin kokusuna kadar her şeyi doğal yapmaya gayret edi-
yorlar. İtalyanların mutfağı bizim kadar zengin olmasa da ev 
yapımı makarnaları, zeytinyağları, domates soslu yemekleri 
eğer yerinde yerseniz inanılmaz lezzetlidir. O sebeple aslın-
da Akdeniz Mutfağı her zaman favorim diyebiliriz.

Mutfakla ilgili olarak okuyucularımıza verebilece-
ğiniz püf noktaları nelerdir?

Yaratıcılık en başta malzemeleri iyi tanımaktan ve onları kul-
lanırken korkmamaktan geçer. Mutfağınızda yeni yemekler 
denemekten korkmayın, malzemeyi göz kararı ekleyin, her 
zaman reçetelere % 100 uymak zorunda değilsiniz. Mutfa-
ğınızda yeni şeyler yaratmaya meraklıysanız bol bol araştır-
malı, okumalı, en mühimi de doğal ve taze malzeme kullan-
malısınız.

Türkiye’deki mutfak kültürü sizce daha nasıl ge-
lişir?

Dünyada Türk mutfağının üstüne yok. Damak zevkine düş-

kün, lezzete meraklı bir toplumuz. Türk mutfağı basit bir 
kebaptan en sofistike Osmanlı yemeğine kadar dünyanın 
en zengin mutfağıdır. Nedeni ise, malzemelerin her zaman 
taze, mevsimsel ve pişirilip hemen servis edilmesidir. Aynı 
zamanda tarifeler ve pişirme tarzından dolayı, Türk mutfa-
ğında kültürel çeşitlilikten kaynaklı, her bir lezzetin özel bir 
tadı ve renkli görüntüsü var.

Mesela İtalya’da “5 tane yemek sayın” desem beşinciyi zor 
sayarız. Pizza, spagetti, risotto, tiramisu. Ama bizim Keme-
raltı’ndaki esnaf lokantasına gidin envai çeşidi var; Zeytin-
yağlısından tutun da mezesine kadar, onlarca, yüzlerce çeşit 
yemek, saymakla bitmez. Fakat ne yazık ki fastfood kültürü-
nü güzel ülkemize de soktular. Türk toplumunda özellikle 
son yıllarda yaygınlaşan sağlıksız beslenme başta çocukla-
rımız olmak üzere hepimizi esir almış durumda. Yüzyıllar-
dır beslenme kültürümüzde var olan, lakin son zamanlarda 
unutulmaya yüz tutmuş, doğal bitkilerimizden pişirilen ye-
meğin nelere şifalı olabileceğini görebilirsiniz. Anneannele-
rimizden, gelenek ve göreneklerimizden çok uzaklaştık. Ho-
şaflarımızı unuttuk, siyah gazlı içeceklerle oruç açar olduk. 
Ağızlardan içeriye ne giriyor, kimse umursamıyor. Ben bu 
medeniyet adı altında Batı’ya özenmeyi, sahip olduklarımızı 
yok saymayı, kendi kimliğimizden uzaklaşmayı hiç sevme-
dim, sevmeyeceğim de. Bizim kültürümüz de, yemeğimiz de 
benzersiz.

Bu meslekte söz sahibi olmak isteyen gençlere ne 
tavsiye edersiniz? İyi bir şef olmanın sırrı nedir?

Bu mesleğe başlayanlara tavsiyem; “her şeyi bırakın bir ke-
nara, önce mutfağınızı çok sevin, renkleri çok sevin ve yaratı-
lan her nimetin tadına bakın, yaratıcılığınızı geliştirin, gözle-
rinizi kapatın ve başlayın”. Lezzetli bir yiyeceğin verdiği haz, 
dilde, damakta başlar. Bu hazları oluşturmak uzun çalışma-
lar ve sabır ister. Benim kesinlikle savunduğum ve ekibime 
söylediğim ilk şey her zaman şudur; “Bizler; beyefendi ve ha-
nımefendilere hizmet veren beyefendi ve hanımefendileriz. 
Okuyun, öğrenin ve her zaman kendinizi geliştirmeye devam 
edin.” Yemek yemeği sadece sosyal ortam ve sosyal medya 
paylaşımı olarak görmeyi bir kenara bırakıp gerçek tatların 
peşine düşmeliyiz. Sunulan her şeyin tadını gerçek anlamda 
yaşamak için peşindeki emeğin izini sürmeliyiz.
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Özgörkey’den Görkemli Açılış
Özgörkey Otomotiv Jaguar ve Land Rover Satış ve Satış Sonrası 
Tesisi’nin açılışı İzmir cemiyet hayatının önemli isimlerinin 
katılımıyla gerçekleşti. ARCH Concept standartlarıyla kurulan 3 
bin 570 metrekarelik tesisin açılışında büyüleyici bir tasarıma sahip 

Jaguar’ın ilk elektrikli modeli IPACE de lanse edildi. 

Muhteşem bir kokteyl ile gerçekleşen açılış etkinliğine 
Özgörkey Şirketler Grubu Kurucusu Erdoğan Özgörkey 
ve eşi Rüçhan Özgörkey, Özgörkey Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özgörkey, Özgörkey 
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Selim Özgörkey, Borusan Otomotiv İcra Kurulu 
Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv Jaguar Land 
Rover Genel Müdürü Cem Uluğtekin ve İzmir cemiyet 
hayatının önemli isimleri katıldı.

İki yenilikçi marka Jaguar ve Land Rover‘ı geleceğe taşımak 
üzere tüm dünyada dönüşümüne başlanan ARCH Concept’i 
İzmirliler ile buluşturmaktan gurur duyduklarını belirten 
Özgörkey Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Selim Özgörkey, “ARCH Concept sadece görüntü ve hissiyattan 
ibaret değil. Dünyanın her yerinde müşterilerin satın alma 
ve sonrası deneyimlerini en üst premium seviyede, tüm 
showroom ve servislerde standart hale getirmek anlamına 
geliyor. 3 bin 570 metrekare kapalı alana sahip projemiz 7 
Jaguar, 7 Land Rover sergileme kapasitesiyle yeni konseptin 
en büyüklerindendir. Bununla birlikte yeni markaların 
gelecek planlarında çok önemli bir yeri olan hybrid ve full 

elektrikli otomobillere de hizmet vermeye hazırız. ARCH 
Concept binamızın açılışının Jaguar’ın ilk elektrikli modeli 
IPACE’in lansmanına rastlaması ve sizlere bu modelin 
tanıtımını yapmaktan da memnuniyet duyuyoruz” dedi. 

Türkiye’nin en büyük otomobil müzesi olan Key Museum 
hakkında da bilgi veren Selim Özgörkey, “Yeni tesisimizin 
açık hava alanında sergilediğimiz 1963 model Jaguar 
EType ve 1995 model Land Rover Defender gibi nadide 
klasikleri görmek için Key Museum’u ziyaret etmeniz 
yeterli. İzmir ve Ege’nin otomotiv sektörü yatırımlarına 
desteklerini esirgemeyen çok sevgili babam Özgörkey 
Şirketler Grubu’nun kurucusu Erdoğan Özgörkey’e sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, 
konuşmaların ardından Selim Özgörkey’e teşekkür plaketi 
takdim etti. Büyük beğeni toplayan “Raf” şarkısının arkasındaki 
iki isim olan Deeperise (Mesut Yılmaz) ve vokal Jabbar 
(Mücahit Turan) gecede muhteşem bir performans 
sergiledi.
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Lüksün Zirvesi Özgörkey’de
Borusan Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv, 
segmentinin lider modeli olan BMW 7 Serisi’ni keyifli bir gecede 

tanıttı.
300’e yakın seçkin davetlinin katıldığı, canlı müzik eşliğinde lezzetli ikramlarla renklenen 
gecenin ev sahibi Özgörkey Otomotiv Genel Müdürü Ozan Yıldız, BMW markasının 
amiral gemisi olan BMW 7 Serisi’ni İzmirlilere tanıtmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. 
Yıldız, Laser light teknolojisi, Sky Lounge panoramik cam tavan ve Executive Lounge 
koltuk düzeni gibi özellikleriyle BMW 7 Serisi’nin kullanıcılarına sınırsız konfor ve üst 
düzey performans sunduğunu belirtti.
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FEAST ile Ege’den 
Dünya’ya Lezzet 

Köprüsü
Gıda sektörünün öncü isimlerinden Özgörkey Gıda, 

Ege’nin tarımsal ürünlerini FEAST markasıyla 6 
kıtada, 25 ülkede tüketicilerle buluşturuyor.

Türkiye’nin en önemli gıda fuarları arasında yer alan 
İBATECH Fuarı’nda yerli ve yabancı pek çok konuk 
ağırlayan Özgörkey Gıda, kurduğu stantta Feast 
markalı ürünlerinin tanıtımını da gerçekleştirdi.

FEAST Pazarlama Yöneticisi Tuğçe Işıksoy, 
İzmir - Torbalı’da yaklaşık 1 milyon metrekare arazi 
üzerinde 100 bin m² kapalı alana kurulu üretim 
tesislerinde, 100 bin tonu aşan üretim kapasitesine 
sahip olduklarını söyledi.

Yalnızca Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en büyük ve en 
modern entegre dondurulmuş gıda tesislerinden 
birine sahip olduklarını dile getiren Tuğçe Işıksoy, 
“Gücünü Ege’nin bereketli topraklarından alan 
Özgörkey Gıda olarak, bugün tesisimizde patates, 
sebze, unlu mamuller, kaplamalı ürünler ve pasta 
alanında üretim yapmaktayız. Ülkemizin en büyük 
entegre dondurulmuş gıda üretim tesisine sahip 
olan Özgörkey Gıda, ISO 9001, ISO 22000 ve 
BRC belgelerine de sahiptir. Ürünlerimizi, sadece 
Türkiye’de değil, aynı zamanda 6 kıtada, 25 ülkede 
tüketicilerle buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

FEAST olarak, hem organik hem de konvansiyonel 
tarım ürünlerinin üretimini yaptıklarını dile getiren 
Işıksoy, her ürünün çeşitli analizler ve kalite 
kontrollerinin de gerçekleştirildiğini; güvenle 
tüketildiğini ifade etti.

FEAST markalı dondurulmuş gıda ürünlerinin 
yanında CakeStudio markasıyla taze, katkısız ve 
lezzetli pastaları da müşterilerine sunduklarını dile 
getiren Işıksoy, tüm ürünlerin uygun dondurma 
koşullarıyla birlikte besin değerini, tat, renk ve 
dokularını da koruduğunu sözlerine ekledi.  

Ürünler Her Zaman Taze Kalıyor

Ürün hazırlanma süreçleri hakkında da bilgi 
veren FEAST Pazarlama Yöneticisi Tuğçe 
Işıksoy şöyle devam etti: “Tarladan hasat edilen 
ürünlerimiz fabrikaya getirilir, uygun koşullar 
altında yıkanma, ayıklanma, kesilme ve paketlenme 
aşamalarından geçer. Her ürün grubumuz için 
farklı hatlarımız bulunmaktadır. Tüm üretim 
sürecimizde, kalite ekibimizin belirlediği kriterler 
çerçevesinde, ürünlerimiz için gerekli kontroller 
yine kendi ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. 
Bu kontrol noktaları fiziksel, kimyasal, biyolojik 
ve alerjen risklerinin detaylı analiz edilmesi ile 
belirlenmiştir. Kurulduğumuz ilk günden itibaren, 
FEAST olarak misyonumuz, Ege’nin bereketli 
topraklarında, yetiştirdiğimiz ürünleri ilk günkü 
tazeliğinde tüm Türkiye’deki sofralara ulaştırmak 
oldu. Tesislerimiz İzmir Torbalı’da, ekim yaptığımız 
tarlaların tam da ortasında bulunuyor. Bu sayede, 
mahsulleri mevsiminde toplayarak, sadece birkaç 
saat içerisinde mahsullerimizi fabrikamıza getiriyor, 
hiçbir katkı maddesi kullanmadan saklayarak tüm 
sofralara güvenle ulaştırıyoruz.”
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Motosiklet Eğitimine Özgörkey Desteği
IMC TRAININGS İyi İnsan İyi Sürücü ilkesi ile yola çıkmış, moto-
siklet ileri ve güvenli sürüş alanında resmi iş ortağı DEMİR BÜ-
KEY AKADEMİ ile birlikte sahip olduğu tüm bilgi birikimini ve 
tecrübeyi motosiklet sürücüleriyle paylaşarak, motosiklet sürücü-
lerinin tüm yaşamları boyunca her zaman güvenli, ileri ve bilinçli 

bir sürüş tekniğine sahip olmaları amacıyla kurulmuştur.

Hedefimiz tamamen fizik kuralları çerçevesinde çalışan ve aslında 
kullanıcısının tehlikeli hale getirdiği motosikleti, keyifle ve yüksek güvenlik 
bilinciyle kullanılan pratik bir araç haline getirmek ve bu konuda üzerimize 

düşen tüm sorumlulukları yerine getirmektir.

Bu etkinlikte bize imkân ve Destek sağlayan Özgörkey Otomotiv ailesine 
ve sunuma katılarak bizi onurlandıran Sayın Selim Özgörkey’e ayrıca 
teşekkür ederiz. Siz katılımcıların verdiği bu Destek ve güvene layık olabilmek 

adına şevkle çalışmaya devam edeceğiz.
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Aegean League “Özel Basketbol Ligi”, basketbolu seven, sportif organizas-
yonlar ve kurumsal firma işleyişi ve yapısı konularında bilgi birikimi ve de-
neyime sahip olan bir ekip tarafından 2015 yılında İzmir’de kuruldu.

Ege Bölgesi’nin en yüksek katılımlı, şirket ve kurumların temsil edildiği 
“Özel Basketbol Ligi” Aegean League’de, spor yapmak isteyen şirket çalı-
şanlarını sosyal bir etkinlikte buluşturmak, şirketlerini temsil etmek, yoğun 
iş stresinden kurtarmak, uzun bir lig maratonu içinde disiplinli çalışarak 
ve centilmence mücadele ederek kurumlarını/markalarını, sosyal ve spor 
alanında tanıtmak ve çalışanlarını takım ruhu altında bir araya getirmeyi 
amaçlanmaktadır.

Lig, 2 ayrı dönemde toplam 28- 30 hafta süren sportif ve sosyal bir et-
kinliktir. Şirketimiz bu lige 2016 yılında katılım yapmıştır. Ligin katılımcı fir-
maları Abalıoğlu, Başer İnşaat, Beyazyaka, Egesit İnşaat, İndas Otomayon, 
Nika Sports, Özgörkey ve Volkan Spor firmaları yer almaktadır.
Firmamız adına takımda yer alan isimler ise şöyledir:

3 Mustafa Arslantaş, 5 Yağız Elma, 6 Mert Eşref Yılmaz, 7 Berk Kar, 8 Ozan 
Atmaca, 13 Gökhan Özbalık, 15 Burak Bayar, 18 Sertan Şiyak, 19 Alper To-
ker, 20 Yiğit Davulcu, 23 Toygun Tunçer, 24 Berkay Şakar, 41 Beyazıt Ersoy

Maçlar her Salı ve Çarşamba günü saat 20.00 ya da 21.30’da oynanmaktadır.
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Broadway Rüyası Annie’ye
Özgörkey Otomotiv Desteği 

Broadway’in en bilinen müzikallerinden biri olan 
Annie dünyanın farklı coğrafyalarındaki onlarca 

ülkede, binlerce kez sahnelenmiş bir başyapıt…

Gösterime girdiği ülkelerde geniş yankı 
uyandıran Annie, rol verdiği çocukların 
yaşamlarında çok önemli kırılma nokta-
ları oluşturuyor.

Mozart Akademi, bir Broadway rüyası 
olan ve dünyanın en ünlü çocuk müzikal-
leri arasında yer alan Annie’ye Borusan 
Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi 
Özgörkey Otomotiv sponsorluğunda ev 
sahipliği yapıyor. 

DEÜ. Sabancı Kültür Merkezi’nde 21 
Nisan 2018’de ilk prömiyerini yapacak 
müzikalin bilet geliri sosyal sorumlu-
luk projesi altında çocukların yararına 
Özgörkey Otomotiv tarafından bağışla-
nacak.

Özgörkey Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Selim Özgörkey hem sanata 
hem de çocuklarla ilgili projelere destek 
vermekten mutluluk duyduğunu belirtti.
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BMW’nin elektriklisi bisikletlilere eşlik etti
Karşıyaka Belediyesi tarafından organize edilen Avrupa Hare-
ketlilik Haftası Etkinlikleri’ne sponsor olarak katılan Borusan 
Otomotiv Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv, 
düzenlenen bisiklet konvoyunda BMW’nin %100elektrikli oto-

mobili BMW i3 ile iki teker severlere eşlik etti.

Bostanlı’da başlayan etkinliklere aileler sabahın erken saatlerinden itibaren 
bisikletleriyle geldi. Aileler oluşturulan mini parkurda gerçekleştirilen güvenli 
sürüş ve çocuk bisiklet sürüşü aktivitelerine katıldı. BMW i3’ü de test etmek 

isteyenler ise kısa bir Bostanlı gezisi yapma olanağı buldu.

BMW i3. gelecekten ilham alarak bugün için tasarlandı

Etkinliklerin ardından bisiklet sürüşüne geçildi. Fosil yakıt kullanmayan 
ve doğa dostu yapısıyla geleceğin şehir içi ulaşım aracı olarak gösterilen 
BMW i3, Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi’nde bisikletlilerin düzenlendiği 
konvoyda Bostanlı – Alaybey güzergahında liderlik yaptı. Oldukça renkli 
görüntülere sahne olan yolculuk boyunca vatandaşlar da destek verdi. %95’i 
geri dönüştürülebilen malzemelerden üretilen ve tıpkı bir bisiklet gibi 0 
karbondioksit emisyonu verilerine sahip olan BMW i3, çevreci özelliğinden 

dolayı organizasyona katılanlardan tam not aldı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen kısa gezi sonrasında 
organizasyona koşu, yoga ve konser gibi etkinliklerle devam edildi.
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Brand in Town 
İzmir’de BMW Şıklığı
Türk tasarımcıların markalarını İzmir’le bu-

luşturan Brands in Town İzmir, 25 Ekim günü 
İzmir Alsancak Libas mağazasında gerçekleşti. 

Adana’da faaliyet gösteren Paper ‘N’ Party tarafından 
düzenlenen organizasyon, 40 yılı aşkın süredir ithalat yapan 
ve bünyesinde birçok ithal marka barındıran İzmir markası 
Libas’ın ev sahipliğinde yapıldı. Saat 11.00’de başlayan 
organizasyon saat 20.00’de sona erdi. Melis Göral, Iris+Ivy, 
Jour du Nil, Özusta, Navet by Ersin, Sedef Cengiz, Exquise, 
Boholoves Elif Mısırlı, Sorbe, La Dolce Passione, Min by 
Yasemin, Idee, Matla, CalyxPrints gibi markaların yer aldığı 

Brand in Town İzmir’de BMW şıklığı dikkati çekti.
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29 Ekim Cumhuriyet Koşusu’na 
Özgörkey’den Destek

TED İzmir Koleji bu yıl ilk kez yapılan Run Of Legends Koşu Festivali 
kapsamında 29 Ekim Pazar günü Alaçatı’da yapılan 7 km Cumhuriyet 
Koşusu’na ev sahipliği yaptı. Geleneksel olarak düzenlenmesi amaçla-
nan Cumhuriyet Koşusu’na Özgörkey Otomotiv olarak destek verdik.
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Kistik Fibrozis Farkındalığı
22 Ekim Pazar günü sabah 09.00 ile 12.00 saatleri 
arasında, Yakaköy esnafı ve Köy Kadınları Kalkın-
dırma Derneği tarafından İzmir Bornova Mevkiin-

de “Can Dostlar Patika  Koşusu” düzenlendi.
Kistik Fibrozis hastalığına farkındalık projesi kapsamında ilk önce sahip-
leri ile Can Dostlar yani köpekler, daha sonra tüm katılımcılar hep birlikte 
koşuldu.

Özgörkey Otomotiv çalışanları olarak, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamın-
daki bu koşuda güzel dostlarımız eşliğinde orada olmak destek ve katılım 
sağlamak büyük mutluluk ve gurur kaynağıydı. Proje sahibi Gökhan Gü-
neri’nin de bu projede yanında olmak bizler için ayrıca anlamlıydı.

Gökhan Güneri, oğlu Fatih 5 yaşına geldiğinde onunla birlikte koşmaya 
başladı. Çeşitli fizik tedavi yöntemleri de öğrenen baba, evine bir de koşu 
bandı aldı. Yaklaşık 8 yıldır günde en az 2 kilometre koştuklarını dile getiren 
Güneri, “Türkiye’de kistik fibrozis tanısı konulan 2 bin 200 hasta var. Kesin 
bir tedavisi ne yazık ki yok. Bu hastalık akciğer, karaciğer ve pankreas gibi 
organların çabuk yorulmasına neden oluyor. O yüzden bol bol hareket 
edip, solunum yolunu açık tutmak gerekiyor” dedi. Güneri, şöyle devam 
etti: “Oğlumla evimize yakın spor tesisinde her gün el ele koşuyoruz. “Baba 
dur” dediği zaman bile kolundan tutup çekerek koşmasını sağlıyorum. Onun 
durması hayatından bir gün daha eksilmesi demek. Elimizden geldiği kadar 
onu koşturacağız.”
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Beni Sevdiğini 
Söyleme!

Yazının başlığına bakınca bir 
edebiyat romanı havasında 
ya da başrollerini Julia Ro-
berts ve Javier Bardem’in 
paylaştıkları “Ye, Dua et, 
Sev” tadında bir içerik 
bekliyorsanız yol ya-
kınken sayfayı çevi-
rin. Maalesef ne ro-
man, ne de senaryo 
yazabilecek yetene-
ğe sahibim. Sadece 
bu topraklardan 
güçlü, büyük ve 
köklü markaların 
çıkması için ça-
balıyorum.

Eğer hala sayfayı çevirmediyseniz artık başlayabiliriz. Gelin, önce durum 
tespiti yapalım. Yıllardır ülkemizde pazarlama ve marka yönetimi 
ile ilgili birçok etkinlik düzenleniyor. Pazarlama gurularından eşsiz 
tüyolar alıyoruz. Peki, bunları iş planımıza ne kadar dahil ediyoruz? 
Yoksa “burası Türkiye, bizim ülkemizin ve insanımızın gerçekleri farklı” 
mı diyoruz? Sonucu söylemeye gerek yok, çünkü dünyanın en değerli 
100 markasının içinde 1 markamız dahi yok. Bunun da ötesinde 
BrandFinance’in raporuna göre ülkemizin en değerli 100 markasının 
değeri bir Nike, Starbucks, Coca Cola etmiyor. Sıralamada daha üstte 
yer alan teknoloji şirketlerinin isimlerini bile telaffuz etmiyorum. 

Aslına bakarsanız dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Evet, bizim 
insanımızın gerçekleri farklı olabilir. Ancak küreselleşme ile birlikte 
ortaya homojen bir tüketici de çıkmış durumda. Dünyanın neresine 
giderseniz gidin sizin gibi giyinen, sizinyemek zevkinize sahip, aynı 
markaların ekranlarına bakıp sosyal mecralarda gezen binlerce 
insanla karşılaşabilirsiniz. Bana hala inanmıyorsanız Milano, Bakü, 
Moskova ya da Londra’nın sokaklarında yürüyün. Birbirimizden fazla 
bir farkımızın olmadığını göreceksiniz. Çünkü bizler küreselleşen 
dünyanın tüketicileriyiz.

Tüketici markalardan ne bekliyor?

Günümüzde yalnızca ürünler üreterek ya da hizmet kalitesini arttırarak 
müşteri sadakati yaratmak yeterli olmamaktadır. Bugünün tüketicisi 
kalbinin hızlı atacağı, aşk kadar güçlü deneyimler yaşamak istiyor. 
Markaların sadakat programlarındaki bir koddan ötede hissetmeyi 
arzuluyor, reklamlarda kendisinin ne kadar değerli, önemli olduğunun 
söylenmesinden ziyade bunu kendisine hissettirilmesini istiyor. İşin 
anahtarı da deneyim ekonomisinde saklı.

Eşsiz deneyim tasarımı nasıl yapılır?

Bu noktada Pine ve Gilmore’a kulak vermekte fayda var:
1-Deneyim temasının oluşturulması: Temel ilke temanın kendine 
has, özgün bir kimliğe sahip olmasıdır. Hard RockCafe, Starbucks, 
Disneyland, Abercrombie&Fitch gibi tematik mekanları ele 
aldığımızda, müşteriler bu noktalara gittikleri zaman diğerlerinde 
olmayan deneyimler yaşamaktadırlar. Ayrıca müşteriler bu mekanların 
kapılarından içeri girdikleri andan itibaren ne tür bir deneyim 
yaşayacaklarını kısa zamanda algılarlar.

2-İzlenimlerin olumlu ipuçlarıyla uyumlu hale getirilmesi: İstenen 
izlenimin yaratılması için markaların, tüketiciler için öngördükleri 
deneyimi pekiştirecek ipuçlarını ortaya koymaları gerekir. Örneğin, 
Starbucks’ta yer alan birden çok kahve çeşidi, çalınan müzikler, 
kahvenin enfes kokusu müşterilere yaşayacakları deneyim hakkında 
ipuçları vermektedir.

3-Olumsuz ipuçlarının ortadan kaldırılması:Tasarlanan tema ile çelişen 
unsurlar ortadan kaldırılmalıdır. Disneyland’de çalışanlar müşterilerin 
önünde canlandırdıkları karakterlerin dışına çıkmamakta, yalnızca 
müşterilere kapalı alanlarda kendi aralarında konuşabilmektedirler. 
Bu arada yukarıda saydığım markalar müşterilerini misafir olarak 
görmektedirler.

4-Hatıralık eşyalarla deneyimin genişletilmesi:Markaların çoğu 
hatırlanmak ister. Tüketiciler de hatırlamak istedikleri deneyimlere 
ait fincan, logolu tişört vb. somut eşyalar satın alırlar. Ya da FatDuck 
restoranının yaptığı gibi o güne ait logolu rozetler hediye edebilirsiniz. 
Sosyal medya çağında markanızı gündemde tutabilmek için insanlara 
paylaşabilecekleri, konuşabilecekleri nedenler verebilmelisiniz.

5-Deneyimin beş duyu ile entegre edilmesi: Bir deneyim duyulara 
ne kadar etkili hitap ederse, o kadar akılda kalacaktır. Örneğin, bir 
giyim mağazasının öncelikle görme duyumuza hitap ederken, akılda 
kalıcı reklam müziğiyle kulağımıza, mağaza parfümü ile koku alma 
duyumuza seslenmesi sizce tesadüf müdür? Kendi markanız içinne 
kadar çok duyuyu entegre ederseniz o kadar başarılı bir deneyim 
tasarımı ortaya koyarsınız.

Unutmayın, insan duyduğunu unutur, gördüğünü kaydeder, kokladığını 
anımsar, dokunduğunu duyumsar ama hissettiğini içselleştirir. Bu 
nedenle deneyim unutulmazdır. Size de markanızı yönetirken belirli 
kalıplar içinde sıkışmayacağınız, rakiplerinizin izinden gitmeyeceğiniz 
size özgü, sizi farklı kılan fikirler ile müşterilerinize eşsiz deneyimler 
yaşatmanızı dilerim. 

Yarın geç olabilir şu andan itibaren markanızı rakiplerinizden nasıl 
farklılaştırabileceğiniz üzerine düşünün.

Hissettir

Marka ve Siyasal İletişim Danışmanı
İlhami Çağrı Aka
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İlk MINI Cabrio 2004 yılında
piyasaya sürüldü

Jenerasyonları: 4
İlk üretim yılı: 2004
Motor: Benzin, Dizel 

MINI CABRIO (2004 – 2009)

2001 yılında yeni MINI’nin başarılı bir şekilde piyasa-
ya sürülmesinin ardından, 2004’te Cabrio versiyonu 
piyasaya sürüldü. Tüm normal kabinlerde standart 
5 vitesli manuel şanzıman ve isteğe bağlı bir CVT 
seçeneği, sportif S hattı ise isteğe bağlı 6 vitesli oto-
matik şanzıman ile mevcuttu. Cooper S Cabrio, 170 
hp ve 220 Nm maksimum tork kapasitesine sahip 
süper şarjlı DOHC 4 silindirli benzinli bir motor ile 
geldi.

Saf Heyecan;

MINI Cabrio

Dünden bugüne MINI hikayesi

Dışa dönük ve açık fikirli tavıra sahip Yeni MINI Cabrio güç ve 
enerji doludur. Yaz mevsiminde, üstü açık otomobil kullanmanın 
keyfi; duyularınızı harekete geçirir ve açık bir yolda zevkli anları 
yakalayarak paylaşmanızı sağlar. Direksiyonun ardında her an süren 
heyecan. Kendinizi daha canlı hissetmenizi sağlayacak ve güneş ışığı 
altında sofistike bir keyif sunacak. Sınırsız baş mesafesi ile her zaman 

daha fazla keyif verir.
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MINI CABRIO (2015 – 2018 )

MINI Hatch, 2015 yılında tam bir makeover aldı ve he-
def kitlesinin saçlarını da savuracak Cabrio versiyonu 
üretildi.
Yeni MINI Cabrio, hardtop versiyonundan aynı tasarı-
mı ödünç alıyor ve 30 km/s hıza kadar çalıştırılabilen 
otomatik yumuşak bir üst kısım ile geliyor. İsteğe bağlı 
olarak, çatı kumaşı bu modelde ilk kez entegre doku-
ma bir grafikle özelleştirilebilir. Kaliteli hazırlanmış iç 
mekanın yanı sıra bir dizi elektronik sürücü destek 
fonksiyonunun yanında, yeni bir hafif rüzgar koruyu-
cu da MINI’nin standart paketiyle sunuldu.

MINI CABRIO (2009 – 2015)
Her ne kadar yakıt verimliliği, 
motor performansı ve 
güvenliğiyle övgüye değer olsa 
da, revize edilen MINI Cooper 
S Cabrio’nun tüm bu özellikleri 
geliştirildi ve her alanda 
mükemmelliğiyle ön plana çıktı. 
En iyi örneği, 170 beygir gücünde 
olan motoru ile araç sürati 
0’dan 100 km/s’ye 7 saniyeden 
daha az çıkmasına yardımcı 
oluyor. Günümüzde güvenlik 
son derece önemli olduğu için, 
üretici ABS ve EBFD’nin yanı sıra 
standart olarak dört hava yastığı 
taktı. Özel yan hava yastıkları, 
Viraj Fren Kontrolü (CBC) ve 
Dinamik Denge Kontrolü (DSC) 
de mevcuttur.
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MINI CABRIO (2018) 

MINI Cabrio, 2018’de 3- ve 5 kapılı Hatch 
modelleriyle birlikte güncellendi.

Uyarlanabilir LED’li yeni güçler, Union Jack 
motifi ile gömülmüş yeniden 
tasarlanan stop lambaları, 
yeni jantlar ve dış renkler 
ve bir dizi kişiselleştirme 
seçeneği de dâhil olmak 
üzere birçok yenilikler 
yapıldı. 
Motor 
aralığı daha 
iyi verim için 
geliştirildi. 
6 ileriden 7 
ileri joystick 
şanzımana 
geçildi.

Model Donanım Paketi Şanzıman Yakıt Tipi CC BG  Ötv Oranı

Teknik Veriler
Azami Hız (km/s) 206
Ağırlık (kg) EC 1.310
0-100 km Hızlanma (sn)
Silindir hacmi (cm³) | Sayısı 1.499 | 3
Motor Gücü 0

Şehir dışı (lt/100 km) | (g/km) 4,7 | 109,0
Ortalama (lt/100 km) | (g/km) 5,4 | 121,0
Şehir içi (lt/100 km) | (g/km) 6,5 | 142,00

Yakıt Tüketimi | CO2 Emisyonu

MINI Cooper Cabrio Türkiye Paketi Otomatik Benzin 1499 136 %60

MINI Cooper Cabrio Salt Otomatik Benzin 1499 136 %60

MINI Cooper Cabrio Pepper Otomatik Benzin 1499 136 %60

MINI Cabrio
Teknik Veriler

 F57 Cooper Değişim
Güç/Tork [bg/NM] 136/220 +11%/+38%

0-100 km/h (sn) 8,8 -10%

Hızlanma 80-120 km/h (sn) 10,3 -23%

Yakıt Tüketimi (kombine) [1/100 km] 4,9 -15%

CO2 Emisyonu (g/km) 114 -15%

Aks Aralığı (mm) 2495 +1%

Uzunluk/Genişlik/Yükseklik (mm) 3821/1727/1415 +3%/+3%/0%

Bagaj hacmi [|] 215 +26%

Yakıt Deposu Kapasitesi [|] 40 0%
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Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alan Mardin, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en çok merak edilen 
şehirlerinden biridir.

Milli Mücadele döneminde İngiliz ve Fransızlar 
tarafından işgal edilmek istense de Mardinliler direniş 
göstererek kenti savunmuş ve işgalden kurtarmıştır. 
Türkiye’nin en kalabalık 26. şehridir. 2012 yılında 
çıkarılan kanun ile “Büyükşehir” unvanına kavuşan şehrin 
isminin nereden geldiğine dair farklı görüşler vardır. 
Kimilerine göre “Kaleler Şehri” anlamına gelen Merde 
sözcüğünden, kimilerine göre ise savaşçı bir kavim olan 
Ardeşir tarafından bu bölgeye 3. yüzyılda yerleştirilen 
Mardeler’den gelmektedir. Arapça kaynaklarda ise şehir 
Mâridîn olarak geçmektedir.

Dinlerin ve dillerin şehri olarak adlandırılan Mardin’de 
Türkler, Kürtler, Süryaniler, Hıristiyanlar, Araplar ve 
Ezidiler bir arada yaşamaktadır. Bu kültürel zenginlik kent 
dokusuna da yansımıştır. Camileri, medreseleri, türbeleri, 
kiliseleri ve manastırları yan yana görmek mümkündür. 
Ayrıca İpek Yolu güzergâhında olan şehirde 5 han ve bir 
kervansaray mevcuttur. Eşsiz Mezopotamya manzarasına 
hayran kalacağınız şehir hoşgörü ve medeniyetler 
beşiğidir. Adeta açık hava müzesi görünümünde olan 
Mardin tarih ve kültür yolculuğuna çıkmak isteyenlerin 
muhakkak gitmesi, görmesi gereken bir şehirdir.

Gezilmesi için en uygun tarih: İlkbahar ve Sonbahar 
ayları çok rağbet gören mevsimlerdir. Ama genel olarak 
Mardin’e 12 ay 4 mevsim gidebilirsiniz.
Konaklama: Eski Mardin şehrindeki butik oteller tercih 
edilmelidir. 
Yemek Önerisi: Kesinlikle kaburga dolması, sembusek, 
içli köfte çeşitleri ve mumbar dolması tadılmalıdır.
Ne alınmalı: Telkari Gümüş ürünler harika hediye olur. 
Ayrıca Mardin’e has kahve çeşitleri de farklı bir seçenek 
olabilir ama en fazla Mardin’den badem şekeri alınır. 
Sabun da bir alternatif olabilir. 
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Paris merkeze 32 km. uzaklıktaki bu aklımı 
başımdan alan yer, hayalimin çok daha ötesindeydi. 
Disneyland kelimesini yazarken bile sadece bana 
mı harfler rengarenk gibi geliyor, bilmiyorum. 

Disneyland’i iki bölüme ayırsalar da sanki 100 
ayrı konu var gibi. 100 ayrı şekil. 100 ayrı göz 
kamaştırıcı, tasarımsal oyuncak. 100 ayrı dünya. 
Kristalleşmiş bir müzik sesi gibi, ışıltılı, büyüleyici, 
görünmez bir durumun içinde şaşkın gözlerle 
etrafa bakarken aklınızın da 100’e bölündüğünü 
fark edebilirsiniz.

Disneyland Park ve Walt Disney Studios 
Park

Disneyland Park’taki uyuyan güzel şatosu ile bile 
en az 50 kare fotoğraf çekilebilirsiniz. Hayatımda 
gördüğüm en güzel pembe olabilir. Sadece 
şato değil, şatoya giden yol, etrafındaki çiçekler, 
birden bire karşınıza çıkan Disney karakterleri… 
Gerçekten tarifsiz bir görsel şölen sunuyor.

Aya yolculuk temalı Roller Coaster yani Space 
Mountain’den inerken bacaklarınızın titrememesi 
imkansız. Daha deli bir oyuncağa binmediğimi 
itiraf edebilirim. İnanılmaz hızlı. Biraz daha zorlarsa 
gerçekten aya gidebilir. Bir saat sıra beklediğimize 
kesinlikle değdi.

Walt Disney Studios Park’ta çizgi filmlerin nasıl 
çekildiğini anlatan atraksiyonlarla karşılaştım. 
Bu efsane serüvenleri izlerken çizgi filmdeki 
karakterlere büründüm. Tabi ki en sevdiğim 
Mickey Mouse’u derinlemesine hissettim. I love 
you Mickey.

Oradaki hediyelik eşya dükkanlarında hayatımın 
sonuna kadar sıkılmadan yaşabileceğimi fark 
ettim. Çünkü hiçbir şey normal değildi. Tüm 
kostümleri denemiş, tüm şapkaları takmış, her 
oyuncağı tek tek incelemiş olabilirim. Amerika, 
Brezilya, Hollanda, Portekiz, İngiltere, Güney 
Kore’den hediye gelen anahtarlıklarımın içerisinde 
en değerlisi oradan aldığım P harfli Mickey’lisidir.

Gufi, Minnie, Rapunzel, Pamuk Prenses, Alaaddin, 
Aslan Kral, Donald Amca ve arkadaşları; sizinle 
aynı yolda yürümek, elinizi tutmak, gülmek 
hayallerimdekinin de çok üstünde bir durumdu.

Sanki gökyüzü bile oradan bakınca çok farklı…

Yaşınız kaç olursa olsun, Disneyland’a gidin. 
Sabahtan akşama kadar eğlenin. Eğlenmek az 
kalır, çıldırın.
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Toygun Tunçer ...............Trump’ı getirsin
Ozan Yıldız .......................Götürmesin Yeter
Fadime Uygun ................Mutluluk
Hande Pehlivan .............Çekirdek Aile 
Ümit Kayar ......................Bisiklet
İsmail Temel  ..................Para
Devran Toraydın ...........Kırmızı ruj - Ayna
Ahmet Kotlu ....................Araba
Tuba İçken  Anahtarlık ( Kaş’tan  
 alacağım ev için 
Bartuğ Kocabıyık  ........ İphone X
Helin Özçift  Kırmızı Rugan   
 Çizme 
Nilsu Şen ...........................Saat 
Gizem Özbağış Uslu .....Parfüm
Gül Şen  ..............................Parfüm
Zeliha Özgenç Yurtdışı Seyehat  
 Çeki
Poyraz Ergin ...................Plastation 4
Derya Kılıç .......................Parfüm
Gonca İbanoğlu .............Disneyland

Aslı Deniz Acun ..............Aşk
Ayşen Samsun Yurtdışı Seyehat  
 Çeki
Muhteber Ulutaş ...........Bir kutu çikolata
Deniz Çetinkaya ............Mutluluk
Özgür Yıldız .....................Personel
İnci Bayrakçı  .................Kaybolan Yıllarımı
Nuran Aslan  Yurtdışı Seyehat  
 Çeki
Pınar Demirtaş .............. İphone XS Max
Öykü Yüksel  ...................Seyehat Çeki
Fatih Özüarı  Sorunun Cevabı  
 gelmeden önce  
 haber verilmesini
Merve Çakır  ...................Sağlık
Sonay Yalnız  ..................Sağlık
Serdar Binici  ..................Bir çuval para
Alper Toker  .....................Yeni Kıyafetler
Bergüzar Sönmez ..........Yurtdışı Seyehat 
Kaan Berberoğlu  ..........Bol bol kas
Atilla Kilit  .......................Sağlık
Meltem Güntekin ..........Lamba cini
Ezgi Baran  ......................Daha çok müzik
Elif Genal  .........................Daha güzel bir yıl
Sena Taşören  .................Macbook
Pelin Gülerhepşen  Kendimden birtane  
 daha (yapay zeka)
Melike Kahya  .................Aşk
Bircan Ateş  .....................Mutluluk
Rahmi Türkiş .................Dolar
Fevzi Kurt ........................Para
Emre Eş .............................3D Tablo
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Nilüfer Gökçe Hiçbir şey   
 gelmesin, bedava  
 şeylerden kıllanırım
Nevzat Aydemir  ............Huzur
Çağrı Ayaz ........................Mutluluk
İsmail Tikniz ...................Şans
Cemre Erişkin ................At
Samim Döner  Noel babanın   
 kızağına binmek
Göksel Ertikli  ................Araba
Alper Teknekuran  .......Sağlık
Şevket Şare  .....................Sağlık
Doğukan Yaman  Bir şey getirmesin, 
  elimdekileri   
 almasın yeter
Yasin Yüksel  ..................Kılıç
Orhan Taştekin .............Huzur
Göksu Çiros ..................... İphone XS Max
Murat Topuz  ...................Sağlık
Mehmet Turmuş ............Huzur
Hikmet Cayvaz  ..............Samsung Note 9
Erhan Ankacık ...............Bedava olan her şey
Mustafa Sezgin ..............Seçici değilim,
 her şey olabilir.
Göksel Özyürek  ............Araba
Semih Karaege  ..............Tekne
Emre Kubat  ....................Huzur
Ufuk Korkmaz  ...............Kız çocuğu
Ömer Faruk Acar Hiçbir şey   
 istemiyorum
Engin Beyan  ...................Sağlık
Sabit Pazar  .....................Para
Emre Güven  ....................Plastation 4 oyunu
Cenk Kılıçel  ....................1/18 BMW M1 
 Die cast
Ali Uysal ............................Araba
Alican Bozkan .................BMW M3
Tolga Bayram .................Telefon
Veli Bugurcu  ..................Hiçbir şey
Ramazan Baş  .................Araba

Sinan Muhikancı ...........Plastation 4
Süleyman Şen  ................Bol Kazanç
Murat Taşkıran  ............Mutluluk
Ozan Ekiz ..........................Bir ay tatil
Zekai Demiröz ................Sağlık
Mustafa Çalışkan .........Para
Hakan Can Çoban  .......Araba
Mehmet Özten  ...............Araba
Dilan Üney  ......................Huzur
Cihan Öleş  Çocukların mutlu  
 ve huzurlu olduğu  
 bir dünya 
Ferhat Kırcaalioğlu .....Plastation 4 oyunu
Büşra Kavaklıoğlu  ...... İyileştirme 
Hasan Kıray  Arızasız Range  
 Rover ve Jaguar  
 araçlar
Okan Adayan ..................Teknisyen 
Bayram Çakır .................Hiçbir şey
Gürkan Tepe ...................Araba
Zafer Binaz  ......................Yazlık
Sibel Uğurlu Kızımın çok mutlu  
 olmasını istiyorum
Ayhan Özdeşen ..............Ev
Merve Güdücü Mini Cabrio’yla  
 gelen aşk
Zuhal Çayüstü ................Limitsiz kredi kartı
Sera Demir .......................Laptop
Beyhan Akyurt  ..............Kır Düğünü
İlker Gürlük  ...................Bol kazançlı işler
Emin Türkoğlu ...............Bir koli eti karam
Sever Kardaş ..................Araba 
Berkin Yılmaz ................. Jant
Beyza İtir ..........................Sağlık
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2019 yılında bizi neler bekliyor?  
Astrolog Hande Nur Baydar

KOÇ 21 Mart- 20 Nisan
Kariyer alanınızda göstereceğiniz yüksek 
sorumluluk bilinciniz sayesinde terfi 
edebilirsiniz. Mesleki anlamda sağlam 
bir yer edinme isteğiniz ağır basabilir. 
Kendinizi toplum gözünden görebilir, 
daha ağırbaşlı ve sabırlı davranabilirsiniz. 
Ancak artan iş yükünüz sebebiyle ev 
ve aile yaşantınızı ihmal etmemelisiniz. 
Maddi konularda ani ve beklenmedik 
harcamalar olabileceği gibi sürpriz 
kazançlar da elde edebilirsiniz. Sosyal 
medya aracılığıyla kazanç sağlayan 
bir koç burcu iseniz bu yıl sizin yılınız. 
Yurtdışı seyahatler planlayabilir, yeni 
eğitimlere katılabilirsiniz. Umut ve başarı 
dolu bir yıl sizi bekliyor. 

BOĞA 21 Nisan-21 Mayıs
Dış görünüşünüzden ikili ilişkilerinize 
kadar hayatınızın her alanında devrim 
yaratacağınız bir yıl sizi bekliyor. Mart 
ayından itibaren ani kararlarınız ile 
çevrenizde şok etkisi yaratabilirsiniz. 
Gökyüzü sağlam ve kalıcı yenilikleri 
desteklerken değişime direnmemelisiniz. 
İnançlarınız, hayat felsefeniz ve 
umutlarınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. 
Bilgi donanımınızı arttıracağınız yeni 
eğitimlere katılabilirsiniz. 

İKİZLER 22 Mayıs - 22 Haziran 
Ortaklaşa kazançlar, vergi, miras, 
nafaka gibi her türlü alacak verecek 
meselelerinizde kısıtlama ve gecikmeler 
yaşayabilirsiniz. Gelir gider dengenizi 
yeniden yapılandırmalısınız. Mart 
ayından itibaren kontrolünüz dışında 
gelişecek beklenmedik sürprizli 
durumlara açık olmalısınız. Sizden 
saklananlar veya sizin sakladığınız 
sırlar ani bir şekilde ortaya çıkabilir. Yıl 
genelindeki tutulmalar; ortaklaşa kazanç 
krizleriyle birlikte kendi yeteneklerinizi 
kazanca çevirmeniz konusunda sizi 
zorluyor olacak. 

YENGEÇ 23 Haziran- 22 Temmuz
İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar 
alanınızda sorumluluk almanız gereken 
bir yıldasınız. Özel ilişkilerinizde teste 
tabii tutulurken ilişkinizi ciddiyete 
taşıyabilirsiniz. Yeni sosyal çevrelere 
girebilir, sıra dışı gruplara katılabilirsiniz. 
Gelecek ideallerinizde yenilenme 
enerjileri hâkim olabilir, özgürlüğünüzü 
ve bireyselliğinizi ortaya koyabilirsiniz. 
Yıl genelindeki tutulmalar evlilik 
ve ortaklıklar alanınızda kadersel 
etkileri barındırırken, sağlam ve kalıcı 
başlangıçlar yapabilirsiniz. Çalışma 
hayatınızda; yurtdışı ve yabancılarla 
ilişkiler, reklam ve tanıtım alanlarınızda 
şans ve fırsatlar sizden yana.

ASLAN 23 Temmuz-22 Ağustos
Çalışma hayatınızla ilgili yeni 
sorumluluklar alabilir, başarılarınızla 
adınızdan sıkça söz ettirebilirsiniz. 
Beslenme şeklinizi yeniden düzenleyerek 
diyete başlayabilirsiniz. Mart ayından 
itibaren, kariyer hayatınızda beklenmedik 
gelişme ve yeniliklere açık olmalı, 
adapte olmak adına esnemelisiniz. Yıl 
genelindeki tutulmalar; çalışma hayatınız 
ve sağlık alanınızda yıpratıcı ancak 
güçlendirici kadersel değişim süreçlerine 
işaret ediyor. Bağımlılıklarınızdan 
özgürleşebilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi 
yüksek tutmalısınız. Aşk hayatınız ve 
yaratıcılığınız canlanırken borsa ve 
spekülatif yatırımlardan yana şanslı bir 
yıl sizi bekliyor. 

BAŞAK 23 Ağustos- 22 Eylül
Çocuklarınızla ilgili sorumluluklar 
alabilir, onların hayatlarında disiplin 
ve otoritenizi ortaya koyabilirsiniz. 
Aşk ilişkilerinizde kısa vadeli flörtler 
yerine ciddi ve gelecek vaad eden 
ilişkilere yönelebilirsiniz. Mevcut 
ilişkinizde soğukluk, duygusal mesafeler 
yaşayabilir, tek taraflı aşklara meyilli 
olabilirsiniz.  Mart ayından itibaren 
hukuksal süreçlerinizde ve yurtdışı- 
yabancılar temalı konularınızda ani ve 
sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. 
Yıl genelindeki tutulmalar; kadersel 
tanışıklıklar ve aşk ilişkilerinize damgasını 
vurabilir. Ailenizi genişletebilir, ev alabilir, 
daha büyük bir eve taşınabilirsiniz. 

TERAZİ 23 Eylül-22 Ekim
Sorumluluk almanız gereken ve 
çeşitli testlere tabii tutulacağınız alan 
ebeveynleriniz ve aile hayatınız. Gerek 
yurtiçi gerek yurtdışı seyahatler sıkça 
gündeminize gelebilir. İletişim trafiği, 
yakın çevre ilişkileriniz yoğunluk 
kazanabilir. Yeni bir iletişim/ulaşım aracı 
satın alabilirsiniz. Şanslı imzalar atabilir, 
ticari anlaşmalar yapabilirsiniz. Mart 
ayından itibaren ortaklaşa kazançlar, 
vergi, miras, nafaka ve borçlar alanınızda 
beklenmedik sürprizli gelişmelere açık 
olabilirsiniz. Yıl genelindeki tutulmalar; 
ev ve aile yaşantınız, kariyer hayatınız ve 
ebeveynleriniz kaynaklı kadersel etkileri 
de beraberinde getiriyor olacak.

AKREP 23 Ekim-21 Kasım
Kendinizi ifade yeteneğinizi geliştirmeniz 
ve yeniden yapılandırmanız gerekiyor. 
Yakın çevreniz ve kardeşlerinizle ilgili 
sorumluluklar alacağınız deneyimler 
yaşayabilirsiniz. Sağlam kararlar alırken, 
anlaşılamadığınızı düşünebilirsiniz. 
İletişiminizde katı ve soğuk tutum 
yerine duygularınızı ifade etmeniz 
gerekebilir. Mart ayından itibaren evlilik 
ve ortaklıklar alanınızda sürpriz kararlar 

alabilirsiniz. Yılın tutulmaları ile önünüze 
çıkacak kadersel değişim temaları; iç 
ve dış ticaret, haberleşme ve iletişim, 
yolculuklar, kardeşler ve akrabalar 
alanınızdan olabilir.

YAY 22 Kasım-21 Aralık
Yılın en şanslısı olarak kendinizi daha 
enerjik, özgür ve mutlu hissedeceğiniz 
bir yıla adım atıyorsunuz. Yeni ufuklar 
keşfetmek, farklı kültürler tanımak, 
maceralara atılmak isteyebilirsiniz. 
Ufkunuz genişliyor ve farkındalığınız 
artıyor. Akademik başarılara açık olmakla 
birlikte maddi konularda kemer sıkmanız 
gerekebilir. Ailenizin desteğini alabilir, 
spritüel ve bilinçaltı konulara daha ilgili 
olabilirsiniz. 

OĞLAK 22 Aralık-21 Ocak
Sorumluluklarınızın ağırlığını en yoğun 
hissedeceğiniz yıl genelinde katı 
inanç ve tutumlarınızda esnemeniz 
gerekiyor. Yalnız bir oğlak burcu 
iseniz hayatınızda bir partnere/ortağa 
ihtiyaç duyabilirsiniz. Evlilik ve özel 
ilişkilerinizde, partnerinizin duygusal 
ihtiyaçlarını beslemeniz gerekebilir. 
Sosyal medya ve uzak mesafelerden aşk 
ilişkileri yaşayabilirsiniz. Sağlamcılık ve 
karamsarlığınızı abartırsanız karşınıza 
çıkan şans ve fırsatları kaçırabilirsiniz. 
Bağımlılık geliştirmemeye özen 
göstermeli, arkanızdan dönen gizli saklı 
işlere karşı gözlerinizi dört açmalısınız. 

KOVA 22 Ocak - 19 Şubat
Bu yıl bir sonraki yıla hazırlık 
dönemindesiniz. Plan ve programlarınızı 
yeniden düzenlerken zaman zaman 
kontrolünüz dışında gelişen olaylar 
karşısında umutsuz olmamalısınız. 
Ruhsal rahatsızlıklar ve depresyona karşı 
temkinli olmalısınız. Sosyal sorumluluk 
projelerinde adınızdan söz ettirebilirsiniz. 
Mart ayından itibaren taşınma, ayrı 
eve çıkma ve köklerden özgürleşme 
ihtiyacınız artabilir. Yeni sosyal 
gruplara katılabilir, arkadaş çevrenizi 
genişletebilirsiniz. Kariyerinizden elde 
ettiğiniz gelir artış gösterirken, şans ve 
fırsatlar yeni tanışıklıklarınızdan gelebilir.  

BALIK 20 Şubat-20 Mart
Kariyer hayatınızda kendinizi 
gösterebileceğiniz, ideallerinizi 
gerçekleştireceğiniz bir yıl 
sizi bekliyor. Ertelemekten ve 
kararsızlıktan vazgeçmeli, maddi 
fırsatları değerlendirmelisiniz. Bu yıl 
aşk ilişkilerinizi fazlaca göz önünde 
yaşayabilirsiniz. Mart ayından itibaren 
düşünce şekliniz değişime uğruyor. 
Kardeş ve yakın çevre ilişkilerinizde 
beklenmedik sürprizli durumlara 
açıksınız. 
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