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Cake Studio
Yeni Range Rover Evoque
Gaziemir’de ikinci el - Özgörkey Laundry
Yeni yıl partisi- Buz üstü sürüs egitimi

Herkese
Merhaba
Sevgili FunKey Sevenler!

Bu kez sizlerle daha kısa sürede görüşüyoruz.
Heyecan ve sevinç ile yeni sayıyı sizlere sunmaktan gurur duyuyorum. Artık üç aya bir çıkartacağımız dergimizin aynı seviyeyi korumasını hesaba katarak daha çok çalışmaya karar verdik.

Edi
tör
den

Ve ilk etapta bu sayıda dikkat çeken işinin ehli ve
farklı sektörlerden gelen çok değerli röportajları
okumanızı tavsiye ederim.
Evet böylesi bir dönemde eğlenceli, hareketli, enerjik kalmak zor ama ben gelecek için çok
umutluyum. Zihinlerimizi temiz tutup faydalı
olmaya çalışırsak hayatı belki daha keyifli yaşarız.
Canım ekip arkadaşlarım Bilal Atak ve Damla
Özal’a, Sibel Köroğlu’na, saygıdeğer, çok sevdiğim, bana yol gösteren, inanılmaz eğlenceli kadın Benan Bilek’e sonsuz teşekkürlerimle…
Şimdi buyurun FunKey’e…
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MELİKE KAHYA - İSMAİL TİKNİZ
İçerik ve Tasarım: Sorella Events
Basım Yeri: Mat Basım Hizmetleri - İZMİR
Özgörkey Grubu’nun Kurumsal Yayınıdır. Para ile satılamaz.
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ÇILDIR
GÖLÜ’NDE
BUZ ÜSTÜ
SÜRÜŞ EĞİTİMİ
Borusan Otomotiv’in, BOM (Borusan Motorsporları) ile birlikte altı yıldır düzenlediği Çıldır
Gölü’ndeki buz üstü sürüş eğitimine sonunda
katılabildim. İyi ki de katılmışım, çünkü olağanüstü bir eğitimdi. Bence otomobil kullanmaya
meraklı herkesin mutlaka en az bir kere yaşaması gereken bir tecrübe. Bunda tabiki BOM
ekibininçok fazla katkısı var; gerçekten çok iyi
organize edilmiş, her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş... Keşke bir gün değil de aynı
keyfi birkaç gün yaşayabilseydim. Birlikte katıldığım herkes aynı duygularla ayrıldı.
Bunun yanında ikinci gün yaptığımız Land Rover’larla bol karlı Off-road turu da bambaşka bir
keyifti. Beş tane farklı Land Rover aracı doğal
ortamlarında deneyimlemiş olduk. Sahibi ile
buluşmasına aracılık ettiğimiz araçların rakiplerinden ne kadar daha iyi olduğunu bir kez daha
anladım.
Markalarımızla ne kadar gurur duysak yeridir.
Borusan Otomotiv’e, BOM’a ve bu muhteşem
hafta sonunu bize sağlayan ekibe sonsuz teşekkürler. Seneye aynı yerde tekrar görüşmek
üzere…

Selim Özgörkey

Hakan Değerli - Selim Özgörkey

Özel reçeteler ve Enerji,
Modern teknoloji ve kurumsal vizyonla buluştu;

CAKE STUDIO ve FEAST
Bu kalpten cümlecikler Cake Studio markasının yol haritası aslında.
Küçük bir pasta atölyesinde 2003 yılında insanlara mutluluk yaşatma
hedefi üstüne kuruldu Cake Studio. Küçük işletmeler ve kafelere hizmet
vererek başlayan yolculuk, büyük restoran ve gıda devlerine ulaştı.

2012’de Cake Studio zarafeti bir dünya devi olan Feast ile
ortak adım atarak başarı hedefini daha yükseklere taşıdı. Şimdi Cake Studio ürünleri 2014 yılında taşındıkları
İzmir’deki 2900 metrekarelik fabrikadan daha büyük bir
üretim ve dağıtım ağıyla, lezzet tutkunlarıyla buluşuyor.

Daha tatlı bir dünya için 			
Feast ve Cake Studio bir arada
• Birinci önceliğimiz lezzet; Bu nedenle katkı malzemesi, koruyucular, yapay tatlandırıcı, esans, gıda boyası gibi
yapay tatlardan kaçınıyoruz.
• Güvenilir markalarla çalışıyoruz.
• Kaliteli malzemeler kullanıyoruz.
• Standart ve bize özel reçetelerimiz var.
• Butik pastacılık tecrübesi ile teknolojinin uyumu ile çalışıyoruz.
Dondurulmuş gıda sektöründe yıllık 100.000 tona yakın
üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük entegre dondurulmuş gıda tesislerine sahip olan Feast, 2012 yılında
patisserie sektörüne giriş yaptı ve sektörün en beğenilen markalarından CakeStudio’yu bünyesine kattı.
Feast markasının yıllara dayanan sektör tecrübesi, güçlü dağıtım ağı ve kurumsal vizyonu, Cake Studio’nun
kendine özel tariﬂeri, ustalığı ve marka enerjisi ile bir
araya geldi. Cake Studio’nun İzmir’deki yeni tesise taşınmasının ardından BRC ve Helal sertiﬁkalarının alınma
süreci de başarı ile tamamlandı.

Cake Studio, büyük bir lezzet yolculuğuna çıktığı birinci sınıf tatlılar küçük atölyesinde olduğu gibi bugünkü
modern tesislerinde de dünyanın en iyi tatlarını Türk
damak tadına uyarlayarak yeni lezzetler geliştiriyor,
mükemmeli arayanlara sunuyor. Harika lezzetlerin en
önemli sırrı; işe duydukları sevgi, sürekli ve öncülük
etme çabası ile tavizsiz kalite anlayışı.
Cake Studio tüm ürünlerinin insanlara keyif vermesi ve
mutlu etmeyi sürdürmesi için çalışıyor. Sloganlarında
olduğu gibi: “Mutluluk İçin Üretiyor.”

Mutlu lezzetlerin
kalitesi ondan sorulur;

AYDIN AYBAŞ
Kısaca Cake Studio’nun hikayesinden bahsedebilir misiniz önce?

Cake Studio
ürünlerinin elbette
pek çok özelliği
var. Bu özelliklerin
başında “Kalite”
geliyor. Biz de Funkey
olarak markanın
kalitesinin başındaki
Cake Studio Kalite
Yöneticisi Aydın Aybaş
ile görüştük.

Cake studio 2003 yılında iki vizyoner kadının işlerinden istifa ederek bir
apartmanın alt katında 60 metre karelik bir alanda bu sürece ilk adımlarını atmaları ile başlıyor. Butik olarak yürüttükleri işlerini ilerleyen zamanlarda ilk kurumsal müşterileri olan Tchibo ile farklı bir kulvara taşıyorlar.
Bu sayede butik üretimden donuk üretim sektörüne ilk adımlarını atmış
oluyorlar. İlk başladıklarında sadece 2 şubesi olan Tchibo markasının şu
an 200’ ün üzerinde şubesi var ve 17 yıldır tedarikçisi olarak çalışmaktayız. Tabiki Tchibo tek müşterimiz değil. Donuk pasta üretiminde tecrübe
kazandıkça Starbucks, Gloria Jeans, Caribou, Cafe Nerro, KFC gibi global
zincirlerin dev firmaları da müşteri portföyümüzde yerini almıştır. Ayrıca
bu halkaya son yılların en önemli pazarlarından olan discount marketlerde
eklenmiştir. A101, Migros, File ve Bim gibi marketlerde feast markası adı
altında ürünlerimizin satışı olmaktadır. Catering ve düğün organizasyonu
firmalarını da unutmamak gerekiyor. Bu firmaların kullanımına uygun
ölçü ve gramajlar da özel üretimlerimiz olmaktadır. Görüldüğü gibi çok
geniş bir pazara sahip sektörde 20 yıla yakın zamandır önemli işler başardığımızı düşünüyorum.

Peki, Özgörkey yapı ile yollar nasıl buluşuyor?

Firma büyüyor. Adı duyuluyor. Zaten o zamanlarda bizim sektörde çok fazla firma yok. Büyük firma diyebileceğimiz bunu yapan 4-5 firma var. Onlar da yetemiyor.
Özgörkey’in de ‘kendi markasıyla donuk pasta satmak’
gibi bir arayışı varmış. Özgörkey Holding bir çok firmaya
bakıp en son Cake Studio ile çalışma kararı alıyor. İlişki önce müşteri olarak başlıyor, bir sene kadar sonra da
Özgörkey ortak oluyor. 2014 yılının başında bu alan işin
gerektirdiği kalite standartlarına göre inşa edildi. Bütün
bölümler otomasyon makinelerinin uzunluklarına göre
ayarlandı. Mimarlar ve Gıda Mühendisleri ortak bir çalışma sergiledi. 2014 Haziran’da da firmayı İstanbul’dan
buraya taşıdık. 2018 yılında da Özgörkey Ailesi markanın
tek sahibi oldu.

Cake Studio yapısında sizin göreviniz nedir?

Ben burada kalite yöneticisiyim. Aynı zamanda gıda
mühendisiyim. 2009 senesinde dahil oldum. Yani İstanbul’ butik dediğimiz 60 metrekarelik üretimde başladım. Sonrasında Sutanbeyli’de 1500 metre karelik
üretim alanına geçtik ve İzmir Torbalı’da 3000 metre
karelik şu an ki tesisimiz benim cake studio ile üçüncü
üretim alanım oluyor.

Nerelisiniz?

Aslen doğma büyüme İstanbulluyum ama Sapancalıyım.

Siz bu marka nedeni ile mi İzmir’e geldiniz?

-Tabii. Cake Studio ekibiyle 2009’da başladım. 2014’te
buraya gelme süreci başlayınca İzmir’e tek geldim ve
burada evlendim aynı zamanda. Her anlamda hayatımı
değiştirdi son birkaç senede. Hem İzmir, hem Özgörkey,
hem de Cake Studio. Bana olumlu gelişmeler getirdi.

Peki, Özgörkey öncesi iş hayatınızı biraz konuşsak?

1978 İstanbul doğumluyum. Uludağ Üniversitesi Gıda
Mühendisliği bölümü mezunuyum. Mezun olduktan
sonra TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi mutfağında 1 sene kadar Proje müdürü olarak görev yaptım.
Daha sonra unlu mamuller sektöründe mantı ve yufka
yapan bir firmada çalıştıktan sonra memnun olmadığım için iş arayışına girdim. İnternetten başvuruda bulunduğum cake studio ile ilk görüşmemiz çok olumlu
geçmişti. İkinci görüşmede üretim sahasını gezerken
burnuma gelen güzel kokulardan olsa gerek çalışmak
istediğim yerin burası olduğuna karar vermiştim bile.
Çalıştığım 11 sene sonrasında çokta doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum kesinlikle.

Cake Studio’nun ürün bölümünde neler var?

Pasta çeşitleri, cheesecake çeşitleri, tuzlu dediğimiz
hem kraker hem poğaça tarzı ürünler, tatlı kurabiye
dediğimiz üzümlü, tarçınlı kurabiye çeşitleri, tart grupları, mozaik kek ve muffin çeşitlerimiz mevcuttur. Ayrıca müşteriye özel reçetelerde çalışılmaktadır. Burada
müşteri reçete de verebilir ya da bir ürün görseli paylaşabilir. Biz aldığımız bu donelerle müşterinin talep ettiği
ürünü geliştirebilmekteyiz.

Bizim kaliteli kafelerde yediğimiz “bunlar çok
güzel yapıyor” dediğimiz ürünler aslında tamamen size ait yani?

Artık bir kafeye gittiğiniz vitrinde gördüğünüz tüm
ürünler donuk olarak üretilen ve sevk edilen ürünlerdir.

Bu alanda tüm sektör donuk ürün tercih etmektedir.
Ürünleri dondurmak bir muhafaza şekli ve insan sağlığı
açısından en uygun olanıdır. Pratiktir, tüketeceğin kadarını çözdürürsün bu şekilde tüketemediğin ürünler
donuk olarak raf ömrü boyunca saklayabilirsin. Donuk
üretim maliyetlidir ama avantajları çok fazladır.

Sizden ürün alan başkasından da alabiliyor mu?
Örneğin mozaiği sizden alıyor havuçlu keki başkasından alabiliyor yani değil mi?

Firmalar aslında tek bir tedarikçiye bağlı kalmak istemiyor. Mesela bir firma on tane ürünü varsa yedisini bizden alıyor üçünü başka bir firmadan. Bu rakamlar değişebiliyor, artıp azalabiliyor. Yeni bir ürün girecektir başka
bir tedarikçiden teklif alır veya tadım değerlendirmesi
yapar. Bunlar sürekli kendi içinde sirkülasyon halinde.
Uygun olan fiyat ve tat beğenisine göre o firmayla ilerler.
Yeni ürün geliştirme için Ar&Ge birimimiz mevcut. Bazen satış biriminden bazen de direk müşteriden gelen
yeni ürün talepleri işletme müdürümüz yönlendirmesi
ile Ar&Ge birimimiz iletilir. Genelde bu gibi durumlarda
bir zaman kıstası vardır. Zamanla yarışılan bu süreçte
numuneler çalışılır. Uygun olanlar tadım ekibine sunulur. Numuneler kör tadım yapılarak puanlama yöntemi
ile değerlendirilir. Yeni ürün öncelikle bizlerin onayını
almalıdır. Onaydan geçmeyen ürünlerde revizyonlar
yapılarak onaylanıncaya kadar duyusal testler, raf ömrü
testleri ve gerekli durumlarda kimyasal ve mikrobiyel
analizleri yapılır. Kolay bir süreç değildir. Yeni doğan bir
bebek gibi sancılı ama sonu güzel olmaktadır.

Mesleğiniz, yaptığınız iş aslında belirleyici. İlişkinin devamı ya da durması o sizinle ilgili ve çok
sorumluluk isteyen bir iş. Bu konuda zorlanıyor
musunuz?

Açıkçası günümüz koşullarında bizi en çok zorlayan
ürünlerimizin maliyet kısmı. Çünkü kalitemizden ve
gıda güvenilirliğinden ödün vermemek için en iyi tedarikçilerle çalışıyoruz. Ürettiğimiz her ürünümüzün mikrobiyel analizleri yapılır sonrasında müşterilerimize sevk
edilir. Bunlar hep maliyet. Burada taviz vermediğimiz
nokta kafelerde ya da marketten eve alarak çocuklarına
yedirdikleri ürünlerimizin insan sağlığı açısından en güveniliri şekilde üretilmiş olduğundan emin olmamızdır.
Bu temel taşımızdır.

Mesleğinizin en zorlayan tarafı nedir? En yorucu, hırpalayıcı kısmı ne oluyor?

Kalite birimini yönetiyorum. Kalite birimi işletmelerde en ciddi ve hassas bir şekilde yürütülmesi gereken
birimlerden birisi. Her zaman oluşabilecek en kötü senaryoları düşünmelisiniz ve önceden önlemlerini almalısınız. Bu zamanla alışkanlık haline geliyor. Ve bu bakış
açısını tüm çalışanlara aşılamak zorundasınız. Benim en
çok savaş verdiğim konu, işletmelerde “ürün kalitesi ya
da gıda güvenliği kalitenin görevidir” anlayışı oldu. Tüm
çalışanlarımıza kalite ve gıda güvenliğini anlatarak onlarda da bu bakış açısının oluşması için çalışıyoruz.

Müşteri çabuk kaybolabilen bir yapıda değil mi?

Müşterinin taleplerini karşılayamaz ve buna çözüm getiremez ise kaybetmek zorundasınız. Her müşterinin
standartları farklı. Bazı müşteriler bizi iki sayfalık yasaklı

Hand
made bir
üretimimiz var.
Kimlerine göre
ürünlerimizin
lezzetinin sırrı bu
kimilerine göre
de işimizi sevgiyle
yapmamız.

listesi gönderiyor ve ürünlerde bu içeriklerin kullanılmamasını talep ediyor. Bizler de tüm müşterilerimizin
bu spektlerini karşılamak için hammadde kabulünden
ürünlerimiz müşterinin çatalına ulaşıncaya kadar ki
tüm aşamalarda kontrollerimizi sağlamak zorundayız.

Bu yapıda müşteriye karşı çabuk çözüm üretilebiliyor mu?

Evet bunu yapmak zorundasınız. Yapamazsanız müşteri gözünde güven kaybı yaşarsınız. Çözümler hızlı ve
etkin olmalıdır. Müşteriden gelen bir geri bildirim için
gıda güvenliği ekibimiz toplanır ve kök neden analizi
yaparız. Tüm kök nedenler değerlendirilerek düzeltici ya da önleyici aksiyonlar alırız. Sonrasında alınan bu
aksiyonların etkinliği kontrol edilerek müşterilerimize
kapsamlı bir rapor sunarız. Günümüz hız zamanı. Her
konuda hızlı olmak zorundayız yoksa hep bir adım geride kalırız.

Kaç kişilik bir ekip ile hizmet veriyorsunuz ya da
kalitede nasıl bir sistem var?

Kalitede şuan iki kişiyiz. Ben ve tekniker arkadaşım var.
Toplam 45 kişiyiz. Tek vardiya çalışıyoruz. İki kişilik kalite
ekibiyle hammadde kabulden son ürün çıkıncaya kadarki tüm aşamaların kontrolünü sağlıyoruz. ISO 22000,
Helal Gıda Üretim ve BRC 8 Gıda Güvenliği Standardı
belgelerimiz var. Özellikle BRC 8 belgemiz AA Grade
derecesindedir. Bizimle aynı sektörde yani donuk pasta üretiminde aynı dereceye sahip firma şu an için yok
diye biliyorum.

İş nedeniyle geldiğiniz İzmir’de 6 yıldır yaşıyorsunuz. Alıştınız mı?

Alıştım. İstanbul’da Beykoz’da yaşıyordum. Beykoz, İstanbul’un akciğeri. Beşiktaş’ı, Kadıköy’ü, Moda’yı çok
severim. Beykoz, İstanbul’un biraz daha dışında kalıyor
ama kendini bozmamış, biraz doğayla iç içe bir semt. O
yüzden o sakinliği seviyorum. Ama iş yaşantısı çok zor-

du orada. Cake Studio Sultanbeyli’deydi. Beykoz Sultanbeyli arası çok zorlanıyordum. Askerliğimi İzmir’de yaptığım için aşinalığım var. Geldiğimde bilerek geldim. İlk
zamanlar tabi yadırgadım. Çünkü İstanbul’un koşuşturmacasından sonra burası çok sakin geldi. Mesela İzmir’e
ilk geldiğimde ev ararken Key Otel’de kaldım. Kahvaltı
yapıyorum. İnsanlar işe gidip geliyor orada sahilden görüyorum. Ama herkes sakin sakin yürüyor. Balık tutanlara bakıyorlar. İstanbul’da böyle bir şey söz konusu değil. Zaman içerisinde bende o sakinlik moduna girdim.
İstanbul’daki arkadaşlarımla bile konuşurken oradaki
yorgunluğu negatifliği hisseder oldum. Bu anlamda İzmir daha yaşanılası bir şehir.

İzmir’de nerede yaşıyorsunuz, nereyi seçtiniz
yaşamak için?

-Çok yerde kaldım, şuan Bornova’dayım. Eşim Bornovalıydı. 8 aylık bir kız bebeğimiz var o yüzden aileye yakın
bir yerde oturalım dedik. Bornova çok merkezi… Her
yere yakın olması avantaj. Ama hayalim Karşıyaka. Bir
sene kadar Nergiz tarafında kaldım. Oranın tadı damağımda kaldı.

Kızınız büyüdüğü zaman Özgörkey yapısında
çalışmak istese, çalışmasını ister misiniz?

Kesinlikle evet. Mesleğim adına söyleyeyim; Gıda Mühendisliği Türkiye’de çok fazla değeri anlaşılmış bir
meslek değil. Devletin her gıda işletmesine zorunlu
olarak bir tane Gıda mühendisi çalıştırması zorunluluğu var. Bu olmasa artık firmalar Gıda Mühendisi çalıştırmayacaklar. O yüzden sıkıntılı bir meslek. Ya da çok
ağır şartlarda çalışıyorsunuz. Ben bir ilan gördüm bir
unlu mamuller yufka açmasını bilen Gıda Mühendisi
arıyor yani böyle bir şey olabilir mi? Bu gibi ilanlar var.
Hem ona mühendislik kısmını yaptıracak, hem de geri
kalan kısmında işçiliğini yaptıracak. Ya da çok düşük asgari ücretin bir tık üstü ücret olarak çalışan arkadaşlarım var. Bütün bunları düşündüğümüzde Özgörkey’in
misyonu, vizyonu, kalite anlayışı, bizim mesleğe bakış
açısı çok değerli. Özgörkey’in bünyesinde 12-20 adet
Gıda Mühendisi var. Benim kaliteci olarak ağzımdan
çıkan bir cümle kanun gibidir. Anında yerine getirilir.
Sorgulanmaz. O yüzden çok değer veriliyor. Burada
çalışmak kendi mesleğim adına çok büyük bir nimet,
çok memnunum. Mesleğimi yapabiliyorum. Akşam eve
gittiğimde gönül rahatlığıyla başımızı yastığa koyabiliyoruz. Çünkü bugün işimi yaptım diyorum. Kafamda
herhangi bir soru işareti kalmıyor.

YENİ

RANGE ROVER
EVOQUE

Göz Alıcı Tasarımıyla Borusan Otomotiv
Land Rover Showroom’larında

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü
olduğu Land Rover’ın Premium kompakt SUV’u
Yeni Range Rover Evoque, 8 Şubat’tan itibaren
Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda görücüye
çıkıyor. Otomobil tutkunlarının düzenlenecek
showroom etkinliklerinde test sürüşü yaparak
deneyimleyebileceği Yeni Range Rover Evoque,
8-9 Şubat’ta İstanbul, 15-16 Şubat’ta İzmir ve
Ankara, 22-23 Şubat’ta Antalya ve Bursa,
29 Şubat-1 Mart’ta ise Adana’da bekleyenleri ile
buluşacak. Land Rover’ın Online Satış Platformu
üzerinden incelenerek onlinesatis.landrover.
com.tr adresi üzerinden rezerve edilebilen Yeni
Range Rover Evoque, 701.259 TL’den başlayan
fiyatlarla showroom’larda yerini alacak.

Bugüne kadar 772 binden fazla küresel satış rakamı ve 217’den fazla uluslararası ödülle lüks kompakt SUV pazarına öncülük eden Yeni Range Rover
Evoque, Türkiye’de 2.0 litre 150 bg ve
2.0 litre 180 bg’lik dizel motor seçenekleriyle satışa sunulacak.

TEKNOLOJIK, MACERACI, ŞIK VE
SÜRDÜRÜLEBILIR

Şehre ve ötesine hakim olmak isteyenler için benzersiz bir deneyim vadeden
Yeni Range Rover Evoque, 10 inç dokunmatik Touch Pro Duo ekranı, İnteraktif Sürücü ekranı ve opsiyonel olarak
tercih edilebilen gün ışığına yakın kalitede ışık sağlayarak göz yorgunluğunu
azaltan Matrix Led farları ile sürücülere

konfor ve güvenliği bir arada sunuyor. Yeni Range Rover Evoque’un en dikkat çekici teknolojik
yeniliklerinden biri olan ClearSight dikiz aynası ise
kullanıcılara benzersiz bir kolaylık sunuyor. Dikiz
aynasının tek bir hareketle yüksek çözünürlüklü
ekran haline gelmesini sağlayan bu sistem, 50 derecelik açı ile hem daha geniş bir görüş alanı hem
de daha yüksek bir çözünürlük sağlıyor. Ayrıca,
bagajdaki yüksek eşyalar ya da kirli arka cam gibi
geri görüşü engelleyecek durumlarda bile ClearSight dikiz aynası ile manevra yapmak çok daha
güvenli bir hale geliyor.
Bilgi-eğlence sistemi daha sezgisel bir sürüş deneyimi sağlamak amacıyla geliştirilen Yeni Range
Rover Evoque, kusursuz akıllı telefon entegrasyonu için Apple CarPlay özelliğine de sahip. Maceracı
ruhunu teknolojiyle birleştiren ve genlerine sadık
kalan Yeni Range Rover Evoque, Terrain Response
2 ile 30,6°’lik ayrılma açısı sağlıyor. Ayrıca, standart
olarak sunulan Yokuş İniş Kontrolü ve opsiyonel
olarak tercih edilebilen Derinlik Algılama Sensörleri ile zorlu sürüş koşullarının üstesinden kolaylıkla gelinebiliyor.
İmza niteliğindeki Coupé tasarımıyla Yeni Range Rover Evoque, aynı zamanda içeriye gömülen kapı kolları, R-Dynamic Dış Tasarım seçeneği,
sportif vites tasarımı ve Elektrikli Açılır Panoramik
Cam Tavan’ı ile yeni tasarım dilini gözler önüne seriyor. Ayrıca R-Dynamic seçeneği ile birlikte sunulan ön tampon hava girişlerinde, kaput üzerinde,

TEKNOLOJİ VE LÜKSÜN
MÜKEMMEL DENGESİ

yan ayna altlarında ve egzoz çıkışlarında bulunan
bronz renkli parçalar, Yeni Range Rover Evoque’un sofistike duruşuna atıfta bulunuyor. Model
için sunulan 10 farklı renk seçeneğinin yanı sıra ilk
defa Yeni Range Rover Evoque’a özel olarak otomobilseverlerin beğenisine çıkan Seoul Pearl Silver renk seçeneği de otomobili özel kılan yenilikler
arasında yerini alıyor.
Ayrıca, %85 oranında geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen otomobil, kullanım ömrünün
sonunda ise %95 oranında kurtarılabilir malzemeler sayesinde sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor.

EURO NCAP’DEN 5 YILDIZ

2019’da Dünyada Yılın Kadın Otomobili (WWCOTY)
yarışmasında En İyi SUV/Crossover seçilen Range
Rover Evoque ayrıca Euro NCAP’in gerçekleştirdiği çarpışma testlerinden aldığı 5 yıldızla, segmentinin en güvenli premium kompakt SUV’larından
biri olduğunu kanıtladı.
Yetişkin yolcu güvenliği konusunda 100 üzerinden
94 puan alarak Land Rover tarihinde bugüne kadar ulaşılan en yüksek puana erişen Yeni Range
Rover Evoque, arka koltuktaki çocuk yolcu güven-

liğinden aldığı 87 puanla çarpışma testlerinden
başarıyla geçti. Land Rover’ın yeni Premium Transverse Yapısı üzerinde geliştirilmiş olması sayesinde
üst düzey yolcu güvenliği sunan Yeni Range Rover
Evoque, Acil Fren Sistemi, Şerit Takip Asistanı, 360
Derece Park Sensörü ve geri görüş kamerası gibi
sistemlere standart donanımda yer vererek trafik
kazalarının azaltılmasına yardımcı oluyor.
Sunduğu donanımlarla güvenliği bir adım ileri götüren Yeni Range Rover Evoque, üç farklı güvenlik paketi sunuyor. Standart olarak sunulan Park
Paketi ile Park Asistanı, 360 Derece Park Yardımı,
Arka Trafik Monitörü ve Güvenli Çıkış Monitörü
gibi özelliklerine sahip olunabiliyor. Opsiyonel olarak tercih edilebilen Sürüş Paketi ise, Adaptif Hız
Sabitleyici, Kör Nokta Asistanı, Yüksek Hız Acil Durum Freni gibi özellikleri sunarken, Sürüş Asistanı
Paketi ile de Kör Nokta Asistanı, Yüksek Hız Acil
Durum Freni ve Direksiyon Asistanlı Adaptif Hız
Sabitleyici özellikleri aracın üst düzey güvenlik donanımları arasına eklenebiliyor. Ayrıca iç mekandaki hava yastıklarının yanı sıra, yaya güvenliğine
katkı sağlayan Yaya Hava Yastığı’na da sahip olan
Range Rover Evoque, hem iç mekanda hem de
otomobilin dışında üst düzey güvenlik sunuyor.
Sorularınız için iletişim;
Artı İletişim Yönetimi
borusanotomotivkurumsaliletisim@artipr.com.tr
0212 3470330

FARK YARATMA ZAMANI

YENİ RANGE ROVER EVOQUE

GÖZ ALICI

Yeni Range Rover Evoque, dikkat çekici detayları, ClearSight teknolojisi, 10’’ Dokunmatik Touch Pro Duo ekranı
ve göz alıcı tasarımı ile Özgörkey Otomotiv’de ve Land Rover Online Satış Platformu’nda.*
*Yeni Range Rover Evoque, 2.0 lt 150 BG ve 180 BG motor seçenekleri ile sunulacaktır.

landrover.com.tr

Özgörkey Otomotiv

Borusan Otomotiv Land Rover Yetkili Satıcısı

Özgörkey 2. El Otomobil Showroom

Gaziemir’de Açıldı
Özgörkey Otomotiv’in kullanılmış oto hizmetiyle hayalinizdeki prestijli otomobile sahip olabilirsiniz. Bu ayrıcalığın keyfini çıkartmanız için sizi şubemize bekliyoruz.
Özgörkey Otomotiv tarafından yapılan ekspertiz sonrasında otomobilinize değerinde fiyat verip 30 dakika
içerisinde nakit alım yapmak için sizi Gaziemir ve Bornova showroomlarımıza bekliyoruz.

“KÜÇÜK DETAYLAR,
BÜYÜK FARKLAR YARATABİLİR”

LİVART İNŞAAT

Özgörkey Otomotiv’in Gaziemir’de yeni açılan İkinci El Showroom Mağazası Livart İnşaat imzalı. Livart,
Urla’da butik işler ile başladığı inşaat serüveninde bugün proje çizimleri dâhil, anahtar teslim müteahhitlik hizmeti başta olmak üzere iç mimari tasarım, tadilat dekorasyon, mantolama ve peyzaj çalışmaları gibi pek çok hizmet veriyor. Urla başta olmak üzere tüm İzmir’de İnşaat Taahhüt hizmeti sunuyor.

Hizmet anlayışını “Sizlere özel bir ruhu yansıtan yaşam
alanları oluşturmak çok değerli. Önceliğimiz ilk olarak
müşterilerimize iyi bir danışmanlık hizmeti verebilmek.
Kurulan iletişimin aksaksız ve herhangi bir şüpheye yer
vermeyecek şekilde anlaşılır olması bizler için önemlidir.
Yapılacak olan uygulamaların doğru şekilde yapılmasının yanı sıra, hangi uygulamanın ne şekilde yapılacağının seçimi ve müşterinin bu doğrultuda uygun şekilde
bilgilendirilmesinin de bir o kadar önemli olduğuna
inanıyoruz” şeklinde özetleyen Livart İnşaat’ın kurucularıyla Funkey okurları için görüştük. Gülce Umdu ve Erman Umdu bizi zarif ofislerinde, güler yüzle ağırladılar.

Kısaca sizi tanımak isteriz Erman Bey.

Erman Umdu: 40 yaşındayım. Urlalıyım. Yaklaşık 5 senedir Livart İnşaat şirketi olarak burada faaliyet gös-

teriyoruz. Celal Bayar Üniversitesi İktisat bölümü mezunuyum. Bahçeşehir Üniversitesi’nde MBA (Genel
İşletmecilik) yaptım. Bundan önce İstanbul’da yabancı
şirketlerde üst düzey yöneticilik yaptım. Yaklaşık 5 yıl
önce de Urla’ya dönüş yaptık. Eşim Gülce Hanım, İnşaat
Mühendisi. Bu yola beraber çıktık; hatta firmanın belkemiği kendisidir. 13 yıldır evliyiz.

İş anlamında da güzel ve dengeli bir ikili olmuşsunuz. Kısaca sizi de tanıyalım Gülce Hanım.

Gülce Umdu: Doğma büyüme ben de İzmirliyim. Erman Urla, ben de Seferihisar doğumluyum. Buralarda
çok yaşamadık. Ailelerimiz İzmir merkeze göçmüşler.
Ama hep bir ayağımız buradaydı; bizim için daha sakin
bir hayatın simgesi doğduğumuz yerler. Benim hala
kuzenlerim, akrabalarım Seferihisar’da yaşıyor.

İmzamızı
attığımız her
proje bizim için değerli.
Ama en son Özgörkey
ailesiyle yapmış
olduğumuz bir iş var;
Gaziemir’de bir otomotiv
showroom’u yaptık ikinci
el, o işin tüm aşamasında
çok keyif aldık.

Livart’ın Urla’da olmasının sebebi ne?

Gülce Umdu: Köklerimiz burası. Kütüğümüz burası, en
güzeli atalarımız burada. Mesela burada “ben şunun
oğluyum, şunun kızıyım” dediğinizde herkes birbirini
tanıyor. İstanbul’da kurumsal hayatlarımız oldu. O bizi
yordu biraz. Bir de baktık herkes buraya göç etmeye
başladı, “asıl bizim kökenimiz burası, biz de gitmeliyiz”
dedik.

Butik işlerde daha özel projeler yapma tercihinizin altında da köklerdeki Urla dokusu var
değil mi?

Erman Umdu: Bana göre “Biz neden buradayız?” sorusunun cevabı şu; ikimizin de kurumsal hayatta ciddi
bir tecrübesi var yıllardır. Bu kadar yöneticilik tecrübesinden sonra dedik ki “Biz kendi mesleğimizle, kendi
doğduğumuz yere dönelim.” Neden? Konjonktürde de
Urla’nın Türkiye’de başka bir yeri var artık. Herkes Urla’yı
konuşuyor. Aslında motto şuydu; “Küçük denizde büyük
balık olur muyuz?”. Açıkçası, hareket noktamız da bu
soruya verdiğimiz cevap oldu.

Peki, küçük denizde büyük balık oldunuz mu?
Erman Umdu: 5 yıl sonra artık olduk diyebiliriz.

Gülce Hanım, bir beyefendiyle hem iş, hem evi
paylaşmak nasıl bir şey?

Gülce Umdu: Güzel. Yani keşke bir beyefendi olsa ama
benim hayatımda epeyce fazla beyefendi var. İnşaat
sektöründe çok kadın meslektaşınız yok, sayıları maalesef çok az. Mimar olarak var ama mühendis olarak
yok. Tercih ediliyor mu? Çok fazla edilmiyor. Şantiyedir
vs. kadınların girdiği alanlar değil ortam olarak. O yüzden erkek egemenliğinin fazla olduğu bir ortamda çalışıyorsunuz. Tasarım olarak da muhakkak kadın mimar
arkadaşlarımız var. Ben mühendis ve teknik tarafta olduğum için o taraf daha ağır basıyor. Bu nedenle de çok
fazla erkek bireyle mecburen çalışıyorum. Hep böyleydi
zaten.

Hem eşiniz, hem işiniz olarak beraber olmanızın
artısı veya eksisi oluyor mu?

Gülce Umdu: Evet, oluyor. İşi, eve muhakkak taşıyoruz.
Maalesef onu başarabilmiş değiliz. Bizim için bu deza-

vantaj mı? Belki kafayı boşaltmak açısından dezavantaj
olabilir ama bizde çok da öyleymiş gibi gözükmüyor.
Bundan hoşnutsuzluk duymuyoruz şu anda ikimiz de.
Birimiz anlatıp diğerimiz susmuyor; karşılıklı o konuyu
tartışmak istiyoruz. İkimizde de o istek var.

Erman Bey, iki kızınız var; evde güçlü bir dişil
enerji yoğunluğu var…

Erman Umdu: Eşim çok özel bir kadın; hayat arkadaşım, iş ortağım… Gülce Hanım, kariyer anlamında hep
benim destekçimdi… Çünkü ben İstanbul’da çalıştım,
üst düzey şirketlerde yöneticilik yaptım yıllarca. O burada ailemizin başındaydı ve çocuklarımızın sorumluluğunu aldı.

Ayrı ayrı kentlerdeydiniz üstelik…

Erman Umdu: Evet, 4-5 sene bir ayrılığımız oldu. Gülce
Hanım çok büyük destekçim olduğu için iyi bir kariyer
yaptım. Döndükten sonra da buradaki işleyiş ile alakalı
da sorduğunuz soruya şöyle cevap vereceğim; aslında
biz biraz birbirimizi tamamlıyoruz. Gülce Hanım daha
detaycı, daha teknik unsurlar da ön planda. Ben de biraz daha işin yönetimsel, halkla ilişkiler, marketing, bir
de iş alma, ihalelere girme ile ilgili süreçleri, yönetimi,
elemanlarla ilgili pozisyonları takip ediyorum. Gülce Hanım daha teknik tarafta. Bazen aramızda projelerle ilgili
tartışmalar olabiliyor elbette; o çok daha siyah ve beyaz,
net. Ben biraz daha esniyorum. Otomatikman aramızda tatlı çatışmalar oluyor. Ama bu da işimizi daha kaliteli
kılıyor. Orada da bir şekilde ortaklaşa çözümü buluyoruz.

E zaten çatışma yoksa ilişki yok demektir.
Erman Umdu: Evet, kesinlikle…

5 yıllık geçmişinde Livart’ın en beğendiğiniz,
arkasında durmaktan keyif aldığınız, “şu projemiz çok iyiydi’ diye anlatabileceğiniz bir işten
bahseder misiniz?

Erman Umdu: İmzamızı attığımız her proje bizim için
değerli. Ama en son Özgörkey ailesiyle yapmış olduğumuz bir iş var; Gaziemir’de bir otomotiv showroom’u
yaptık ikinci el, o işin tüm aşamasında çok keyif aldık.
Harabe bir depoyu ikinci el otomotiv showroomuna çe-

Doğal yapıyı
bozmadan
yapılmalı restorasyon
çalışması. İş bittikten
sonra müthiş bir keyif,
doğayla yenilenen
binanın etkileşiminden
güzel bir kompozisyon
doğuyor. Ve gelip
kalanlardan da “Çok güzel
olmuş, elinize sağlık”
şeklinde geri bildirimler
alıyoruz. Çünkü eski
bir bina ve siz orayı 5
odalı bir butik otele
çeviriyorsunuz… Coffee
Patisseire de yaptık
mekana. Kepenkleri eski,
ağaç, taş dokusu ağırlıklı
bir yapı oldu.

virdik. Müthiş bir ekip çalışması oldu. Özgörkey’in inşaat
mühendisi ve mimar arkadaşları ile bizim müthiş bir etkileşimimiz oldu. Bence iyi bir eser ortaya çıktı. Eski bir
depoyu çok modern, kullanıcı dostu olan bir showroom
haline getirdik. Son 1 yılda yaptığımız işlerde çok etkilendiğimiz şeyler arasında bu yer alıyor.

Ne kadar sürdü bu süreç?

Erman Umdu: Yaklaşık 4 ay kadar sürdü. Son zamanlarda Özgörkey ailesi haricinde yaptığımız bir Taş Konak
butik otel işletmemiz var. Taş bina işini çok severek yapıyoruz. Urla’da ağırlıklı olarak restorasyon işi yapıyoruz
ve Urla taşının hâkim olduğu binalarda başarılı restorasyonlar yapıyoruz.

Restorasyon adı altında maalesef yıkıp yeniden
yapma söz konusu. Oysa yapılması gereken çok
daha farklı ve özenli bir şey değil mi?

Erman Umdu: Doğal yapıyı bozmadan yapılmalı restorasyon çalışması. İş bittikten sonra müthiş bir keyif, doğayla yenilenen binanın etkileşiminden güzel bir kompozisyon doğuyor. Ve gelip kalanlardan da “Çok güzel
olmuş, elinize sağlık” şeklinde geri bildirimler alıyoruz.

Çünkü eski bir bina ve siz orayı 5 odalı bir butik otele
çeviriyorsunuz… Coffee Patisseire de yaptık mekana. Kepenkleri eski, ağaç, taş dokusu ağırlıklı bir yapı oldu.

Nerede yeri tam olarak?

Erman Umdu: Bankaların olduğu Urla meydanında, Yıldız parkının karşısında. Tarih içerisinde de en bilinen “piyasa” mekanı aslında. Adı “1870’s Taş Konak Butik Otel”.
O iş bizi çok keyiflendirdi.

Yoğun iş hayatı için gereken desteği nasıl alıyorsunuz? Sizi neler besliyor mesela?

Erman Umdu: Benim şöyle bir avantajım var. Avrupalı ortaklarımız var gündemde. Almanya’da Frankfurt’ta
yaşıyorlar. Arada onlarla seyahat ediyorum yurtdışına.
Veya farklı yerlere, farklı otellere gidiyoruz birlikte. Farklı
yapıları görüyoruz. Oradan bazen yeni bir şeyler yakalayıp aktarmaya çalışıyorum.
Ama tabiî ki de daha çok bu bizim mimar, iç mimar
arkadaşlarımızın ve Gülce Hanımın işi. Onlar daha çok
böyle şeyler yakalıyorlar. Ben dışarıda gezdiğim zaman,
beslendiğim noktaları aktarmaya çalışıyorum. Ama son

Urla’da harikulade bir
atmosferin içerisindeyiz
ve buradaki eski Rum evleri
tam bir beslenme kaynağı.
Kendisine özgü çizgileriyle her
bina heyecan verici. O Rum
evinin kapısını açınca zaten
diyorsunuz ki “şu köşede kim
oturmuş?”, “bu mermere kim
ne zaman dokunmuş” gibi…

zamanlarda böyle beraber seyahat ettiğimiz veya özellikle gittiğimiz bir yer olmadı.
Ama en önemlisi, Urla’da harikulade bir atmosferin içerisindeyiz ve buradaki eski Rum evleri tam bir beslenme
kaynağı. Kendisine özgü çizgileriyle her bina heyecan
verici. O Rum evinin kapısını açınca zaten diyorsunuz ki
“şu köşede kim oturmuş?”, “bu mermere kim ne zaman
dokunmuş” gibi…

Onu hissediyorsunuz gerçekten…

Erman Umdu: Evet, Gülce Hanım çok hisseder onu ve
projeye de uygular. Binanın yapılışı 1870 mesela. Onu
mekânın ismiyle devam ettiriyorlar. Biz de ön ayak oluyoruz. Eski fotoğraflar bulundu. O evin gerçek sahiplerinin eski siyah beyaz fotoğraflarını buldurduk. O sokağın
eski halini bulduk. Onlar hep duvarlara asıldı. İlk başta
nasılmış şimdi nasıl olmuş gibisinden bir çalışma yaptık.

Galiba duygu katmak bu oluyor değil mi?

Erman Umdu: Bence Urla bunu istiyor. Urla’nın yerleşmeye yönelik bir yapısı yok, bence olmamalı da zaten.
Bir kısım modernleştirmeye çalışıyor ama bizler de onu
geri ittirmeye çalışıyoruz. Arada sıkışmış durumda ne
yazık ki Urla... Yenilenmeli ama dokuyu da korumalı.

Öbür türlü kişiliksiz oluyor zaten her yer birbirine benziyor.

Erman Umdu: Betonu atıyorlar. Gri beyaz boyuyorlar.
Biz onu mümkün olduğunca yapmamaya çalışıyoruz.
Her yer birbirine benzese de mesela her yerin tamamen birbirine benzemesi lazım ki bir kişilik kazansın.

Sizin işinizde bilgilendirme çok önemli. Projeye
başlamadan önce brifi ihtiyaçlar doğrultusunda
yönlendirebiliyorsunuz galiba?

Gülce Umdu: Müşteri ona eğilimliyse evet yönlendirmeye çalışıyoruz.
Erman Umdu: Ben ikna ediyorum kesinlikle. Bazen zorlanıyorlar, ben devreye girip neyi yapmamız gerektiğini
anlatıyorum.
Gülce Umdu: Ben Erman Bey’e aktarıyorum, o da ikna
ediyor. İkna kabiliyeti başka bir şey. Bir şeyi bilmek ve
karşı tarafa aktarabilmek farklı şeyler. Aktarmak ayrı bir
meziyet…

Ama aktaranın da arkasında durabileceği bir
ürünü hakkında konuşabilmesi çok önemli.

Gülce Umdu: Evet, şirket içerisinde birbirine olan güven
zinciri çok önemli.

Ya çocuklar?

Gülce Umdu: Biri dört buçuk, biri sekiz buçuk yaşında
iki kızımız var ve gerçekten de kendi kendilerine büyüyorlar. Birlikte gayet güzel kaliteli zaman geçiriyoruz.
Erman Umdu: Ben çocuklarımızla kaliteli zaman geçirdiğimizi düşünüyorum. Her ikisinin de mutlu ve sevgiyle büyüdüklerini düşünüyorum. Kaliteli zamandan kastım da şu; örneğin büyük olanın tenis antrenmanıyla,
keman gibi kursları var. Ben götürüp getiriyorum, ilgileniyorum… Evde de cumartesi, pazar bize kalıyor. Etkinliklerin olduğu güzel, sosyal ortamları da var. Ondan
kalan kısımlarında da mümkün olduğunca keyifli vakit
geçirmeye çalışıyoruz.

Siz nerede yaşıyorsunuz? Urla‘da mı?

Erman Umdu: 6 ay Urla’da, 6 ay Üçkuyular’da. Klasik kışlık, yazlık hikâyesi…

Dinlenmek için ne yapıyorsunuz?

Gülce Umdu: Dinlenmek için de çalışıyoruz yine. Ofiste
yapamadığımız, kafamızın bir kenarında tuttuğumuz
şeyleri yine çalışarak bir şekilde düşünüyoruz.
Erman Umdu: Ben bazı arkadaşlarımla yemeğe çıkmaya, onlarla dışarıda bir şeyler paylaşmaya, farklı lokasyonlarda, konforumuzun dışına çıkmaya çalışıyorum.
Yeni mekânlara gidiyorum sürekli. Devamlı aynı yerler
değil, yeni bir yer açılmışsa denemek istiyorum, bir şans
veriyorum. Konfor alanımın içinde değilim sürekli. Kötü
ya da iyi başka yerlerin tadına bakmaya çalışıyorum. O
bana keyif veriyor.
Gülce Umdu: Ben daha çok siyah beyazımdır. Griler
üzerinde gezmem. Yeni bir şey deneyeyim falan demem.

Kaliteden ödün vermemeyi ilke edinen Livart İnşaat’ın
temelinde gerçekten de uyum, denge, zarafet ve güven
ilişkisi var. Mühendis, iç mimar ve tecrübeli inşaat
saha ekipleri ile anahtar teslim inşaatta, A’dan Z’ye,
kabadan inceye tüm inşaat işlerini eksiksiz gerçekleştirebilmelerinin sırrı işte tam da bu kelimelerde saklı.
Teşekkürler Livart İnşaat.

BİREYSEL
HAREKETE
DOĞRU
Otomobil kavramının insan hayatına henüz girmeye başladığı
1900’lerin ilk yılları, hikayesi uçak
motoru üretimi ile start alan ama
sonrasında bir otomotiv devine
dönüşecek bir markanın doğuşuna da tanıklık etmişti. Yüzyılı aşkın süredir yalnızca adı duyulduğunda dahi heyecan yaratan bu
varlığı tanımlamak içinse sadece
üç harf yeterliydi: BMW.
Bayerische Motoren Werke’nin
(‘Bavyeralı Motor Şirketi’ olarak tercüme edebiliriz), kısaca
BMW’nin, gelişiminde pay sahibi
olan beş kişiden bahsedebilecek
olsak da markanın temelleri esasen Gustav Otto ve Karl Rapp’in
kurduğu havacılık şirketlerine dayanıyordu. 1916’da Alman hükümetinin emriyle Bayerische Flugzeug Werke AG (Bavyeralı Uçak
Şirketi) ile birleşen Flugmaschinenfabrik Gustav Otto, takvimler
21 Temmuz 1917’yi gösterdiğinde,
Rapp Motoren Werke GmbH ile
gelişen ortaklık neticesinde BMW
GmbH (GmbH, Türkiye’deki Limited Şirket’e benzer yapıdadır) şirketini kurmuştu.

Yazı: Efe Uygur

Farklı tipte makine ve motorların yanı sıra asıl hedefi
uçaklar olan şirketin logosu, Karl Rapp’in erkek kardeşinin kaleminden çıkmıştı: O günden bu yana neredeyse
hiç değişmeyen, Bavyera eyaletinin sembolü olan mavi
ve beyazla renklendirilen dönen bir pervane. BMW’nin
bir anlamda itici gücü ve aynı zamanda markanın ilk direktörü Franz Joseph Popp, 1917’nin Ekim ayında markasını bu görsel kimlikle birlikte Münih’te tescil ettirdi.
Franz Joseph Popp, yetenekli ve kalifiye bir mühendis
idi aynı zamanda uçak motorları konusunda da uzmandı. Yine kendisi gibi BMW markasının gelişiminde büyük role sahip kişilerden biri olacak, dönemin önde gelen mühendisi Max Friz’i de şirkete kazandırmış ve ona
büyük destek vermişti. Friz, BMW için çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra kendisinden bekleneni yapmakta gecikmemiş ve 220 beygir gücünde, altı silindirli
bir uçak motoru tasarlamıştı. Bu, oksijen bakımından
zayıf olan 6.000 metre yükseklikte bile hala performansının yarısını kullanabilecek ve o sırada devam eden
Birinci Dünya Savaşı’nda verimli çalışabilecek, ustalıkla
tasarlanmış bir motordu. Alınan 600 adetlik sipariş de
kuşkusuz bunun iyi bir ispatıydı. Kısacası havacılık konusunda istediği ivmelenmeyi yakalamaya başlayan BMW
için işler yolundaydı...

1918’de kayıtlara BMW AG (AG, Türkiye’deki Anonim Şirket’e benzer yapıdadır) olarak geçecek şirketi, Birinci
Dünya Savaşı’nın sonunda, kötü bir haber bekliyordu:
Versailles Antlaşması çerçevesinde Almanya’da uçak
ve motorunun üretimi yasaklanmıştı. Akabinde 3.500
çalışanını işten çıkartmak zorunda kalan BMW, ayakta
kalabilmek için çözümü Berlin merkezli Knorr-Bremse
AG ile bir kontrat yapmakta bulmuştu. Bu, markanın o
günden sonra uçak motorları yerine demiryolu frenleri
ve farklı motorlar üreterek varlığını sürdürecek olması
anlamına geliyordu.
Markanın tarihinde ayrıcalıklı bir yere sahip olan diğer
bir önemli isim ise Camillo Castiglioni’ydi. Havacılık sektörüne de oldukça katkıda bulunmuş Viyanalı iş adamı,
Birinci Dünya Savaşı sırasında Orta Avrupa’nın en zengin insanı olarak gösteriliyordu. 1922’de BMW AG’nin
tüm faaliyetlerini -adı ve logosu ile birlikte Knorr-Bremse AG’den satın alarak BFW’nin Münih’teki tesislerine
taşımıştı. Zaten o günden sonra da BFW’nin temellerinin atıldığı 7 Mart 1916 yılı, BMW AG’nin de kuruluşu olarak kabul edildi. 1923’e dek tamamlanmış taşıtlar yerine
motor üretimi yapan BMW AG, o yıl büyük bir heyecanla ilk motosikleti R32’yi tanıtmıştı. Tabii bu markaya göre
salt bir motosiklet değildi; günümüze uzanan başarı öy-

küsünün de başlangıcıydı. Öyle ki BMW daha ilk motosiklet tasarımında umulanın çok ötesinde bir iş çıkarmış,
günümüz modellerinin halen kullandığı temel konsepti (Boxer motor ve enlemesine yerleştirilmiş silindirler)
yaratmıştı. Günümüzde koleksiyonerler tarafından hayli ilgi gören R32’nin tanıtımından yalnızca beş yıl sonra
otomobil üretimine yönelen BMW, 1896’da kurulan ve
1898 yılından itibaren otomotive odaklanan Fahrzeugfabrik Eisenach şirketini satın almıştı. Şüphesiz ki bu
hamle, yükselişe geçen endüstriye dahil olabilmek için
markanın doğru zamanda attığı, güçlü bir adımdı. Zaten akabinde, 1929’da BMW logolu ilk otomobil 3/15 PS
yollara çıktı. Bu model aslında Austin Motor Company
lisansı altında ortaya çıkmış ve kısmen ‘Almanlaştırılmış’
bir Austin 7 idi. Makul fiyat etiketine sahipti (çünkü Büyük Buhran zamanları yaşanıyordu), Opel’in domine ettiği pazara etkileyici bir giriş yapmıştı ve adından sıklıkla
söz ettirmişti. Austin Motor Company ile yapılan lisans
anlaşmasının sona ermesinin ardından BMW altyapısı
ile üretilen 303, markanın alametifarikasına dönüşen
‘böbrek’ formlu ön ızgaranın da ilk kez görüldüğü modeldi. 1.2 litrelik altı silindirli bir motor içeren otomobilin
ardından ortaya çıkan 326 ise markanın kişisel tarihinin
en başarılı otomobillerinden biri oldu. Hem iki hem de
dört tekerlekte yakalanan başarı,
otomotiv dünyasında rüştünü ispat
demekti bir bakıma. Ve artık farklı
bir kulvara da geçilmeliydi…
Böylece BMW motor sporlarına da
dahil oldu; art arda gelen üç farklı
zaferle yeni bir sayfa açıldı. 1933’te
German Motorcycle Gran Prix,
1936’da Eiffelrenne ve 1939’daki Le
Mans’ın ardından takvimler 1940’ı
gösterdiğinde, BMW Pilotu Baron Fritz Huschke von Hanstein ve
Co-pilotWalter Baumer, 328 modeliyle (yarışı kazanmış İtalyan olmayan üç otomobilden biridir) Mille
Miglia’dan zaferle ayrılmıştı. Ne var
ki BMW tam da ihtiyaç duyduğu
yükseltici gücü bulduğu o dönemde savaş tekrar yüzünü göstermiş; patlak veren İkinci Dünya Savaşı markanın perdelerini sivillere kapatmasına mecbur bırakmıştı. Savaş, global ölçekte yaşandığı üzere BMW için de
tam anlamıyla kabustu. Ve sonunda, nispeten sağlam
kalan Eisenach dışında, bombalanmamış üretim tesisi
kalmamıştı. Burada da üretim kısıtlı imkanlar dahilinde
yapılıyor, alışılmışın aksine bisiklet ve basit tarım aletleri
gibi araçlar ortaya çıkıyordu. Tüm bu yıkıma ve olanca
imkansızlığa rağmen BMW toparlanmak adına yokluktan yeni bir motosiklet yaratmayı başarmıştı: R24. Bahsi geçen, 1948 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ve
bir yıl içinde 9.144 adetlik satış rakamına ulaşan bir model. Ne var ki üç yıl sonra tanıtılan 501 ile tekrar otomobil manüfaktürüne başlayan BMW, yüksek fiyat etiketi
nedeniyle, hedeflediği rakamlarına ulaşamamıştı. Ama
tüm dünyaya yüksek kaliteli ve teknik anlamda başarılı
otomobiller sunabileceğini ispat etmişti.
1950’ler, Isetta, 503 ve 507 gibi marka tarihinin önemli
modellerinin banttan çıktığı yıllardı. Diğer yandan BMW
açısından maddi zorluklarla da anılan bir dönemdi. Tarih 9 Aralık 1959. Şirketin kaderini belirleyen bir toplantıda, işçiler, bayiler ve hissedarlar dahil olmak üzere herkes iflasa karşı direnme kararı almış; büyük hissedar Dr.

tında, Münih’te birleştirdi. Yetenekli yöneticiler, tasarımcılar, mühendisler, teknisyenler ve hatta bilim adamlarının da olduğu 7.000’e yakın çalışanıyla böylesine büyük
bir organizasyonu oluşturan ilk otomotiv şirketiydi.
1990’dan beri faaliyet gösteren FIZ, bugün 9.000 kişilik
bir ekibi ağırlıyor bünyesinde. Günümüzde ‘X’ serisi olarak adlandırılan SUV modellerin üretildiği, Spartanburg
(Güney Carolina, ABD) yakınında kurulan Greensville tesisi ise 1994’te faaliyete geçti. Bu tesis kurulduktan kısa
bir süre sonra banttan çıkan ilk model, tasarımdaki detaylarıyla markanın efsane aktörü 507’ye göndermeler
yapan Z3 olmuş ve tüm dünyaya Amerika kıtasından
gönderilmişti.

Herbert Quandt’ın yeni tasarlanan 700 modeline olan
güveninin de etkisiyle yaptığı sermaye artırımı, markayı iflasın eşiğinden döndürmüştü. Bu model, 190.000’e
yaklaşan üretim adediyle Quandt’ı yanıltmadı, manüfaktür için güzel günlerin geleceğini işaret etti. Takip
eden süreçte halefi 1500 ile otomobil dünyasında yeni
bir sınıf yaratan marka, aynı zamanda bu modelle uzun
yıllar kullanacağı tasarım dilini de belirlemiş olacaktı.
Hatta 1500 modeli, BMW’nin 1962’den itibaren başarılı ve karlı bir otomobil üreticisi konumuna gelmesinde
esas rol sahiplerinden biriydi. O dönemde Münih fabrikası ölçek olarak yetersiz gelmeye başlamış, 1967’de
Hans Glas GmbH’in Dingolfing (uzun yıllar boyunca
BMW’nun dünyadaki en büyük üretim tesisiydi) ve Landshut tesislerini satın alan marka, kapasitesini önemli
ölçüde artırmıştı. Sonrasında Münih’teki tesislerinde
daha çok otomobil üretmek isteyen şirket, motosiklet
yapım prosesini Berlin Spandau’ya taşıyacaktı. Ünü ülke
sınırlarını çoktan aşmış BMW AG, ‘küresel şirket’ manevrasını 1972’de yaptı ve Almanya dışındaki ilk tesis olan
The Rosslyn Plant’i Güney Afrika’da kurdu. Bir yıl sonra,
tam da ‘dört silindirli’ yeni yönetim binası Münih semalarında yükseldiğinde, satış direktörü Bob Lutz, ithalatçı
ülkelerde de (ilki Fransa’dır) BMW yapılanması için harekete geçmişti. Bahsettiğimiz tarih, aynı zamanda BMW
logosuna sahip en hızlı otomobillerin geliştirildiği BMW
Motorsport GmbH’nin kurulduğu ve motor sporlarında
tüm zamanların en başarılı modellerinden ‘asfalt canavarı’ 3.0 CSL’in yollara çıktığı yıldı. 1978’de ise markanın
i8’den önceki ilk süper spor otomobili M Sport ve M1
(ortada konumlandırılmış motoru da BMW için bir ilkti)
tanıtılmış, böylelikle ‘M’ efsanesini de başlamıştı. Aşağı
yönlü açılan kapılarıyla benzersiz Z1’in hayatımıza girdiği 80’li yıllarda BMW AG, geleceğin otomobillerini tasarlamak için Ar-Ge’ye yatırım yapmıştı.
1970’lerin sonunda ortak bir girişim olarak kurulan, ancak 1982’de BMW Motoren GmbH adını alan bir tesis
oluşturan BMW, burada (Günümüzde dizel teknoloji merkezi olarak faaliyet gösteriyor) markanın ilk dizel
motorunu yaratmıştı. 1985’de BMW Technik GmbH’nin
temellerini attıktan bir yıl sonra tüm Ar-Gemerkezini
(FIZ -Forschungs und Innovationzentrum) tek çatı al-

20. yüzyılın son 10 yılı, deyim yerindeyse üretime doludizgin devam edilen, manüfaktürlerin üretim rekorları
kırdığı bir dönemdi. 1993’te logosunu gururla taşıyan
598.000 otomobil ve 35.000 motosiklet, dünyanın pek
çok yerine dağılmış; BMW kullanıcılarına ulaşmıştı.
Bundan yalnızca iki yıl sonra marka, bir milyon üretim
barajını aşarak 1.098.512 otomobile, 52.655 motosiklete imza atmıştı. Diğer yandan ağını geliştirmek adına
1994’te İngiliz Rover Group’u bünyesine katan BMW AG,
milenyumda şirkeyle yollarını ayırsa da MINI ile arasındaki bağı koparamamıştı. Farklı sınıflardaki modellerin
yanı sıra lüks otomobil üretiminin de zirve noktasına
göz diken BMW AG için Temmuz 1998, Birleşik Krallığın
gurur kaynağı Rolls Royce Motor Car şirketini satın aldığı tarih olarak geçti kayıtlara. Güney İngiltere’nin Goodwood bölgesinde yeni bir tesisi ve yönetim binasına
sahip olan ‘İngiliz Kraliyet taşıyıcısı’ artık -tıpkı MINI’de
olduğu gibi- Bavyera’dan gelen yüksek teknolojiyle ve
Alman direktifleriyle üretilecekti. Yeni bir yüzyılın gelmesiyle BMW Group, gelecek stratejisini çizdi: Premium segmente odaklanılacak, saf sürüş keyfinden kimse
mahrum bırakılmayacak, model yelpazesi genişletilerek herkese uygun farklı seriler yaratılacak.
Bu gelişmeler neticesinde 2001’de Rover Group’un satışından sonra modernleştirilerek kullanılmaya başlanan
Oxford; bugün yeni nesil motorların (i8 dahil) üretildiği
Hams Hall ve Swindon; 2005’de de Leipzig fabrikası açıldı. Leipzig’deki fabrika, tam kapasite çalıştığında günlük
750 otomobilin banttan çıkabildiği ve markanın inovatif otomobilleri i3 ile i8’in de üretildiği adres oldu. Tüm
bunların yanında tekrar kıtalar arası bir yolculuğa çıkan
BMW, 2003 ve 2012 yıllarında sırasıyla Dadong ve Tiexi
fabrikalarında Çin yerel pazarı için üretime başladı. Küresel genişlemesini tüm hızıyla sürdüren BMW’nin, bugün Almanya’da bulunan sekiz fabrika ile birlikte farklı
coğrafyalarda sahip olduğu 30’un üzerindeki tesisi, manüfaktürün hanesine 2014’te 2.000.000 adetten fazla
tasarım olarak yazıldı. Hal böyle olunca marka, 2016’da
100. yaşına girdiğinde kutlayacak tonla güzel sebebe
sahipti. 2020 için belirlediği ‘bireysel hareketlilik için
dünyanın önde gelen premium ürün ve hizmet sağlayıcısı olma’ hedefine yürüyen (hatta genel kanıya göre
bu hedefe çoktan ulaşan) marka, artık sadece bugüne
bakmıyor; yoğun bir şekilde geleceği şekillendirmekle
meşgul oluyor.
Efe Uygur (2018, Mayıs). Bireysel Harekete Doğru. Ayrıntı Koleksiyoner Eki, s.2-9, QP No.19.

MACERAYA GİRİŞ.
YENİ F 900 R.
Yeni F 900 R, sade ve güçlü tasarımının yanında sunduğu
benzersiz sürüş keyfiyle Özgörkey Otomotiv’de
sizi yeni maceralara taşımak için bekliyor.

Özgörkey Otomotiv
Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi

BMW Satış Müdürü Beyhan Akyurt;

“Tam da olmam
gereken yerdeyim…”

İşini çok severek yaptığı gözlerinden okunan BMW Satış Müdürü Beyhan Akyurt’un,
enerjisi, pozitifliği, çalışkanlığı ve güler yüzüyle başarısı kaçınılmaz hale gelmiş. 9 yıl
önce Özgörkey’de satış danışmanı olarak göreve başlayan Akyurt, daha çok yenilerde
satış müdürü terfii alarak kariyerini taçlandırmış. Bu ay Funkey için kendisiyle keyifli
bir sohbetin kapılarını araladık…

Sizi daha yakından tanımak isteriz. Eğitim ve
iş hayatınız nasıl geçti?

1986 İzmir doğumluyum. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümü mezunuyum. Mezun olduktan yaklaşık
2 yıl sonra Kavuklar’da iş hayatına başladım. 3 ay civarı orada satış destek olarak çalıştım. Buraya geçiş
hikâyem ise biraz ilginç. Toygun Bey, o dönem müşteri şeklinde araç bakmaya geldi çalıştığım firmaya.
Ben kendisine aracı anlattım, tanıttım. O da bir yandan bana benimle ilgili sorular sormaya başladı. Meğer bana iş teklif edecekmiş. Görüşmeye davet etti,
heyecanla gittim ve ardından Özgörkey’de satışta
göreve başladım.
9 yıldır burada görev yapıyorum. 2 yıl önce satış yöneticisi olarak terfi aldım. Daha çok yeni de satış müdürü terfii aldım. Çok güzel bir ekiple mutlu bir şekilde
çalışıyorum.

Çocukluğunuzda hayal ettiğiniz meslek neydi?

Aslında çok küçük bir çocukken
fotomodel, manken olmak isterdim. Ama biraz daha büyüyüp
düşündüğümde matematik bölümünde akademisyen olmak
istiyordum. Ancak şu anda farklı
bir meslekteyim ve olduğum yerden çok memnunum. İşimi çok
severek yapıyorum. Çünkü dışa
dönük bir yapım var, konuşmayı,
insanlarla iletişimde olmayı, sohbet etmeyi çok seviyorum. Yani
aslında şu anda tam da olmam
gereken yerdeyim diyebilirim.

ların bir gün öncesinde yaptığı işlerin kontrolü (kaç
telefon araması yapıldı, outdoor’a gidildi mi vs.) gibi
takip işlerini yürütüyorum. Gelen geri bildirim raporlarını inceliyorum. Gün içerisinde kalan vaktimde
kendi müşteri portföyümü de arayarak showroom’a
davet ediyorum ya da ben onların ofislerine görüşmelere gidebiliyorum. Sonrasında da bu müşterileri danışmanlarımıza yönlendiriyorum. Genel olarak
özetlemek gerekirse sıradan bir günde, rutin kontrol,
danışmanın takibini sağlamak, kendi portföyümü
arayarak ourdoor ziyaretinde bulunmak görevlerim
arasında diyebilirim.

Nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz? Ekibinizde
çalışacak ideal kişi sizce nasıl biri olmalı?

Şu anda satışta toplamda 8 kişiyiz. 6 danışmanımız, 1
GKL yöneticimiz var. Ekip hem çok genç ve dinamik
hem de oturmuş halde, uzun zamandır çalıştığımız
kişiler var. Rakip markalardan
bize katılan arkadaşımız da oldu.
Kısacası enerjisi yüksek bir ekibiz.
Buraya yeni gelen
İdeal kişi nasıl olmalı dersek, iş tabiri burada hiç
kibini iyi yapan, iletişimi kuvvetli,
işini seven, enerjik, sürekli arayış
yabancılık çekmiyor, kısa
halinde olan, iş olmayan zamansürede adapte olabiliyor.
da da kendine iş yaratan, vaktini
iyi değerlendiren biri olmalı.
Aidiyet hissi çok yüksek

burada... Bir iş yerinde
olması istenen en önemli
şey huzur bence… Ve
burada huzur var. Sürekli
bir şeyler öğrenilebilen
çok aktif bir yer…

Sizce satış departmanında
başarının sırrı nedir? Satışta çalışmanın artıları, eksileri ve zorlukları
nelerdir?

Başarının en önemli sırlarından biri aslında müşteriyle bire bir kurulan direkt temas diyebilirim, bu gerçekten çok önemli. Etkili ve iyi bir iletişim müşteri
gözünde güven kazanmanıza, müşterinin sonrasında da sizi aramasına ya da size çevresini yönlendirmesine sebep oluyor. Bu sayede küçük küçük markalaşmaya başlıyorsunuz, isminiz duyuluyor. Başarı
böylece gelmeye başlıyor. Bunun akabinde iş takibi
ve müşteri takibi de çok önemli elbette.
Satışta çalışmanın artılarından bazıları bana göre durağan değil çok dinamik olması, sürekli yeni insanlar tanımanızı sağlaması diyebilirim. Her meslekten
insanlar tanıyorsunuz ve ihtiyacınız olduğunda arayabileceğiniz bir sürü kişiye sahip oluyorsunuz. Eksilerinden bahsedecek olursak elbette ki stres de var
bu işte. Kotalar var biliyorsunuz ve o hedefi tutturma
çabası var. Bu olmazsa olmaz bir şeydir tabi ki ama
özellikle otomotiv sektöründe ayın son haftası yaşlanırsınız.

Sizin pozisyonunuzdaki birisinin bir günlük işi
nasıldır?

Danışmanların satış adetlerinin kontrolü, danışman-

Satış departmanında çalışmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Her şeyin başında bunu istemeleri lazım... Satış işi sevmeden yapılabilecek bir iş değil kesinlikle.
Güler yüzlü olmaları, müşteriyle
olan temasları çok önemli. Gündemi de takip etmeliler. Müşteri
ile olan diyaloglarında sadece satış görüşmesi değil, gerektiğinde
gündem hakkında da sohbet edebilmeliler. Böylece
müşteri ile aralarında belirli bir samimiyet yakalamaları önemli.

Özgörkey’de çalışmak nasıl, burada aidiyet
duygusu çok fazla değil mi?

Burası çok farklı, burada gerçekten bir aile ortamı var.
Ozan Bey olsun, Toygun Bey olsun elbette ki iş ilişkisi
var ama onun dışında bir abi kardeş hissi de var aramızda. Buraya yeni gelen biri burada hiç yabancılık
çekmiyor, kısa sürede adapte olabiliyor. Aidiyet hissi
çok yüksek burada... Bir iş yerinde olması istenen en
önemli şey huzur bence… Ve burada huzur var. Sürekli bir şeyler öğrenilebilen çok aktif bir yer…

İş dışında kalan vakitlerinizde neler yapmaktan keyif alırsınız, vaktinizi nasıl değerlendirirsiniz?

İş çıkışlarımda haftanın 3 günü spor yapmaya çalışıyorum, bundan çok keyif alıyorum. Arkadaşlarıma ve
aileme vakit ayırmaktan çok keyif alıyorum. Bu yıl bir
de yüksek lisansım başladı, dolayısıyla kendime ayırdığım vaktim biraz azaldı. Saat 18 gibi şirketten çıkıyorum,18:30’da yüksek lisans derslerim başlıyor, saat
21 gibi o bitiyor derken sonrasında spora gidiyorum.

YAZI: ATA CAN KADIOĞLU

Slàinthe Mhath*

Edinburgh!
Bu Gaelikçe sözün ne demek olduğuna ilerleyen satırlarda geleceğim
ama öncesinde işte adımınızı atar atmaz size doğru yerde olduğunuzu
hissettiren şehirlerden bir tanesi... İskoçya’nın bu masal gibi eski
şehrine ister benim gibi Londra’dan trenle uçsuz bucaksız vadileri
izleyerek ulaşın, ister Türkiye’den direkt uçun, şehir merkezine
vardığınızda içinizi tatlı bir huzur kaplayacak. 500bine yakın nüfusuyla
oldukça iyi korunmuş bu sakin şehrin tam ortasında uygun fiyatlarla
konaklayabileceğinizi bilmek huzurunuzu muhtemelen daha da
artıracaktır.

Edinburgh ne Londra gibi çok büyük, ne de Baltık başkentleri kadar küçük bir şehir. Bu güzel şehir ikisinin ortasında bir yerlerde dururken eminim ki siz de birçok
binanın önünde ortaçağ mimarisine hayranlık duyarak
duracaksınız. Şehirde her türlü ulaşım mevcut olsa da
en çok başvuracağınız ulaşım yöntemi size en yakın olanı olacak: yani yürümek. Öyle ki; açıkçası toplu taşıma
araçlarının ücretlerinden haberdar bile değilim. Ayrıca
hemen bir korkunuzu gidereyim: kesinlikle bardaktan
boşanırcasına yağmur yağmıyor. Yağmurlar genelde
hafif serpiştirmeli yağıyor (kimi ıslattığını hepimiz biliyoruz) ve bir kapüşon bile işinizi görecektir.

Kaleden çıkmanızın ardından şimdi “Scottish Whiskey
Experience”a göz atabiliriz. Burası bir viski müzesi ve
farklı içeriklerde turlar satın alarak burayı gezebiliyorsunuz. Eğer viskiye özel bir ilginiz varsa Gold Tour almanızı
öneririm. Çünkü bu sayede İskoçya’nın 4 ana bölgesinden gelme farklı karakterlerdeki viskileri tatma şansınız
olacak.

*İyi Sağlığa
Edinburgh!
Başlıkta yazan şeyi merak ettiyseniz;
Bu, İskoçlar’ın viskilerini yudumlamadan önce söyledikleri ve Gaelik dilinde “İyi Sağlığa!” anlamına gelen bir
söz: Slàinthe Mhath (okunuşu slanjeva şeklinde, ilginç…).
Meşhur Single Malt Scotch viskisinin tarihini ve yapımını
öğrenirken turunuzun son bölümünde içinde 3500’den
fazla farklı viskinin olduğu bir arşiv odasına da gireceksiniz ki gerçekten görmeye değer. Duyduğuma göre
kimileri kır düğününden vaz geçmiş ve burada evlenmek istiyormuş. Bu çok kıymetli odadan çıktıktan sonra
3-4 gün gibi bir sürenin tamamını gezmek için yeterli olduğu Edinburgh’ta -Edinburgh’un “Edinbra” diye
okunduğunu öğrendikten sonra- ilk ziyaret noktanız
şüphesiz ki “Royal Mile” caddesi olmalı. İngiliz Kraliyet
ailesinin teşriflerinde kaldığı saraydan Edinburgh Kalesi’ne kadar uzanan bu yolda birçok kafe, dükkân ve gayda çalan etekli İskoç bulmak mümkün. Royal Mile’da ilk
durak noktanız için “St.Giles’ Katedrali” iyi bir seçim olacaktır. Katedralin içindeki birçok detayı incelerken eğer
şanlıysanız canlı canlı bir kilise orgu dinletisine de denk
gelebilirsiniz.
Katedralden çıkıp kaleye doğru yürürken muhtemelen
sağınızda “Scottish Whiskey Experience” isimli bir yer
dikkatinizi çekecek. O konuya az sonra çok keyifle geleceğim. Öncelikle Avrupa’nın en güzel birkaç kalesi arasında yer alan Edinburgh Kalesi’ni baştan aşağıya bir
turlamalısınız. Özellikle “New Town”ı seyrederken yüzünüze kesinlikle bir gülümseme yayılacaktır. Bu arada
“New Town” denilen yer de 18.yy’da inşa edilmiş bir bölge. Bizim şu an bulunduğumuz kısımsa tarihi çok daha
eskiye dayanan “Old Town”da yer alıyor.

dilerseniz tadım maceranıza müzenin kafesinde devam
edebilirsiniz. Bu arada ilginç bir detay: Scotch viskilerin
çoğu Amerika’dan gelen ve önceden içinde Bourbon
bekletilmiş fıçılarda yıllandırılıyormuş.
Belki biraz dinlenmek aklınızdan geçerse Harry Potter’ın yazarı JK Rowling’in de müdavimi olduğu “Elephant Cafe”ye bir şans vermek isteyebilirsiniz. Sonrasında
ise bir süre OldTown’ın merdivenli dar sokaklarında kaybolmanızı öneririm ki bu bir şehri tanımanın en güzel
yolu olmalı… Tabi ki Edinburgh’un da bolca parkı var
ve “Royal Botanic Garden” ve “Princes Street Gardens”
bunlardan sadece ikisi. Yine de bence en güzel gündüz
aktivitelerinden bir tanesini hala söylemedim. Şimdi
diyelim ki etkileyici “Scott Monument”a bakıyorsunuz
ve daha da etkileyici bir şey arıyorsunuz. Etrafınızda bir
tur atın ve Edinburgh’un en yüksek noktasını gözünüze kestirin. İşte orası “Arthur’s Seat”. Yaklaşık 45 dakikalık
yürüyüş ve dar taş basamaklardan tırmandıktan, birkaç
küçük vadi geçtikten sonra tüm ama tüm Edinburgh’u
360 Derece seyredebileceğiniz şehrin en yüksek noktasına ulaştınız. Burası rüzgârlı olduğu kadar dingin de bir
nokta ve gördüğünüz manzara o yolu yürüdüğünüze
değecek…
Edinburgh’un gece hayatına geçmeden önce oraya kadar gitmişken yapılması gereken olmazsa olmazlardan
bir tanesinden bahsetmek istiyorum. O da en az 1 gü-

nünüzü alan “Highlands”turu. İskoçya’nın kuzey bölgelerini harika bir anlatımla eğlenceli bir biçimde gezmek
isterseniz benim katıldığım turu öneririm: Timberbush
Tours ve rehberinizin özellikle David olmasını isteyin.
Meşhur canavarıyla LochNess Gölü’nde (bunu da Loh
Nes şeklinde okuyorlar) bir tekne turunu da kapsayan
bu fevkalade turda göreceklerinizi anlatmak gerçekten
çok güç. Yine de denemek için; bugüne kadar gördüğünüz en yeşil yeşili gözünüzün önüne getirin. Şimdi
ona bir kat daha yeşil katın. Ya da şöyle söyleyebilirim:
etrafınızda gördüğünüz yeşil renk eğer pastel ise burada görecekleriniz kesinlikle guaj yeşili.
En dikkat çekici yanlarından biri hiç toprak görmemeniz. Nadiren kaya oluşumları bulunmakla birlikte geri
kalan her yer çok kuvvetli bir yeşilden oluşuyor. Tabi tarihi İskoç Şatoları da cabası. Monthy Python and the Holy
Grail filmi ve Game of Thrones dizisinin bazı bölümleri
de bu bölgede çekilmiş. Highlands o kadar etkileyici ki
inanın turdan döndüğünde rüyadan dönmüş gibi oluyor insan. Aşağıdaki fotoğrafta herhangi bir Instagram
hilesi olmadığını özellikle belirtmek isterim.
Bu kadar gezmek yeter, biraz da eğlenelim diye düşünüyorsanız Edinburgh’un müzik anlamında çok iyi bir
noktada olduğunu söyleyebilirim. Mesela “Whistlebinkies”de bir açık mikrofon gecesine denk gelirseniz ne
demek istediğimi daha iyi anlayacaksınızdır. Amatör

dediğiniz müzisyenler bile muazzam performanslara imza atıyor. Bunun yanı sıra birçok caz
bara da ev sahipliği yapan şehirde “Panda and
Sons“gibi dışarıdan bir berber dükkânı olup, içinde bir kitaplıktaki gizli kapıdan ulaştığınız tarzda cafelere kadar birçok seçenek mevcut. Dans
müziği içinse adresiniz yine şehrin en işlek caddesi Princes Street’in paralelinde bulunan “Opal”
haftanın her günü aradığınız yer olacaktır. Uygun fiyatlı ama oldukça gösterişli bir seçenek de
“Voodoo Rooms”…
Son olarak birçok Avrupa şehrinde olduğu gibi
Edinburgh’ta da bolca müze ve eğlence etkinliği olduğunu belirtmeliyim. Örneğin “Hayalet
Turları” bunlardan en meşhuru. Burada bir Orta
Çağ şehrinden bahsediyorum ve içinde “hayalet” geçen bir turla ilgili aklınızda bazı fikirler
canlanmıştır.
Yazıyı bir anekdot ile bitireyim. İskoçların “thistle” dedikleri, bizim “deve dikeni” diye andığımız
bir milli bitkileri var. Bu bitkinin Edinburgh’ta da
birçok yere ismini verdiğini görebilirsiniz. Şimdi
aslına bakarsanız bu bitkinin dünyada ilk yetiştiği yer kesinlikle İskoçya değil. En çok görüldüğü yer olduğunu da söylemek mümkün değil.
Peki bu bitkiye neden bu kadar önem veriyorlar?
Uzun yıllar Vikinglerin düzenli istilasına uğrayan
İskoçya’da bir gün yine bir Viking çıkartması olur.
Karanlıkta sessizce ilerleyen Vikinglerin İskoç
gözcüleri tarafından fark edilmeleri kesinliklemümkün değildir. Fakat işte o anda çok kritik
bir şey gerçekleşir ve bir deve dikenine basan
Viking korsanı can havliyle bağırır. Bunu duyan
İskoç askerleri Vikinglere karşı atağa kalkar ve
gafil avlanmanın kıyısından dönerek ülkelerini
savunurlar. İşte o günden sonra deve dikeni İskoçların milli bitkisi olur. Efsane böyle söylüyorsa;
bize de inanmak düşer.
Eğer siz de yolunuzu Edinburgh’a düşürürseniz
şimdiden iyi yolculuklar, Slàinthe Mhath!

Başarılı bir girişimcilik macerası;

BUGRAHAN
BAYAT
Buğrahan Bayat, 2014 yılındaDokuz Eylül Üniversitesi’nde İngilizce Ekonomi öğrenimi devam ederken,
İzmir’de kendi şirketini kurmuş. Bu hikâyenin fitili, aslında Buğrahan’ın üniversitedeki bir söyleşide Toygun
Tunçer’in konuşmasını dinlemesiyle ateşlenmiş. Buğrahan, şirketini kuralı bu yıl itibariyle yaklaşık 5 buçuk
sene olmuş hatta üstüne ikinci şirketini bile kurmuş. Şu
anda Amerika, İzmir ve İstanbul’da ofisleri ve 24 çalışanı
olan bir şirket haline gelmiş. Üniversite öğrencisiyken
başlayan girişimcilik macerası, kurumsal bir şirket olma
yolunda emin adımlarla ilerlemeye başlamış…
RÖPORTAJ: BILAL ATAK

Öncelikle hikâyeni en başından, senin ağzından
dinleyebilir miyiz?

Öğrenciyken üniversitemde katıldığım bir söyleşiden
çok etkilendim, Toygun Bey’in o konuşması bana
inanılmaz şeyler kattı, bir şeyleri değiştirebileceğimi
öğretti. Ardından Toygun Bey’e bir mail attım, fikirlerimden bahsettim ve bana yol gösterici olmasını istedim. Kendisi de sağ olsun çok güzel karşıladı. Kendisiyle buluştuk, projelerimi anlattım. Şu an o proje
ile devam etmesem de dönem ciddi bir reklam projem vardı, yapmaya başladık, denedik. O dönem için
bana bir şeyler yapabileceğimi gösterdi Toygun Bey.
Önemli bir şirketin önemli bir konumundaki Toygun
Bey’in beni bir şeyleri yapmam için itmesi, ailemin
de büyük destek vermesini sağladı. Böylece 2015’in
Mayıs ayında şirketimi tamamen bir reklam projesi
üzerine kurdum.
Arttırılmış gerçeklik teknolojilerini reklama entegre eden ve dijital reklam ile geleneksel reklamı bir
araya getiren bir pazarlama projesiydi; bunu Amerika’da görmüştüm. Türkiye’ye uyarlanabilirliğinin
çok yüksek olduğunu düşünüyordum. Çalışmalara
başladım, her şey çok güzel gitti ama talihsiz bir olay
yaşadım, projemiz büyük ve kurumsal bir firma tarafından kopyalanmaya çalışıldı. Biz o zaman küçüktük, o marka ile çalışalım bir yerlere gelelim derken;

o marka bizi ekarte edip bu işi kendi yapabileceğini
gösterdi bize. O dönem, bu durum benim için de bir
ders oldu aslında. Toygun Bey bu konuyla ilgili başında bana “Buğra, projen ile ilgili çok fazla detay verme,
müşteriler sadece senin marka vizyonunu görsünler.
Projenin bütün detaylarına hâkim olurlarsa, senin bildiğin detaylara da hâkim olurlar, işi elinden alabilme
riski oluşturur, daha yolun çok başındasın” demişti.
Toygun Bey’i bir kez dinlememiştim ona da çok pişman oldum. O zamanki heyecan ile yapılan küçük bir
hatayla işin kopyalanma riski doğdu. Ben de Toygun
Bey’in de önerisiyle kurumsal bir reklam ajansı olma
yoluna gittim, iyi bir ekip kurdum.
Aradan seneler geçti 20 kişinin üzerinde bir ekibe
ulaştık. Güzel işler yaptık, Türkiye’nin önde gelen birçok büyük firması ile çalışma fırsatı bulduk. Özellikle
henüz yeniyken yani ilk iki yıl birçok kez Toygun Bey’i
arayıp destek aldım. Çalıştığımız firmalarla oluşturduğumuz referanslar, kendimizi güzel anlatabilmemiz, işlerimizi iyi yapabilmemiz bizim kapılarımızı
açtı. Bu yıl itibariyle yaklaşık 5 buçuk sene oldu ikinci
şirketimi kurdum. Şu anda Amerika, İzmir ve İstanbul’da 3 ayrı ofisi ve 24 tane çalışanı olan bir şirket
haline geldik. Üniversite öğrencisiyken başlayan girişimcilik maceram kurumsal bir şirket olma adımlarına doğru gitmeye başladı. 4-5 tane üniversite konuşması yaptım. Her konuşmamdan önce de Toygun

Ağabey’e mesaj atarım; “yolundan gidiyorum” diye…
Toygun Ağabey beni çok destekledi fitili ateşledi ve
hep söylerim, biri size bir konuda “bunu yap” diyorsa
ona kulak verin, pişman olmazsınız…

Bildiğimiz üzere sen de 9 Eylül Üniversitesi’nde
girişimcilik projelerine destek oluyorsun. Şu
anda da desteklediğin bir proje var mı?

Tabi ki var, şu an 4 ayrı üniversite öğrencisinin projelerine mentorluk veriyorum. Hatta bir tanesi şirketleşmeye ve gelir elde etmeye başladı. 4 kişilik bir ekip
oldular, giderlerini karşılayıp kendilerini geçindirebiliyorlar. Şu an biz şirket olarak hala yatırımcılardan
yatırım alan bir şirketiz ama ileride daha iyi bir noktaya geldiğimizde biz de yatırımcı konumuna geçerek
birçok gence destek olacağız.

bütün markaları da var. Bir tarafta Visionteractive’in
2013’ten almış olduğu güç ve global gücü ileBaykar
Global’in de ekip gücü birleşerek iyi bir takım oluştu.
İngiltere’de Londra’da bir ofisimiz var. Brezilya’da Sao
Paulo’da bir ofisimiz var. İstanbul’da kalabalık bir ekibimiz var, İzmir’de 14 kişilik bir ekibimiz var.

Özgörkey’in markalarıyla da çalıştığınızı söyledin. Çok farklı sektörler ve markalar ile çalışıyorsun. Bunları yönetmek zor olmuyor mu?

Tabi ki zor oluyor. Örnek vermek gerekirse Özgörkey,
otomotiv firması, Key Otel, otel markası, Feast ve CakeStudio gıda markası... Aynı şekilde Türkiye çapında
ismi bilinen sağlık markalarıyla çalışıyoruz, teknoloji
markalarıyla çalışıyoruz. Yine gıda sektöründe farklı bir marka zinciriyle çalışıyoruz. Türkiye’deki 3 tane

18 tane Türkiye
çapındaki
kurumsal firmanın
dijital medyasını ve
sosyal medyasını
yönetiyoruz. Bunların
içinde Özgörkey Grup
Şirketlerinin bütün
markaları da var.

Peki,Baykar Global neler yapar biraz da onlardan bahsedebilir miyiz?

Baykar Global, aslında 2 farklı şirket. Daha doğrusu
ben 2 farklı şirketi yönetiyorum. Bunlardan biri Baykar Global biri de Visionteractive. Baykar Global, kurulduğu günden bu yana bir kreatif reklam ajansı.
Markalara kreatif anlamda destek veren, kreatif projelerini yürütmelerini sağlayan 360 reklam ajansı dediğimiz türde çalışan bir ajans. 2018’in sonuna kadar
bu şekilde devam etti, 2018’den sonra biraz daha dijitalleşen bir reklam ajansı olmaya başladı. Daha çok
markaların dijital medyasına yön veren ve yürüten bir
dijital reklam ajansı olma yoluna gitti. 2019’un başında benim şahsi olarak Visionteractive ile birleşmemden sonra Baykar Global ile Visionteractive bir bütün
haline geldi ve ticari hayatlarına bu şekilde devam
etme kararı aldılar. Visionteractive, arttırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanan bir firma. Visionteractive’in
kurucusu Onur Candan ile tanışmam ve benim yönetici ortak olmamla birlikte arttırılmış gerçeklik teknolojilerini marketinge nasıl entegre edebiliriz diye
düşüncelerimiz başladı.
Artık Baykar Global kreatif reklam ajansı olmaktan
biraz uzaklaşıp biraz daha dijital bir reklam ajansı
olma yoluna gitti. 18 tane Türkiye çapındaki kurumsal firmanın dijital medyasını ve sosyal medyasını yönetiyor. Bunların içinde Özgörkey Grup Şirketlerinin

büyük banka ile iş yapıyoruz. Aklınıza gelebilecek
birçok sektörde birçok markanın dijital medyasına
destek oluyoruz. Tamamını yönettiklerimiz de var,
sadece dijital medyasına destek olduklarımız da var.
Sadece sosyal medyasına destek olduklarımız da var.
Dijital medyalarında kullanılmak üzere yeni mecralar
ürettiğimiz markalar da var. Hepsi çok zor oluyor ama
çok sevdiğim bir laf vardır; yetenek maçı kazandırır,
takım oyunu iste şampiyonluğu... Yani aslında burada herşey tamamen bir takım oyunu. Eğer işin içinde
takım oyunu varsa bir şeyleri yapabilmek mümkün.
Ben her zaman ekip kurma idealinde oldum, bir şeyleri tek başıma yapma idealinde değildim. Ve de kurduğum ekibi ailem gibi gördüm hep. Bizim şirketlerimizde ekip işe geliş gidiş saatinde sıkıntı yaşamaz.
İstediği saatte işe gelip gidebilir. Şöyle ki sabah 10:3011:00’e kadar istedikleri saatte gelip, akşam istedikleri
saatte çıkarlar. Normalde resmî iş çıkış saatimiz 18:00
ama bir bakıyorum saat 21:00 olmuş herkes hala ofiste. Kıyafet anlamında, izin alma anlamında çok rahatlar. Tüm bunlar da aslında onların aile bilincini oluşturdu. Bu gün şirkette “Bizle çalışmaktan memnun
musunuz, başka şirkete geçer misiniz?” dediğimde
herkes memnun olduklarını başka şirkete geçmek
istemediklerini dile getiriyor. Bugün gelinen noktada
bütün sıkıntıları aştık ve iyi bir konumdayız. Artık kurumsallaşabilen noktadayız ve aile bilincini oluşturduk. Bu aile bilinciyle takım olarak birçok farklı sektöre yönelebiliyoruz ve onların sorunlarını çözebiliyoruz.

Sosyal medyadan bu kadar
bahsetmişken,sence sosyal
medya ne değildir?

Bugün
baktığınızda
sosyal medya
mecraları birçok farklı
sektöre de girmiş
durumda. Sosyal medya
tamamen dijitalleşen ve
insanların bütün bilgi ve
içeriğe tamamen dijitalde
ulaşabildiği ve ulaşırken
de sosyalleşebildiği bir
mecra.

Çok güzel bir soru. Aslında bu soruya cevap verebilmek için sosyal
medyanın ne olduğunu anlamak
gerekiyor. Sosyal medya herkesin
dilinde olan çok trend bir konu.
Günümüzde 60 yaşındaki bir
amcadan 8 yaşındaki bir çocuğa
kadar herkesin sosyal medyası
var. O yüzden sosyal medyada
bir kitle analizi yapılamıyor. Eskiden firmalar hedef kitlelerini
belirliyorlardı, örneğin 17-25 yaş
aralığı hedef kitlemiz diyorlardı.
Hedef kitlelerine çok net ulaşabiliyorlardı. Sosyal medyada bir
reklam çalışmasında hedefleme
aracı kullanılmazsa 7 yaşından 70
yaşına kadar geniş bir kitleye direkt ulaşabiliyorsunuz. İnanılmaz
büyük bir güç. Toygun Bey’in bir
lafı vardır çok severim. “Yakında
dünyayı ülkeler değil büyük şirketler yönetecek” der. İnsanlar
Facebook ülkesine tabii olacak
ve ya insanlar İnstagram ülkesine
tabii olacaklar. Bugün baktığınızda sosyal medya mecraları birçok
farklı sektöre de girmiş durumda.
Sosyal medya tamamen dijitalleşen ve insanların bütün bilgi ve
içeriğe tamamen dijitalde ulaşabildiği ve ulaşırken de sosyalleşebildiği bir mecra. Bu ne demek? Bir medya vardır insanlar
buradan bilgi akışı sağlarlar. Bu
bilgi akışını sağlarken sadece bu
bilgi akışını görürler. Ancak sosyal medyada bilgi akışı ile beraber sosyalleşme de
söz konusudur. Artık insanların sosyal medya arkadaşlıkları var. Arkadaşımla sosyal medyadan tanıştım
ama hala görüşemedik diyen birçok insan görüyorum. Artık dünya ve her şey tamamen dijitalleşiyor.
Belki bundan 10 yıl sonra insanların bütün iletişimleri
belki artık tamamen sosyal medya üzerinden olmaya
başlayacak. Çok fazla dijitalleşen bir sosyallik olacak.
Sosyal medya benim açımdan tamamen dijitalleşen
bir sosyallik. Ve bunun içerisinde artık sadece medya
değil birçok şey olacak.

Sence her markanın sosyal medyaya 		
ihtiyacı var mı?

Kesinlikle var. Markalar kullanıcılarla etkileşime girmek istiyorlarsa sosyal medyalarını çok doğru kullanmak zorundalar. Markaların son dönemdeki trend
sosyal medya politikaları kullanıcılarıyla daha kurumsal bir dilden daha sempatik bir dile döndü. Bunun
en güzel örneği Twitter’da markaların kullanıcılarıyla mentionlaşmalarında görülüyor, çok sempatik
bir dil var. Bunların hepsi aslında markaların “sosyal
medyayı daha aktif kullanmalıyız, kullanıcıya daha
iyi hitap etmeliyiz” düşüncesinden oluşan adımlar.
Bunların birçok örneği var. Ama artık markalar kullanıcılarıyla etkileşime girmek istiyorlarsa, kendilerine

yeni kullanıcılar kazandırmak ya
da kazanmış oldukları kullanıcılarla bağlarını devam ettirmek
istiyorlarsa sosyal medyayı doğru kullanmaları gerekiyor. Neden
takipçimiz az ya da sosyal medyada neden kullanıcılar bizi yeterince takip etmiyor sorularının
sebeplerinden bir tanesi sosyal
medyayı doğru kullanmayı analiz edememeleri. Sosyal medyayı
doğru kullanırken “hedef kitlesi
nerede, bu hedef kitlesiyle nasıl
iletişim kurabilirim, hedef kitlesini kendime nasıl bağlayabilirim”
soruları önemli.

Sosyal medya bu kadar hayatımızın içindeyken hayatımızı
nasıl etkiliyor?

Sosyal medyanın hayatımıza
etkilerinin bir örneğini ben annemden gördüm. Annem çok
sonraları sosyal medya kullanmaya başladı. Şu an yaklaşık 50 yaşına girdi ve 5-6 sene önce sosyal
medya ile tanıştı. Biz ondan çok
daha önce tanıştık. Özellikle dijitalleşen sosyallikten bahsettim.
Dijitalleşen sosyalliğe onlar da
ayak uydurmaya çalıştılar. Mesela
Whatsapp’da paylaştığı durumu
bir arkadaşı görüyor ama mesaj
atmadı diye annem ona küsebiliyor. Bunu çok yaşadım. Ya da
instagram’dan annem arkadaşının fotoğrafını beğeniyor arkadaşı annemin paylaştığı fotoğrafı
beğenmeyince ona küsebiliyor.
Bizim nesilde bunun dijitalleşen
sosyallikte çok önemli olmadığını düşünüyoruz. Bir
arkadaşımız fotoğrafımızı beğenmedi diye ona tepki almıyoruz çünkü biz dijitalleşen sosyalliğe ayak
uydurduk. Ama eski nesil sosyal medyaya yeni ve bir
anda daldığı zaman hayatında farklı yönler görmeye
başlıyor. Bir yere fotoğraf yükleme ya da yeni insanlarla tanışma bu neslin hayatını değişik bir yönde etkiledi. Bunu biz dahi anlayamayız. Çünkü o dönemki
birinin bakış açısını anlayabilmek için olaya o dönemde bakmamız lazım. Bizi nasıl etkiledi derseniz 90larda doğmuş kitle 2000lerin başlarında bilgisayar ile
tanıştılar. Bilgisayarla tanışma mazilerinden sosyal
medyayı keşfetme mazileri sürekli gelişerek geçti.
Sosyal medyanın evrimini bir uygulamanın güncellemesine benzetirim ben hep. Veya mesela PES’in
2004’ten şimdiki evrimine benzetirim. Biz her döneme ayak uydurabildik. Bu evrimin tamamını gördük
bu evrime paralel sosyal medyanın evrimini de gördük. Sosyal medyanın yenilenmesini de gördük. Bir
sosyal medya mecrasının kurulup bütün dünyayı etkileyip 2 sene sonra kapandığını da gördük. Bunların
çok örneği var. Biz bu evrimleri yaşarken aslında hayatımız da buna göre şekillendi. “Ben sosyal medya
kullanmıyorum, sosyal medya hayatımı etkilemiyor”
diyen insanların bile hayatını etkiledi. Biz sosyal medyanın evrimine tanık olduk ve hayatımızı derinden
etkiledi.

Fenomen Doktor;
Kulak Burun Boğaz ve
Yüz Estetik Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr.
Cem Karas

Binlerce kişiyi hayalindeki
yüze ve buruna kavuşturan,
Türkiye’de ve hatta yurtdışında
fenomen doktorlar arasında
yer alan Kulak Burun Boğaz ve
Yüz estetik Cerrahisi Uzmanı
Op. Dr. Cem Karas ile keyifli bir
sohbet gerçekleştirdik.

Bize kendinizden bahseder
misiniz?

44 yaşındayım. Doğma, büyüme Karşıyakalıyım ve bundan gurur duyuyorum.1999 yılında Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesinden mezun oldum. 9 Eylül
Üniversitesi’nde KBB ve Baş Boyun Cerrahisi ihtisası yaptım. Uyku apnesi ve
horlama ile ilgili olarak çok sayıda hasta
üzerinde çalışmalarda bulundum ve tezimi de bu konu üzerine verdim. Ardından uzman olarak 9 Eylül Üniversitesi
KBB Anabilim Dalında görev yaptım.
Vatani görevimi Gelibolu Askeri Hastanesi’nde yaptığım dönemde Rinoloji’ye
olan ilgim daha da arttı. Bu süre zarfında şuanda popülerlik kazanan birçok
tekniği gerçekleştirdiğim 700’e yakın
operasyon ile uygulama ve karşılaştırma olanağı bularak alanımda uzmanlık kazandım.2006 yılında Türkiye’nin
ilk Avrupa’nın en büyük KBB Hastanesi
EKOL KBB Hastanesi’nin kuruluşunda
yer alarak, Kurucu Başhekim olarak görev yaptım. Tüm KBB ve baş boyun cerrahisi operasyonlarını gerçekleştirdim
(daha çok Rinoloji ve Facial Plastik Cerrahi olmak üzere) 20000’e yakın KBB
ameliyatı yaptım. 11 yıllık yoğun çalışma
temposu, almış olduğumbilgi, birikim
ve tecrübelerimle CK Klinik’i açtım. 2018
yılında Tv8’de yayınlanan “Çok Yaşa”
programında, moderatör hekim olarak
sunuculuk yaptım. Bunların dışında halen Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol
Takımı’nda yöneticilik yapmaktayım.

Bir çocukluk hayaliniz var mıydı?

İzmir’de Bayraklı Ekrem Hayri Üstündağ İlkokulu’nda
4. sınıftayım, öğretmenimiz değişti. Yeni öğretmenim Ünal Karadeniz oldu. Öğretmenimizin değişmiş
olmasından dolayı tüm sınıf hayal kırıklığı içerisinde...
Buğday tenli, uzun boylu, bıyıklı ve keskin bakışlarından ürktüğüm öğretmenimizin ilk dersi. Bizimle tanışmak için sorular soruyor.
“Güzel gözlü, yakışıklı!” diye bana sesleniyor. Ürkekçe ve gözlerinin içine bakmadan ayağa kalkıyorum,
o ana kadar hiç karşılaşmadığım ve düşünmediğim
bir soruyla karşılaşıyorum;
“Derslerin iyiymiş senin, söyle bakalım büyünce ne
olacaksın?”. “Cerrah”diyorum bir anda, ne zaman düşündüm, nasıl aklıma geldi bilmiyorum, ailede doktor yok, tanıdığım bildiğim bir meslek değil, ama demekki bilinçaltımda biryerlerde...
İşte böyle 1986 yılında önce zihnimde başladı bu serüven…

Sosyal hayatınızda neler yapıyorsunuz?

Çok yoğun bir tempoda çalışıyorum ancak bir o kadar renkli sosyal hayata sahibim. En büyük hobim
motosiklet tutkum, yaklaşık 15 yıldır motosiklet kullanıyorum. Yeni çıkan her modeli alabilmek hep hayalim. Gezmeyi seyahat etmeyi çok seviyorum, özellikle
bu konudaki en yakın arkadaşım ve eşim Çiğdem
Hanım’la beraber yeni yerler görmek vekeşfetmek en
büyük tutkumuz. Hem yönetici hem de sporcu olarak aktif spor yaşantıma devam ediyorum, CK Klinik
Basketbol Takımı Özgörkey’in en büyük rakibi… Ayrıca ciddi anlamda video çekmek, kurgulamak, kısa
filmler yapmak ruhuma en iyi gelen şey. Biraz Mahsun Kırmızıgül biraz Ridley Scott karışımıyım.

Çok sayıda operasyon yapmış tecrübeli bir
doktor olarak insanların estetik operasyonlar
konusundaki korkularını aşmak için ne gibi
tavsiyelerde bulunursunuz?

Kendinizi uzman ve tecrübeli ellere bıraktığınız sürece korkulacak hiç bir şey yok aslında. Geçireceğiniz operasyon büyük ya da küçük olsun, hekiminizi
kesinlikle iyi seçin. İlk kez estetik yaptıracak olanlara,
öncelikle bunu neden istediklerini düşünmelerini
öneririm. Çünkü bu operasyonlar kişiye özeldir ve sorumluluğu da kişiye aittir. Bu nedenle başkalarının
eleştirileriyle, olumsuz fikirleriyle değişiklik yapmak,
pişmanlığa neden olabilir. Aklınıza takılan her şeyi
doktorunuza sorun. Karar verdiğiniz doktorun önceki
hastalarına ulaşmak mümkün ise onlarla konuşun.
Onların ameliyat öncesi ve sonrası yaşadıkları duygular, sizi aydınlatacaktır. Genç ve güzel bir yüze sahip
olmak isteyenlere önerim, cerrahi operasyon öncesi
korkularınızı yenin.Doktorunuzdan doğru bilgi almak
korkularınızı yenmenize yardımcı olacaktır.

Hastalarınız en çok hangi operasyon için sizi
tercih ediyor?

Hastalarımız daha çok burun estetiği konusunda bizi
tercih ediyor. Yüzün merkezinde yer alan burun, güzelliği ve sağlığı etkiliyor. Burun estetiği, ülkemizde
en fazla tercih edilen ameliyatlardan biri ve CK Klinik
doktorları da bu operasyonlardan başarılı sonuçlar
elde ettiği için hastalarımız burun estetiği konusun-

da bizi seçiyor. Hastalarımız burun estetiği dışında,
yüz estetik cerrahisi, kulak estetiği, meme estetiği,
göz kapağı estetiği gibi operasyonlar için de bize
başvurabiliyor.

Sizin için ideal burun nasıl olmalı?

İnsan yüzünün en dikkat çeken organlarından biri
burundur. Estetik cerrahide başarılı burun estetiğinin olmazsa olmazı doğal görünen burundur. Burun,
ameliyat sonrası doğal görünüyorsa ve ameliyat olduğu belli değilse bu operasyon başarılı olmuştur.
Bunun yanı sıra burnun kendi içinde ve yüz ile de
uyumlu olması gerekir. Burun estetiğinde en önemli
noktalardan biri de, her burnun kişiye özel olmasıdır.
Başkasında güzel duran yakışan bir burun sizin yüzünüzle uyumlu olmayabilir.Bayanlarda burun ameliyatından sonra özelikle kaşlar, gözler, yanaklar ve dudak daha ön plana çıkmakta, erkeklerde ise bakışlar
ifade kazanmaktadır.

Burun estetiği ameliyatının aşamaları nelerdir?

Ameliyat öncesinde fotoğraf çekerek hastamızın
ameliyat sonrasında yüzü ile uyumlu olan, istediği
burun şeklini anlamaya çalışıyoruz ve ameliyat planımızı buna göre şekillendiriyoruz. Ameliyat öncesinde
burun tasarımı yaparken kişinin isteklerinin yanında
yüzdeki oranlar, çenenin pozisyonu, şakaklar, burun
kökünün yüksekliği, burun cildinin kalınlığı, cinsiyet,

nim çocukluk hayalim. Tekrar okuma şansım olsa
yine aynı bölümü okurum.

Eşinizin de farklı bir alanda doktor olduğunu
biliyoruz, iki doktorun beraber yaşamasının
avantaj ve dezavantajları neler?

Avantajımız ikimizin de konularının ortak olması. İşimiz mesai saatleri olan bir iş değil, 24 saat telefonlarımız çalabiliyor. Bu noktada birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Bazen işle ilgili çok kısa sohbetlerimiz oluyor.
İkimiz de cerrahi branşlarla ilgileniyoruz. Bu oldukça
zor…Bir erkek olarak eve geldiğimde; “Bugün ameliyat yaptım, çok yoruldum” diyerek uzanıp yatma
lüksüm olmadı hiç. Çünkü eşim de benimle aynı durumda.

“Hayat, seçtiğiniz kadındır”

kişinin beklentileri, karakteri, psikolojisi gibi birçok
faktörü göz önünde bulunduruyoruz. Bunun yanında erkeklerde sivri ve keskin hatlar daha doğal bir
görünüm sağlarken bayanlarda yuvarlak ve yumuşak geçişler daha doğaldır. Sizler burnunuzdaki fonksiyonel ya da kozmetik sıkıntılarınız için bize gelseniz
de, biz aslında sizin tüm yüzünüzü değerlendiriyoruz,
sadece burnunuzu değil.

Bu alanı seçtiğiniz için hiç pişman oldunuz
mu?

Hayır, asla olmadım, cerrah olma isteğim zaten be-

Harun Reşit, savaşta esir aldığı düşman generaline;
-Hayatını bağışlarım ama bir şartım var, der. “Kadınlar hayatta en çok ne ister? Budur bilmek istediğim…
Bu sorunun yanıtını getir, kurtar kelleni” der. General
sorar soruşturur bu çetin sorunun yanıtını aramaya
başlar ve Kafdağındaki bir cadının bunu bildiğini öğrenir… Günlerce gecelerce at koşturur, cadıyı bulur ve
sorar;
-Kadınlar hayatta en çok ne ister?
Korkunç cadı yanıt için öyle bir şart ileri sürer ki yenilir
yutulur cinsten değil…
-Evlen benimle! O zaman öğrenirsin ancak istediğini…
Bu ölümcül isteği kabul eder esir General. Asıl doğru
yanıtı alır almaz da koşar Harun Reşit’e: “Kadınlar en
çok kendi özgür iradeleriyle hareket etmek ister.”
Harun Reşit, esir generalin hayatını bağışlar. Ancak
o, cadıya evlenmek için söz vermiştir.Ne yapsın evlenirler. İlk gece General bir bakar ki, o korkunç cadı
dünyalar güzeli bir afete dönüşmüş karanlık odada…
Konuşur cadı:
-Benim kaderim böyle… Günün sadece yarısı güzel
olabilirim, diğer yarısı çirkinim der. Ne dersin? Geceleri seninleyken mi güzel olayım,yoksa gündüzleri dışarıdayken mi?
General öğrenmesini bilen bir adamdır; düşünür ve;
-Sen bilirsin kararı kendin ver der. İşte o an korkunç
cadı sonsuza dek güzel bir kadın olur ve öyle kalır…
Peki, bu masaldan çıkarılacak ders nedir?
1. Kadınlar en çok kendi özgür iradeleriyle hareket etmek isterler.
2. İster güzel olsun, ister çirkin olsun her kadın aslında
cadıdır.
Hayatınız seçtiğiniz kadındır: zevkli bir kadına rastlarsanız zevkiniz, bilgili bir kadına rastlarsanız bilginiz,
zeki bir kadına rastlarsanız zekânız, şefkatli bir kadına
rastlarsanız vicdanınız gelişir.

Yoğun iş hayatınızda ailenize nasıl vakit ayırıyorsunuz?

Özellikle oğlumuz Can’ın doğumundan sonra tam
bir aile olduk. Artık Çiğdem de kendi kliniğinde çalıştığı için eve daha fazla zaman ayırabiliyor. Yoğun iş
temposuna rağmen bir baba olarak ailemle, özellikle
de çocuklarımla vakit geçirmenin benim görevim olduğunu düşünüyorum. Ailemle birçok aktivite planlıyoruz ve bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Seyahat etmeyi çok seviyoruz.

Yolculuğumuz evimizde başladı.

Yardım malzemeleri önceden belirlenmiş olan ihtiyaç
sahibi çocuklara elden teslim edildi

İzmir’den
Kars’a
Yardım Elimizi
Uzattık!

Türkiye’nin en büyük kayak ve
snowboard grubu Snowsonics
ile yaptığımız işbirliği ile Kars’ın
Sarıkamış ilçesinde ihtiyaç sahibi
olan ilkokul öğrencilerine yardım
götürülmesi projesine destek
verdik.
Özgörkey Otomotiv ile birlikte Yalı Spor ve KT
Sigorta şirketlerinin de katkılarıyla bir araya
getirilen ihtiyaç malzemeleri İzmir’den Land
Rover Discovery model aracımıza yüklendi ve
1850 km’lik keyif ve macera dolu bir yolculuk ile
Sarıkamış’a götürüldü.
Muhteşem Anadolu manzaraları, tarihe tanıklık
etmiş değerlerimiz ve kimi zaman çamur, kimi
zaman karla kaplı zorlu yol koşulları rotamız boyunca bize eşlik etti. Seyahat boyunca çektiğimiz fotoğraf ve videolar bize bu zorlu görev için
Discovery ile en doğru tercihi yaptığımızı tekrar
hatırlatıyor.

Nasreddin Hoca Türbesi: “Dünya’nın ortası”

*İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve okul yetkililerinin
talebiyle okul yardımı resimleri kısıtlı olarak
paylaşılmıştır.

“Kaya Tırmanışı” yeteneklerini test
etmek için Peri Bacaları’ndan daha
iyi bir seçenek olamazdı.

Discovery ile manzaralar daha güzel.

Afyon Kalesi’ne tırmanmak için
hiçbir engel yoktu.

Discovery ile bir gece “hadi deneyelim” cümlesiyle başlayarak kayak pistinin tepesine çıkınca
Sarıkamış Pist Müdürü Ebu Bekir Bey itiraf etti: “Buraya benim aracım çıkamıyor.”

Kapadokya’da güne erken başladık.

Özgörkey
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2006 yılında Antalya’da hizmet vermeye
başlayan Özgörkey Laundry, 5.000 kg / saat ile
günlük 100 ton çamaşır yıkama kapasitesi ile
Antalya bölgesinin en modern ve büyük tesisi
durumundadır. Tüm makina ve ekipmanlarımız,
endüstriyel çamaşır yıkama teknolojisi konusunda
lider kabul edilen Kannegiesser marka ve
konvansiyonel çamaşır yıkama makinalarında
Türkiye’nin en önde gelen markası olan Tolon
Makina’dır. Otomatik dozajlama (Deterjan
dozajlama sisteminde Ecolab BDC (Basic Data
Control) veri yazılımı kullanılmaktadır.
Özgörkey Laundry, çevreye karşı olan sorumluluğunun bilincinde
olup, tüm şirket faaliyetleri sırasında çevreyi korumayı, hava ve su
kirliliğini ve gürültüyü mümkün olduğu kadar önlemeyi, canlı hayatı olumsuz etkilememeyi, ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmayı,
geri dönüşümlü olmalarına özen göstermeyi, doğal kaynakları ve
doğal dengeleri bozmamayı ve çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmeyi prensip edinmiştir.

ÜRETİM / TEKNOLOJİ
4.250 kg / saat tünel yıkama ve kurutma
750 kg / saat konvensiyonel yıkama
Grand silindir ütü makinalarının çalışma boyutu 3.500 mm

Neden Özgörkey Laundry?
Güvenilir

Özenle yetiştirilmiş ekibimiz ve son teknoloji cihazlarımızla çamaşırlarınızı en hijyenik şekilde yıkıyoruz.

Hızlı

Çamaşırlarınızı sizlerin ve müşterilerinizin ihtiyaçları
doğrultusunda en kısa sürede yıkıyor ve teslim ediyoruz.

Doğa Dostu

Tüm çamaşırlarınız, 100% doğa dostu olan son teknoloji
makinelerimizde işlem görmektedir.

Geçmişten Gelen Alışkanlık

Özgörkey Laundry, 1954 yılından bu yana hizmet veren
Özgörkey Grubu’nun tecrübe ve kalitesiyle sizlere güvenilir bir hizmet sunar.

Çocuklarımızın Geleceğinizi 		
Düşünüyoruz

Özgörkey Laundry, çocuklarımızın temiz bir dünyada
yaşayabilmesi için modern ve çevre dostu teknolojileri
kullanır.

Zaman Kazandırıyoruz

Özgörkey Laundry size, ailenize ve şirketinize en önemli
işleriniz için zaman kazandırır.

Özgörkey Laundry
Başköy, 07190 AOSB 3. Kısım
Döşemealtı / Antalya
Tel: 0 242 340 60 60
www.ozgorkeylaundry.com

ÖZGÖRKEY’DE
İNSAN KAYNAKLARININ
GÜLEN YÜZLERİ:
Organizasyonel Gelişim Müdürü

Meltem
Gültekin
Çağdaş
Işıksoy
Endüstri İlişkileri Müdürü

Tam bir takım ruhuyla çalışan ve her ikisi de aynı zamanda terfi alarak iş hayatına
yeni başlayanlar için tam bir rol model oluşturan Meltem Gültekin ve Çağdaş
Işıksoy’u konuk ediyoruz bu ay. İkisi bir arada olunca sohbete de doyum olmadı.
İnsan kaynakları için asık yüzlü bir iş diyorlar,
siz ne düşünüyorsunuz?

Çağdaş Işıksoy: Son dönemde insan kaynaklarının geldiği yere bakıldığında asık yüzlü olduğunu düşünmüyoruz. Hele ki Özgörkey Grup’ta. Böyle düşünmemizin
sebebi de son dönemlerdeki değişiklikler.

Şu anki görevleriniz hakkınızda kısaca bilgi
almak isteriz...
Çağdaş Işıksoy: Endüstri İlişkileri Müdürüyüm.
Meltem Gültekin: Organizasyonel Gelişim Müdürü-

yüm. Çağdaş ile beraber Şubat'ta terfi aldık. Aslında
ikimiz de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak bu rolleri bir
süredir yapıyorduk. İnsan Kaynaklarının iki farklı alanında destek veriyorduk gruba. Çağdaş daha çok hukuki,
mavi yaka ve bordrolama süreçlerini yönetiyordu, ben
de işe alım, eğitim, performans yönetimi daha soft tarafı yönetiyordum. Ama bunların ayrı bir adı yoktu. İkimiz
de birbirimizin süreçlerine destek oluyor, bir yandan da
işlerimize devam ediyorduk. Şimdi isimlerimiz belirlendi.
Çağdaş Işıksoy: Aslında keskin bir çizgimiz yok çünkü işin içinde insan ilişkileri var. Ve biz Meltem ile çok iyi

anlaşıyoruz. Dolayısıyla birbirimizden çok güzel destek
alabiliyoruz. O sebeple de kendimizi hep güvende hissediyoruz.

İnsan Kaynakları da aslında bir ekip işi, değil mi?
Çağdaş Işıksoy: Evet, tamamen bir ekip işi. Meltem’in

dediği gibi işe alım, eğitim, performans değerlendirmesinin yanı sıra bu tarafta işin belki biraz daha kara tarafı
bizim taraf gibi görünüyor. Çünkü işten çıkış ve hukuksal işlemler de var. O kadar birbirine geçmiş bir süreç ki
bu, temas olmadan, birbirimizden ayrı bir şekilde ilerlememiz mümkün değil. Ekip olmadan, beraber olmadan yürütebileceğimiz bir süreç değil.

Sizi daha yakından tanıyalım...
Çağdaş Işıksoy: 1986 doğumluyum, İzmirliyim.

2006’dan beri Özgörkey Grubu’nda çalışıyorum. 19 yaşında buraya geldim. O dönemde İnsan Kaynakları Müdürlüğü yoktu, personel ve özlük işleri birimi vardı. Ben
Feast’e ofis elemanı olarak başladım, fotokopi çekiyordum, dosya kaldırıyordum. Belli etmesem de hırslıyımdır da. Gelişen süreçte aylarca mesai kaldık ama o sayede her şey gelişti. Bir de o zamanlar şu an Meltem’in

çalıştığı pozisyon olmadığı için beyaz yaka alımından
başlayarak her şeyi biz buradan yönetiyorduk. Zor bir
süreçti. Departmanlardan ayrılanlar oldukça onların
işlerini ben kapmaya başladım. İşi kapmak, işin üstüne
gitmek gerekiyor. 2006 ile 2010 arasındaki süreçte bu
böyle devam etti. Ben 2010’da askere gittim ve 5 ay ara
verdim iş hayatına. 2011 Haziran’da geri geldiğimde ben
zaten Özgörkey’e devam etmek istiyordum, demek ki
geçmişte iyi bir izlenim bırakmışım ki onlar da benle çalışmak istiyordu. 2011 Haziran’dan sonra tekrar burada
çalışmaya başladım ve benim hayatım artık değişmeye
başladı. Yine eleman pozisyonunda başlamıştım ama
ondan sonra sorumlu oldum, uzman oldum, takım lideri oldum ve son düzenlemeden itibaren yöneticiliğe
terfi ettim. En son da müdür pozisyonuna geldim. İş
böyle güzel devam ederken özel hayatımda da güzel
gelişmeler oldu; Tuğçe Feast’in pazarlama bölümünde
işe başladı. O işe başladıktan sonra hiç konuşmamıştık
birbirimizle. Sonra bir anda buradaki bir yılbaşı kutlamasında birbirimizden etkilendik.

Eşinle aynı işyerinde olmak zor değil mi?
Çağdaş Işıksoy: Aslında değil, çünkü direkt temas-

ta değiliz. Belki aynı departmanda olsak aradaki iş de,
birliktelik de yürümeyebilirdi ama farklı departmanlarda olmamız daha iyi oluyor bizim için. İnsan Kaynakları
departmanı ve pazarlama departmanının bazen temas
halinde olması gerekebiliyor elbette ama bu sürekli
olan bir şey değil. Öyle ki, biz eşimle yemekhanede bile
birbirimizi göremiyoruz. Aynı serviste gidip geliyoruz;
tam yol arkadaşıyız.

Hangi bölümden mezunsun?
Çağdaş Işıksoy: İşletme mezunuyum.
İşletme stajı için mi gelmiştin buraya?
Çağdaş Işıksoy: Bazı ailevi sebeplerden dolayı üniver-

siteyi açık öğretimden okuyup aynı zamanda çalışmak
durumunda kaldım. Böylece Özgörkey ile tanıştım ve iş
hayatım başladı.

Peki Meltem, senin işe ilk girişin nasıl oldu?
Meltem Gültekin: Ben de 3 yıl önce geldim. Ben de

gıda mühendisliğinden mezunum ama hiç kendi mesleğimi yapmadım. Mesleğimi yapmamaya da stajım

sırasında karar verdim. İçerideki üretim ortamı, kıyafetler, tulumlar, boneler, iş ayakkabıları bana göre değil, ilk
onu fark ettim. O ortamı sevmeyeceğimi düşündüm.
Sonrasında ilk önce satışta başladım, Pınar Süt’te 3 yıl
endüstriyel ürünler satışında çalıştım. Ucundan da olsa
gıda ile biraz ilgiliydi. Ardından bin kişilik bir firmadan
50 kişilik bir aile şirketine geçiş yaptım. Sağlık sektöründe yine satışta görev yaptım, 12 yıl çalıştım. Meditera
diye bir şirketti ve benim hayatımın dönüm noktası da
orası oldu. Orada insan kaynakları ile ilgili bir pozisyon
oluştuğunda ben herkesin işinden bir şeyler öğrenen
biri olduğum için bana teklif ettiler, ben de "yaparım"
dedim. Sandığım kadar kolay olmadı bu departman,
zorluklarla doluydu. Dışarıdan çok kolaymış gibi görünüyor ama değilmiş aslında.
Bizim işimiz insanla ilgili. Ben insana dokunan ve insanla ilgili olan şeyleri seviyorum. Satışta da insana dokunuyordum, onu da çok severek yapıyordum ama şu anki
kadar değildi tabi ki. Şu an insanların aileleriyle olan ilişkileri de dahil olmak üzere çok özel zamanlarına tanık
oluyoruz. Eğer bize anlatırlarsa ekip arkadaşlarımızla
birlikte destek olmak, yanlarında olmak, bazen çocuklarının eğitim hayatlarıyla ilgili görüşmek, onların ilk iş
mülakatlarını yapıyor olmak işimizin en önemli parçası.
Her zaman sevinçli anlar olmuyor; üzüntülü anlarda da
yanlarında olmak bizim için önemli. Örneğin bir yangın
ya da vefat durumunda biz insan kaynakları olarak onların yanındayız ve aileden biri gibiyiz. Zaten kendi içimizde de bir aile gibiyiz. Özellikle Çağdaş’la sırtımı dayayabileceğim, güvenebileceğim bir kardeş ilişkimiz de
bulunuyor.

Çağdaş Işıksoy: İşimizin altyapısında güven var ve biz
bunu çalışan diğer arkadaşlarımızla da sağladık. Normalde insan kaynaklarının hakkında genel bir algı oluyor arkadan iş mi çeviriyorlar acaba diye ama biz burada
yılların getirdiği süreçte o düşünceyi kırdığımıza eminiz,
personele dokunabiliyoruz. Onlar da bunu hissettiği için
kötü bir olay bile olsa bize hiç negatif olarak gelmiyorlar.
Meltem Gültekin: Biz insanları son ana kadar kazanmaya çalışıyoruz. Çalışanlar da bunu çok iyi biliyorlar.
Elbette ki iş hayatı gönül bağıyla oluyor çünkü burada
herkes evinden daha çok vakit geçiriyor ama bazen o
gönül bağı kopabiliyor. Evlilikte, aşkta bile bu olabiliyor.

Özgörkey’de çalışmasını ister miydin?
Meltem Gültekin: Çok isterdim, gurur duyardım. Ve

bence o da çok isterdi. Geçen yaz tatilinde Cuma günleri beraber geldik işe, yıkamada abilerinin yanında çalıştı bir gün, çok keyif aldı. Çok seviyor burayı, bu da beni
mutlu ediyor tabi ki.

Sana “iyi ki buradayım” dedirten en önemli şey
ne?
Meltem Gültekin: İyi ki buradayım çünkü burası insa-

Eğer böyle bir ayrılık süreci yaşanacaksa bile biz onu
zarafetle yürütüyoruz. Çağdaş bu süreci çok iyi yönetiyor, bu konuda çok yetkin. Tabi bazen de düşüş anları
olabiliyor; o anlarda kaldırmak, cesaretlendirmek, itmek
gerekiyor insanları. Biz o itişi yapabiliyoruz.

Çağdaş Işıksoy: Biz bunu personele yaptığımız gibi

kendi içimizde de yapıyoruz. Ben biraz düştüğümde
Meltem beni kaldırıyor, o düştüğünde ben toparlamaya
çalışıyorum ve bu durum elbette ki çalışanlara da yansıyor.

Kişiyi kazanmaya çalışma politikası bir Özgörkey
Grubu kuralı mı?
Meltem Gültekin: Kurum kültürümüzde bu zaten

var. Kurum kültürümüzde vicdan var aslında. Bununla
birlikte sadece yukarıdan gelen bir istek olsa, biz bunu
içselleştirmemiş olsak böyle başarılı yürütülemezdi. Bir
bütün şeklinde işliyor.

Çağdaş Işıksoy: Eğer biz bir kişiyle yolumuzu ayıra-

caksak öncesinde bütün yolları denemişizdir. Bu süreçte üst yönetimin de bize sunduğu, bizim yönetmemizi
sağladığı çerçevede bu da var işin açıkçası. Organizasyon değişikliğinden sonraki süreçte biz elimizden geldiği kadar insanları kazanmak, insanları tesiste tutmak
adına çabalıyoruz ama çıkması gerekiyorsa da son raddeye gelmiş demektir ve o noktadan sonra yapılacak bir
şey kalmamış demektir.

Peki, kaç kişi ile ilgileniyorsunuz?
Çağdaş Işıksoy: Ben Torbalı’dayım.
Meltem Gültekin: Ben Bornova’dayım ama haftanın
belli günleri buraya geliyorum çünkü işimiz burada.

Çağdaş Işıksoy: Bazı dönemlerde biz 1500 kişilere kadar çıkıyoruz.

Hepsini tanıyor musunuz?
Çağdaş Işıksoy: Yüzde seksenini tanıyoruz. Sezonluk

gelenler çok kısa süre kaldığı için ve bir kısım çalışanımız da Antalya’da olduğu için, onların dışında hepsini
tanıyoruz.

Meltem, çocuğun kaç yaşında, nasıl bir çocuk?
Meltem Gültekin: 8 yaşında, ilkokula gidiyor. Çok

enerjik, çok hareketli, çok duygusal bir çocuk. Bir gün
gezgin bir bilim adamı olmak istiyor, bir gün animasyon
film yönetmeni olmak istiyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Tuğçe Ablasıyla paylaşmıştı Feast için bir cıngıl hazırlamak istiyormuş.

na değer veriyor. Eğlenerek çalışıyoruz, her yerde illa ki
bir çalışma oluyor ama bu çalışmayı nasıl yaptığınız da
önemlidir. İşte biz burada gerçekten eğlenerek çalışıyoruz, bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Bunun için çalışan arkadaşlarımız da var ekibimizde; Ezgi ve Bengisu…
Bunun için aylık plan ve projeler yapıyorlar, bizlerin fikirlerimizi alıyorlar. Adı “Keyif Birimi” olan bir departmanımız var. Keyif ismi de Özgörkey’in Key’inden geliyor.

İşe alımda 10 kişiden birini alıyorsanız o aldığınız
bir kişide aradığınız özellikler neler?
Meltem Gültekin: En önemlisi şu ki; yaşam enerjisi

yüksek olan insanın iş enerjisi de yüksek oluyor... Eğitim
bir şekilde tamamlanabilir, kendim de buna bir örneğim. Ben gıda mühendisliği mezunu biri olarak insan
Kaynakları olabildiysem herkes olabilir. Ama kişilik özelliğinin bir parçası olan hayat enerjisi dışarıdan enjekte
edilebilen ve öğretilebilen bir şey değil. Dolayısıyla seçtiğimiz kişilerde hayat enerjisinin var olup olmadığına
bakıyoruz. Ben bu dönemlerde yaşam koçluğu ile de
ilgileniyorum. Şirketim de sağ olsun bununla ilgili bana
yol açtılar ve Erikson ekolünden eğitim aldım. Şu anda
çalışan arkadaşlarımıza koçluk da yapıyorum. Bu bir
alışveriş, karşılıklı paylaşım ve ben bundan inanılmaz keyif alıyorum, gençlerle olmaktan da çok keyif alıyorum.

Çağdaş, kaç kişi sana bağlı çalışıyor?
Çağdaş Işıksoy: Yaklaşık 70 kişi direkt bana bağlı ça-

lışıyor. Güvenlik, mutfak, çamaşırhane, bahçıvan, idari
işlerin tamamı, ulaşım, servis ve yemek, bordro ve özlük
işleri bana bağlı. Benim dışımda 6 kişilik bir ekibim var.
Birbirine destek olan bir ekibiz. 24 saat telefonumuz çalıyor bizim. Bu şekilde çalışıyoruz. Birbirimize karşı olan
sevgi ve saygımız çok fazla, herkes işine sarılıyor. Gerektiğinde hiç gocunmam yapılması gereken iş her ne ise
gider ben de yaparım. Kıyafetlerim hazır durur, giyip
bahçeye de çıkarım gerektiğinde. Zaten bunları yıllardır
hep yaptık. Terfi etmiş olmamız da yapmamıza engel
değil.

Çok yoğun ve çok kapsamlı bir işin var. Nasıl dinleniyorsun?
Çağdaş Işıksoy: Fenerbahçe’nin maçlarını takip

ediyorum. Masa tenisinden tutun futbola kadar tüm
müsabakaları ilgiyle izliyorum. Spora da bir ilgim var.
Dinlenmeyi böyle sağlıyorum. Netflix’de yabancı dizi
izlemeyi seviyorum. Çok güzel bir arkadaş grubumuz
var yurtiçi, yurtdışı yemeli içmeli seyahatlerimiz oluyor.
Gurme noktalarını araştırıp deftere maddeler halinde
notlar alıyoruz ve gittiğimiz yerlerde o maddeleri tamamlamadan dönmüyoruz. Bununla birlikte aileme de
zaman ayırmayı çok seviyorum.

Yolunuz açık, terfiiniz kutlu olsun Sevgili Meltem
ve Sevgili Çağdaş; daha yapılacak çok iş var.

Aegean League ve

OzgOrkey Basketbol
TakImI
Aegean League Basketbol Ligleri kurulduğu 2015 yılından bu yana “Kurumsal Basketbol Ligi” ve “Özel Basketbol Ligi” olarak iki farklı lig organizasyonu şeklinde
oynanmaktadır.

Ana şirketi olan Aegean Events
Spor Organizasyonları tarafından, sportif organizasyonlar ve
kurumsal işleyişi ve yapısı konularında bilgi birikimi ve deneyimine sahip olan bir ekip tarafından yürütülmektedir. Şirket ve
kurumların temsil edildiği ligde;
spor yapmak isteyen şirketçalışanlarını sosyal bir etkinlikte buluşturmak, şirketlerini
temsil etmek, yoğun iş stresinden kurtarmak, uzun
bir lig maratonu içinde disiplinli çalışarak ve centilmence mücadele ederek kurumlarını/markalarını,
sosyalve spor alanında tanıtmak ve çalışanlarını takım ruhu altında bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Her düzeyden çalışan ve yöneticinin bir araya geldiği firma/kurum takımlarının karşılaşacağı,
çalışan memnuniyetini arttıran,
şirkete/kuruma bağlılığı ve aidiyet duygusunu geliştiren, insan
kaynakları departmanlarının istediği uzun süreli etkinlikler içinde yer almaktadır. Lig, 2 ayrı dönemde toplam 28-30 hafta süren sportif ve sosyal bir
etkinliktir. Şirketimiz bu lige 2016 yılında katılmıştır.
Aegean League 2020 karşılaşmalarında
takımımıza Funkey olarak başarılar diliyoruz.

Kaan Berberoğlu:

“Kötü bir diyeti
spor ile düzeltemezsin”
İlkbaharın gelmesiyle, zayıflamak için harekete geçen kişiler spor salonlarına hücum
etmeye başladı. Bel çevresindeki fazla yağlar hem sağlık açısından vücudumuzu olumsuz
etkilemekte hem de estetik bir görüntü teşkil etmemesi açısından kişiyi psikolojik olarak da
rahatsız edebilmektedir. İstediği kiloya ulaşabilmek için, kendisine uygun gördüğü bedene
inebilmek için fazla kilolarından kurtulma mücadelesinde nedense ilk aklımıza gelen her
zaman spor yapmak oluyor, öyle değil mi? Spor yapmak kalori yakmak ve metabolizmayı
hızlandırmak için çok etkili olsa da zayıflamak (yani yağ eritmek) için en etkili yol yediklerinizi
düzene sokmaktır. Kıyafet seçimlerimize müdahale edecek kadar sosyal hayatımızı kısıtlayan
ve yazın plajlarda saklamaya çalışırken kâbusa dönüşen bu yağlardan kurtulmanın yolu
sandığınız kadar zor değil. Anahtar kelime “istikrarlı diyet”.

Günümüzde hayat o kadar hızlı ki, her şeyi en hızlı, en
etkili şekilde, çabucak yapmak istiyoruz ve zayıflama
konusu da pek farklı değil. Bir an önce istenen hedefe
ulaşmak için, kilo vermenin hızlı ve güvenli yollarını arıyoruz ama aslında yağ yakmanın formülü tüm evrende
olduğu gibi matematik üzerine dayalı.

Zayıflama = Yediğin - Yaktığın

24 saat boyunca tükettiğin besinlerin toplam kalorisi,
günlük harcadığın kalori miktarından az ise otomatikman kilo vermeye başlıyorsun, 2 kere 2 dört. Bu hangi
dilde söylersen söyle, şu demek oluyor: Az yiyeceksin!
Eğer bu işlemi hızlandırmak ve vücudun yağ yakım sürecini uzatmak istiyorsan bunu kan şekerini düşük tutarak sağlayabilirsin. Yani düşük glisemik indekse sahip
gıdalar seçip, karbonhidratlardan uzak durman gerekecek, böylece kan şekerin yükselmeyecek ve vücutta yağ
yakımı durmayacak.Günün sonunda yine de toplam
yediğin kalori miktarı çok önemli, bunu unutmamak
lazım.

zersiz şeklidir. Bu yüzden kardiyo, zayıflama planlarınıza
destek olabilir ama asıl amacını unutmamak gerekir;
kalbi hızlandırarak egzersiz yaptırmak ve bunun yanında harcanan kalori miktarını arttırmak… Düzenli olarak
uygulayacağınız bir beslenme programı veya zayıflama
diyetine ek olarak haftanın en az 3 veya 4 günü koşu
bandı üzerinde yürüyüş yapmak günlük harcayacağınız
kalori miktarını arttırarak daha hızlı kilo vermenizi sağlar.

Karın kasları mutfakta yapılır

Bunu mutlaka duymuşsunuzdur, “karın kasları mutfakta yapılır!” Buradaki mantık şöyle, abdominal kaslarınızı görmek istiyorsanız, ne kadar yediğinizin ne kadar
egzersiz yaptığınızdan çok daha fazla önem taşıdığıdır.
Evet, yüzlerce mekik çekebilir ve kaya gibi sert karına sahip olabilirsiniz, ama doğru beslenmezseniz, onları siz
dâhil kimse göremeyecektir. Belirgin karın kasları için
beslenmeye dikkat ettiğimiz kadar günlük almamız gereken kalori miktarına da dikkat etmemiz gerekir. Aldığınız kaloriden fazlasını yakamıyorsanız o yağlar sizden
bir adım uzağa gitmeyecektir. Kalori hesabı yaparken
bir diyetisyenden veya online kalori hesabı yapan sitelerden faydalanabilirsiniz.

Alkol, hızla kilo alımını tetikliyor.

Bir duble rakıdan bir şey olmaz demeyin! Alkol bir nevi
şekerdir, şeker ise bütün kötülüklerin anasıdır. Midede
hızlı şekilde emilen alkol, kan şekerinizi bir anda yükseltir. Yükselen kan şekeriyle birlikte yediklerimizin yağlanmaya sebep olması kolaylaşır. Aynı zamanda alkolle
birlikte kalorili mezeler tüketilir. Bu da yağlanmanın bir
sebebidir. Bir diğer sebebi ise alkolden sonra düşen kan
şekeri sebebiyle vücut, enerji almak ister ve kişinin karnı
acıkır. Böylece alkol tüketen kişi, alkolden sonra da yemek yeme ihtiyacı duyacaktır. Yani aslında zararsız gibi
görünen bir duble rakı durduk yere size bir sürü kalori
aldırdı, yağ depolarını doldurdu.

Şeker bütün kötülüklerin anası

Mekik çekelim, göbeği eritmem lazım

Bunu günümüzde bile birçok profesyonel salonda görebilirsiniz, sürekli mekik çeken, karın hareketleri yapan
kişilerin sorulduğunda amaçları, karın bölgesindeki fazlalıklardan kurtulmak istemeleridir. Maalesef bölgesel
zayıflama diye bir şey yok. Sen saatlerce karın hareketleri de yapsan, az yiyerek üzerindeki göbek yağını eritmeden karın kaslarını göremeyeceksin. Net! Bu yüzden
mekik çekmek yerine squat yaparak daha büyük kas
gruplarını çalıştırıp yakılan kalori miktarını arttırmak sizi
hedefinize biraz daha hızlı yaklaştıracaktır.

2 saat koşu bandı için kimin vakti var ki?

Koşmak çok güzel bir fiziksel aktivitedir ve metabolizmayı hızlandırdığı gibi kalp için de çok faydalı bir eg-

Glisemik indeks besinlerde bulunan karbonhidratların
kan şekerini yükseltme hızıdır. Glikozun glisemik indeksi 100 olarak kabul edilir. Düşük glisemik indekse sahip
gıdalar 55 ve altı, yüksek glisemik indekse sahip gıdalar
ise 70 ve üzeri olarak ifade edilmektedir. Glisemik indeksi yüksek olan besinleri çok fazla tüketmek dengesiz kan şekeri demektir ki bu da dengesiz kilo alımına,
yağlanmaya neden olurken sağlığınızı da olumsuz etkileyebilir. Glisemik indeksi daha düşük besinler ise sizi
daha uzun süre tok tutar yani sıkı bir diyet yapıp beslenmenizi kontrol altına almak istiyorsanız gün içerisinde
yediğiniz besinlerin glisemik indeksine dikkat etmeniz
gerekmektedir.

Baklavalar

Karın kası yapma, baklavaları çıkarma hedefiniz konusunda kararlıysanız, sağlıklı diyet tabağınız yüksek protein ve düşük karbonhidrat içeriğine sahip besinlerden
oluşmalıdır. Uzak durmanız gereken yiyecekler ise basitçe fastfood, şekerli paket ürünler, kızartılmış yiyecekler, un içerikli besinler, fazla soslu ve yağlı yemekler, alkollü ve şekerli içecekler şeklinde listelenebilir. Günlük
olarak alınacak olan kalori miktarı belirlendikten sonra
tüketilen her besinin kalori değeri hesaplanarak günlük
alınan toplam kalorinin belirlenen miktarın üzerine çıkmamasına dikkat etmelisiniz. Bu şekilde her gün sabit
bir kalori alımı sağlanarak kilo kaybı elde edilebilir.

RÖPORTAJ: BILAL ATAK
Fobilerini hobilerine çevirdi.
O şimdi karting sporunda bir marka:

Mehmet Yaman

Sizi daha yakından tanıyabilir miyiz?

25 yıldır motor sporlarının içerisindeyim. Önceki hobilerim aslında paraşüt ile başladı. Türk Hava Kurumu’nun
kurslarına gittim. Daha sonra dalış eğitimine başladım,
3 yıldız dalış sertifikası aldım. Sonra Kaya tırmanışı ve
dağcılığa merak saldım. En sonunda da kartingle tanıştım. Şu anda da kartingle uğraşmaktayım. Türkiye
şampiyonasında yarışıyorum. Aynı zamanda Orta Doğu
ve İtalya şampiyonalarında da yarışıyorum. Bir akademi
kurduk, bu akademideki en küçük öğrencimiz 4 yaşında, en büyük öğrencimiz 52 yaşında. İyi bir öğrenci
kitlesine sahibiz. İzmir bu konularda çok hevesli ve aktif
vaziyette bu sporun içerisinde, ilgi göstermekte ve bu
sporu daha da iyi bir seviyeye getirmek için aynı zamanda kulüp başkanıyım. İzmir Karting Kulübü olarak
hizmet veriyoruz. Aynı zamanda milli bir sporcuyum.
3 yıl Türkiye şampiyonu oldum ve bu işi daha ilerilere
götürebilmek için ve yurtdışındaki rakiplerimizle yarışabilmek için de Türkiye’nin en büyük tesisini yapmaktayız. Aslında hobilerime başlarken tamamen korkular ile
başladım, yükseklik korkusu vardı, korkudan polis kulesinden 3 kere inip dördüncüde kaçacak yerim olmayınca atladıktan sonra ne kadar güzel olduğunu fark ettim.
Denizin altındaki yosunlardan korkardım. Dalış eğitimi
almaya başladım. Aslında korkularınızın üzerine giderseniz oluşturduğunuz hobileriniz sizin o korkularınızı
yenmenizi de sağlıyor.

Karting sporunu bize anlatır mısınız?

Karting çok önemli bir spor aslında; Formula 1’in anaokulu, refleks ve koordinasyonları geliştiriyor. 1000de 5’lik
farklılıklarla rekabet ortamı sağlayan, vücudunuzun her
uzvunu kullanabileceğiniz, dikkat ve koordinasyonu 2
kat arttıran bir spor.

Hiperaktif bozukluğu olan ya da öfke kontrolü olmayan
çocukların bir şekilde bu spor ile rahatladığını ve bu
sporun içerisinde daha iyi konuma geldiğini de gördük.
Derslerinde başarılarının olduğunu da gördük. Bu sporun daha iyi yerlerde olması için özel bir alan tasarladık.
Şu an Türkiye’nin en büyük ve dünyada ilk 10’a girebilecek bir tesis yapma aşamasındayız.

Hiperaktif ya da öfke kontrolü yaşayan çocuklar
için ayrı bir sınıfınız ya da özel dersleriniz var
mı?

Abi Dhabi’de 300 hareketlik bir refleks ve koordinasyon
eğitimine katıldım. 300 oyunu çocukları geliştirmek için
kullanabiliyoruz. Kulüp olarak birtakım elektronik aletler de tasarladık. Formula 1 pilotlarının kullandığı ışıklı
buton sistemleri ve direksiyon sistemleri çocukların
daha fazla koordinasyon ve refleksleri olsun diye sadece
İtalya ve Macaristan’da olan bir merkez kuruyoruz tesisin içerisine.

Açılma sürecinde olan bir pist hazırlığından
bahsettiniz. Biraz bilgi verir misiniz?

54000 m2 alan içerisinde, içinde sadece motor sporların olmadığı 4 tane tenis kortu, yüzme havuzu ve trafik
eğitim parkı da olan, bungalovlar olan dünya standartlarında CIK FIA’nın onaylayabileceği bir tesis hazırlıyoruz. Türkiye’nin en büyük tesisi olacak. Dünyanın en
uzun yani 192 metrelik bir start finish düzlüğümüz var.
Aynı zamanda çok teknik ve hızlı bir pist. Hem sağ hem
sola doğru kullanılabilen bir pist. Alternatifli ve bypass
sistemleri olan, seyircinin gözü önünde olan, bütün pistin izlenebildiği bir yer. 54000 m2’nin içerisinde tüm bu
saydığımız sporları yapabileceğimiz bir alan burası. Pit-

ladım. Karting olarak başlattık. Onla birlikte birçok öğrencimiz daha var. Selim Bey de bu spora çok destek
verdi. Bu tesisin üzerinde de çok emeği vardır. Bunu da
söylemeden geçemem.

Karting konusunda profesyonelleşme süreciniz
nasıl ilerledi?

Ben aslında öncelikle paraşütle başlayıp, dalış eğitimine
geçtim, oradan kaya tırmanışına kadar her şeyi yaptım.
Bu hobiler insanı ayakta tutuyor, dinç tutuyor. Ben bir
arkadaşımla beraber haydi karting yapmaya gidelim
diyerek tanıştım bu sporla. Arkadaşım bu sporu yapıyordu. Aynı şekilde paraşüt yapan bir arkadaşım vardı
beni oraya götürdü, dağcılık yapan arkadaşım dağcılığa
götürdü. Ben aslında makine mühendisiyim ama bunlar benim hobilerim oldu. Hobilerimi eğitime dönüştürdüm, tecrübelerimi aktarmak için de bir kulüp kurdum.
Çocukların gelecekte daha iyi bir eğitim almaları için
de bir tesis inşa etmeye çalışıyoruz. Aslında vizyonumuz
böyle gelişiyor.
Kartingde bir hırs ve rekabet var. Rekabet en üst düzeydeyken kendinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Çıktığınız yüksek hızları kontrol etme ve aynı zamanda pist
ve hava şartları ile de mücadele etme söz konusu. Çok
yararlı bulduğum ve bu konuda ilerlemeyi istediğim bir
spordu. Motor sporları zaten ülkemizde çok rağbet gören, iyi bir izleyicisi olan bir konumda… Dünyada ise bu
sporu bir dünya şampiyonasında 800 milyon kişi izliyor.
Herkesin yapabileceği bir spor bu aynı zamanda. Baba
oğul ya da anne kız olarak herkesin yapabileceği ortamlar da hazırlayacağız.
box’larımızın içinde soyunma, duş ve tuvaleti olan, Türkiye’de sporcuya özen gösterilecek olan ve sporcunun
gelişmesini sağlayacak bir tesis aynı zamanda. Ailece
gelip çocuğunuz eğitim alırken sizin de bungalovlarda
kahvenizi yudumlayabileceğiniz bir tesis aslında…

Peki, bu konuyla ilgili Özgörkey’le aranızdaki
ilişkiden bahseder misiniz?

Selim Bey ile yarışta tanıştık, aslında rakibimdi kendisi.
Daha sonra aynı takımda İzmir şampiyonluğuna kadar
ulaştık. Kendisi çok yetenekli eski bir yarışçıdır aynı zamanda. Daha sonra ben oğluna eğitim vermeye baş-

Mühendis olduğunuzdan bahsettiniz. Bu mesleğinizi aktif olarak yapıyor musunuz?

Aralıklarla projeler hazırlıyorum. Mesela e-rider diye bir
projemiz var ya da evinizin balkonunda elektrik üretebileceğiniz sistemlerle uğraşıyorum. İsviçre’ye elektrikli bisiklet tasarlıyorum, gönderiyorum. Aslında mekanik anlamda ülkemize kazandırabileceğimiz birçok projenin
de adımlarını atmaya başlıyoruz. Bu da ayrı bir güzellik
benim için. Yeni bir şeyler tasarlamaya ya da arkadaşlarımdan gelecek olan soruları yanıtlamaya çalışıyorum
mesleğimle ilgili.

Bu sporla ilgili elde ettiğiniz başarılarınızı öğrenebilir miyiz?

Ben 3 kez Türkiye şampiyonu oldum. Ortadoğu şampiyonasında 24 saatlik yarışta ekip halinde Bahreyn’de
dünya ikinciliğimiz var. Onun dışında Orta Doğu şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülüklerim var. Rotax Max
Challenge’da İzmir’den tek kişi olarak dünya şampiyonasına katıldım. Grand Final dediğimiz 560 tane sporcunun yarıştığı bir etkinlik bu. Bütün dünyada yapılan
yarışların şampiyonlarının İtalya’da, (bu sene 2020’de
Bahreyn’de olacak) şampiyonların şampiyonu olmak
için uğraştığı bir organizasyon. Ülkemize de bir yarış getirtmek istiyoruz bunla ilgili gerekli görüşmeleri yaptık.
Pist bittikten sonra memnuniyetle buraya bir yarış verebileceklerini ilettiler. Bu inovasyon olarak da çok güzel
bir şey. Mesela Shell Eko Maraton diye bir yarış var. Bu
yarış 1 litre benzinle ne kadar mesafe gidebileceğiniz ile
ilgili. Dünyada 5 ülkede yapılıyor. Onlardan biri de ülkemiz olacak. Bizim kendi pistimizde olacak. Ekim ayında
görüşmeler yapıldı. Şu anda Berlin’den çıkıp Moskova’ya kadar gidebilecek bir teknolojiye sahip. Üniversiteler üzerinde inovasyon yarışı; araçlarını kendileri tasarlıyorlar. Shell bu konuda çok büyük destek veriyor. Araziyi,
pisti, cateringi her şeyini onlar karşılıyorlar. 2015’te Londra’da bir Türk üniversitesi kendi öğrencilerimiz dünya
birincisi oldu. İnşallah burada da aynı şeyler olur.

Aslında bu spor bireysel spor gibi görünmesine
rağmen işin bir mekanik teknik ekibi var değil
mi?

Mekanik sistemli çok önemli. Ben öğrencilere eğitime
başladığı andan itibaren aynı zamanda mekanik eğitim
de veriyorum. Lastikleri söktürüyorum, motoru söktürüyorum ve set up yapmayı öğretiyorum. Bizde en büyük
eksiklik o. Çocuklardan feed back almamız için onların
bize şurada hata var diyebilmeleri lazım. Havanın sıcaklığı, yolun sıcaklığı, motorun sıcaklığı ve lastik havasına
varıncaya kadar çok büyük bir set up özelliği olan bir
araç aslında. Baktığınızda bir demir yığını gibi değil.
Gerçekten çok önemli özellikleri var.

Pist açıldıktan sonra neler yapmayı hedefliyorsunuz?

Öncelikle yurtdışı ile rekabet edebilecek düzeye getireceğimiz bir öğrenci kitlesini bu pist üzerinde eğitime
almak istiyoruz. Ulusal ve uluslararası organizasyonları
ilimize getirmeyi planlıyoruz. Bölgenin gelişmesini sağlayacak, esnafın ve işletmecilerin de yüzünü güldürecek
bir proje… İnsanların hem ilimizi tanıması hem de spor
amaçlı gelmesini sağlayacak. Geleceğimize ışık tutan
bir proje…

Röportaj : Canan Boz
MINISEVER

İlk Türk paralimpik kadın tenis sporcusu

BÜŞRA ÜN
Onu en az 10 yıldır tanıyorum. Tenise junior oyuncu olarak başladığı günleri çok iyi
hatırlıyorum. Heyecanlı, istekli, çalışkan hallerini biliyorum. Şu an artık bir olimpiyat
sporcusu. Tekerlekli sandalye tenisçisi Sevgili Büşra Ün’ü artık pek çok kişi tanıyor.
19 Mayıs 1994 İzmir doğumlu Büşra. Doğumundan itibaren ilk 6 ay içerisindeki
ağlamaları, günden güne zayıflamaları sonucunda yapılan tetkikler ile vücudunda
tümör olduğu anlaşılmış. 2 yıllık kemoterapi tedavisi ve 2 ameliyat sonunda tümör
alınmış ve kanseri yenmiş. Ancak tümörün omuriliğine verdiği hasardan dolayı belden
aşağısını hissedemiyor. Bu sebeple hiç yürümemiş, hep tekerlekli sandalye kullanmış.
Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığım hoş bir sohbet oldu röportajımız.

Tenise başlama hikayeni dinleyelim önce…

Tenise 2009 yılında başladım. Aslında engellilerin tenis
oynayabileceğini bilmiyordum çünkü televizyonda hep
engellilerin basketbol oynayabildiğini görmüştüm. Ortaokulda, lisede beden eğitimi derslerinde hep kenarda
oturmaktan sıkılmıştım. Derslerde arkadaşlarımın spor
yapışını izliyordum. Spor yapma isteğim hep vardı. Lisede bir gün masa tenisi masasını duvara yanaştırıp kendim tenis oynamaya başladım. Sonra oynayabildiğimi
gören arkadaşlarım da gelip benimle oynamak istediler. 2009 yılında ailemle dışarı çıktığımız bir gün Buca
Tenis Kulübü’ne denk geldik. Engellilere masa tenisi
dersi veriyorlar mı diye girip soralım dedik. Engellilere
ücretsiz kort tenisi dersi verildiğini ve bir sürü engelli
sporcuları olduğunu öğrendik. O günden sonra tenise
başladım. 2010’dan bu yana Kültürpark Tenis Kulübü’ne
devam ediyorum. İzmir’deki tenis kulüplerinin bizler
için yaptıklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. En başından
beri bizim hep destekçimiz oldular.

Eline ilk raketi aldığın gün ben uzun süreler bu
sporu yapacağım dedin mi, yoksa bu düşünce
süreç içerisinde mi gelişti?

İnsanların engellilere bakış açısı şöyleydi; evinden çıkıyor
en azından, hayata bağlanıyor diye düşünüyorlardı. Ben
ise hayata bağlanmamam için bir sebep göremiyorum.
İyi vakit geçirmek için başladım spora; bugünkü şartlarımı, imkânlarımı, başardıklarımı hayal edemezdim.
Biri bana bir şeyi yapamazsın derse ben onun üstüne
giderim. Bana aslında ilk başta kimse yapamazsın demedi ama ben topu servis atarken karşıya geçiremediğimi görüyordum ve daha ilk günüm olmasına rağmen
çıldırıyordum. Pes etmedim, çok çalıştım, çok sevdim.
Ama tenis her zaman daha fazlasını isteyen bir spor dalı.
Hiçbir zaman sonu olmayan bir branş. Bana hep “Sen
bir gün engellilere güzel bir örnek olacaksın” deniyordu. Ama ben istiyordum ki “Sen bir gün güzel bir örnek
olacaksın” densin. Çünkü ister istemez insanın aklında
sınıflandırma oluyor maalesef. İstemeden biz de yapıyoruzdur belki. Hiçbir zaman bir engellinin sağlıklı bir
insana örnek olabileceği düşünülmüyor, neden? Çünkü
o eksik gibi düşünülüyor. Benim için ise bu bir eksiklik
değil sadece fiziksel bir farklılık.

Uluslararası klasmanda iyi bir derece tutturmak
için yılda ortalama kaç turnuva oynamak zorundasın? Turnuvalara hazırlık sürecinden bahseder misin?

Bir tenisçi olarak bizim yıl içinde sürekli turnuvalara
gitmemiz gerekiyor. Bu turnuvalardan aldığımız puanlarla dünya sıralamasında yükseliyoruz. Aslında bireysel
bir dünya şampiyonası gibi bir organizasyonumuz yok.
Tamamen diğer turnuvalardan aldığımız puanlar belirliyor. Bunun için de sponsorlarla ve devlet destekli sporcular olarak bu turnuvalara devam etmemiz gerekiyor.
Yılda ortalama 15 turnuvaya katılmam gerekiyor. Bazen
en üstteki derecelere gittiğinizde işler istediğiniz gibi
gitmeyebiliyor, kurada hiç görmediğiniz bir sporcuya
denk gelebiliyorsunuz. Kaybedebiliyorsunuz. Bu durumda onun yerini doldurmak için başka bir turnuvaya
gitmeniz gerekiyor. Yani aslında hedefi tutturabildiğiniz
sürece ayda 2 turnuva ideal. 2 hafta yurt içi ya da yurtdışında turnuva, 2 hafta da burada antrenman olmalı.
Antrenmanları da çift antrenman olarak değerlendirip,
kondisyon çalışmalarıyla desteklemek gerekli. Antrenman konusunda bize İzmir’de her türlü tenis kortları

açılıyor. Bunda sorun yaşamıyoruz. Ama tabii ki bizlerle
birlikte çalışabilecek kişileri bulmakta zorluk yaşayabildiğimizi söyleyebilirim. Sadece İzmir’de değil, Türkiye
genelinde bu şekilde. Tam anlamıyla tekerlekli sandalye tenisinin ve sporcularının üst seviye sporcular olarak
kabul edildiğini düşünmüyorum. Bu bilinci biraz daha
geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü hala tenis oynayıp turnuvalara katılıp tekerlekli sandalye tenisini ilk
kez gören insanlar da var. Aslında bu işin içindeler ama
bizi bilmiyorlar. Belki de biz yeterince duyuramadığımız
için durum böyledir. Ben de 2 yıl öncesine kadar antrenman masraflarımı bulmakta zorlanıyordum. 2016’da paralimpik olimpiyatlara katılan ilk Türk Kadın Sporcu oldum. Ama oraya gitmeden önce bir yıl boyunca duvarla
antrenman yapmıştım. Şimdi bunu gidip Federer’e sorsanız, “Bir gün olimpiyata gideceksin, gitmeyedebilirsin,
ama sen bir yıl duvarla antrenman yapar mısın?” deseniz evet diyeceğini zannetmiyorum. Çünkü duvarla oynamak insanlara amaçsız gibi geliyor. Ne bir getirisi var,
ne meslek olarak yapabiliyorum, ne tam anlamıyla hak
ettiğim değeri görüyorum... Peki niye yapıyorum? Çünkü bir şeyi gerçekten istiyorsam pes etmemem gerekir.
Şu an eski günlere göre daha iyiyiz ama ben istiyorum
ki imkanlar sadece birkaç sporcu için değil gerçekten
branş adına ülkemiz adına daha iyi olsun.

Sence ideal antrenman saati haftada kaç saat
olmalı?

Aslında bu sporcuya göre değişiyor bence. Benim için
günde 4 saat antrenman güzel. Arada bir saat kondisyonum olabilir. Tenis biraz masraflı bir spor dalı; bazı
sporcular bunları kaldıramayabiliyor. Engel durumuna göre de fark var. Mesela bizde dünya bir numarası
olan kişi ip atlayabiliyor. Sandalye tenisi oynuyor ama ip
atlıyor. Hollandalı kadın milli takımında tekerlekli sandalyeli tenis oynayan sporcuların bir fotoğrafı var hepsi
ayakta ringe çıkmışlar boks yapar gibi poz vermişler. Ve
ben onlara karşı oynuyorum. Ben belim dâhil belden
aşağısını hissedemiyorum. Belden de güç alamıyorum
ki bu, teniste çok önemli bir dezavantaj. Benim güç üretebileceğim sadece kolum ve omzum var.

Engel durumuna göre tekerlekli sandalye tenisinde de bir klasifikasyon olmalı mı?

Bence olmalı. Çünkü 2016’da ilk paralimpik olimpiyatlara gittiğimde -dünya sıralamasına ilk 32 kadın sporcu
gidebiliyor- ben 30 numara olarak gittim. Benim gibi
engeli olan İngiliz bir sporcu daha vardı, 30lu yaşlardaydı ve 5-6 yaşından beri tenis yapıyordu. Geri kalan herkes yürüyebiliyor, ayaklarını, belini hissedebiliyor. Belini
ve altını hissedemeyen yalnızca ben ve o bahsettiğim
kız vardık. Eğer kategori olsaydı ben aslında paralimpik
olimpiyatlarında ikinciydim. Olimpiyat ikincisi olabilirdim. Ama eğer benim engelime göre kategori yaparsak
çok fazla sporcu katılmayacak ve turnuva organizasyonları bu işten para kazanamayacak. O sebeple de şu anda
tam anlamıyla bir sınıflandırma yapılamıyor diye düşünüyorum.

Bir turnuvaya katılmanın maliyeti nedir?

Ortalama şöyle; gideceğimiz yere göre değişen uçak
biletleri var. 350-500€ arasında değişen bir katılım masrafı var. Bu masrafta yeme, içme, konaklama ve turnuvada oynama dâhil. Doğruyu söylemek gerekirse 350€
verip katıldığım bir turnuvada birinci olursam 200$ kazanıyorum. Hiçbir zaman tam anlamıyla ödediğimi geri

Her yolda engelli park yerleri, otobüse bineceğim zaman herkesin kenara çekilip beni beklemesi, takside
bile rampa olması çok ilgimi çekti. Burası ile benim
yaşadığım yer ikisi de aynı dünya mı diye düşündüm.
Bir yıl boyunca babamı ikna etmeye çalıştım oraya gidebilmek için. Babamı ikna ettim ama nasıl gideceğimi
ne yapacağımı bilmiyordum, tek isteğim oraya gidebilmekti. Araştırmalarımı yaptım. Bir gün sponsorum Intermobil beni aradı “Büşra bize bir teklif geldi, Milyonluk
Resim yarışması var, sizleri programda ağırlamak istiyorlar” dedi. O yarışmaya katıldım ve İngiltere’deki eğitimim için gereken miktarda parayı kazandım. Orada
eğitimimi, yaşadığım yerin masraflarını giderebildim.
Şu anda eğitimim tam olarak bitmiş değil, bazı makaleleri yazıp online göndermem gerekiyor. İnşallah paralimpik oyunlarından sonra tamamlamış olurum diye
düşünüyorum. İngiltere’ye gittiğimde kendim tek başıma yaşayabildiğimi gördüm. Bu benim için çok önemliydi. Ama bir gün yolda giderken tekerleğimin vidası
düştü ve ben orada kaldım. Burada olsaydım, seni bile
arayabileceğimi, bana yardıma gelebileceğini biliyorum. Buradaki duygularımız orada yok maalesef.
alamıyorum. Normal tenisçiler gibi değil yani. Sadece
dünyanın ilk 10’u iyi kazanabiliyor.

Dünya klasmanındaki sıralaman nedir?

Teklerde şu an 35 numarayım. İlk 32’ye girmem gerekiyor. Çünkü önümüzde Tokyo 2020 paralimpik olimpiyatları var.
Spor Yöneticiliği Bölümü’nü bitirdin ve yakın zamanda
İngiltere’de yüksek lisans tamamladın diye biliyorum.
İngiltere’ye gitmek benim en büyük hayallerimden
biriydi. Çünkü benim istediğim imkânlara sahip olan
sporcuları o ülkede görüyordum. Turnuva için 2013 yılında gittiğimde bir taksinin içinde rampa gördüm ve
benim dışarıya çıktığımda kendimi engelli hissetmediğim tek yerdi orası.

2020’de hedefin ne? İleride kendini nerede görmek istiyorsun?

İlk hedefim elbette paralimpik oyunlara gidebilmek.
2016’da gittiğimde ilk Türk kadın sporcu olarak gittim
ama bu tek olmak istediğim bir şey değil. Bu kez istediğim Tokyo 2020 oyunlarına ekip olarak gidebilmek.
Kendi antrenörüm de gelsin istiyorum çünkü o en çok
hak eden kişi. Kendisine maddi imkanlar sunabilecek
birçok iş yapabilecek olmasına rağmen Osman Hocam
benimle gönüllü olarak yıllardır çalışıyor. Onunla gidebilmeyi istiyorum. İlerleyen süreçte ise akademik kariyer
düşünüyorum.

Seninle birlikte Türkiye’de tekerlekli sandalye
tenisi popüler oldu diye düşünüyorum. Başladığın günden bu yana bir yol haritası çizmiş miydin? Bu yönde bir danışmanlık aldın mı? Yoksa
bu tamamen kendi vizyonunun getirdiği bir
başarı mı?

Öncelikle bu güzel soru için teşekkür ederim. Biz çoğu
zaman yol çizmeden planlama yapmadan kendimizi
bir anda bir şeyin içinde buluyoruz. Çünkü o şekilde bir
ekibimiz yok. Benim çevremde hep iyi insanlar vardı, o
yüzden şanslıydım. Tenisle şunu öğrendim ki; hiç kimse hiçbir zaman beni benden daha fazla önemsemeyecek. Ben her şeyi kendi başıma yapmayı öğrenmem
lazım. Şu an ise kendimi 4 yıl sonra nerede görmek istediğimi biliyorum, olmaz ise b ve c planlarım da var.

Tenis dışında zamanı nasıl geçiriyorsun?

Ben insanlarla bir arada olmayı çok seviyorum, böyle
deşarj oluyorum. Arkadaşlarım ve antrenörümle vakit
geçiriyorum beraber PlayStation yada bilardo oynamayı seviyoruz. Hayatımda hiç Barbie bebekle oynadığımı hatırlamıyorum, Barbie bebeğim bile astronottu
benim. Animasyon izlemeyi seviyorum. Hepimiz mutlu
olabilmek için içimizdeki çocuğu yaşatmalıyız diye düşünüyorum.

Bu güzel röportaj için teşekkürler Büşra, yolun
açık olsun…

Ara Güler
Merhaba İzmir!
Sergisi kapılarını açtı

“Merhaba İzmir…
İnsanlar bakarak, görerek, yaşayarak bir şeyler öğreniyor değil mi? Ben de
baktım, gördüm, yaşadım, öğrendim işte.
Bir de çektim. Haydi merhaba!”
Ara Güler, hayatı boyunca belki de en çok kullandığı kelimelerden biri olan “merhaba” ile bu kez İzmir’i selamlıyor.
Arkas Sanat Merkezi, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) ve Ara Güler Müzesi iş birliğinde düzenlenen
sergide, Ara Güler’in gençlik yıllarında yaptığı edebi çalışmalar, doğup büyüdüğü ve yaşamı boyunca belgelediği
İstanbul’a ait fotoğraflar, ulusal ve uluslararası kültür-sanat dünyasından önemli isimlerin portreleri yer alıyor. Bu
fotoğraflara, Ara Güler’in dünya kamuoyuna tanıttığı Afrodisyas, Nemrut ve Nuh’un Gemisi ile ilgili fotoğrafları eşlik
ediyor.
Muhabir olarak defalarca ziyaret ettiği İzmir’in daha önce hiç sergilenmemiş fotoğrafları ile İzmir çevresinde yer
alan Agora, Efes, Bergama, Allianoi gibi antik kentlerin görünümleri, bu bölgelerin zaman içindeki değişimini gösteriyor. Sergi kapsamında yer alan Ara Güler’in kariyeri boyunca kullandığı kameraları, basın kartları, kaşe ve ıstampaları, kontakt baskıları, kendi hazırladığı kitap maketleri; Güler’in çalışma metodlarını ve fotoğrafçı yönünü ortaya
koyarak hayatının çeşitli dönemlerini takip etme şansı sunuyor.
Ara Güler fotoğrafları, İzmir’de ilk kez bu kadar kapsamlı bir seçki ile izleyiciyle buluşuyor. Onun kendine has deyişiyle:
“Merhaba İzmir!”
Arkas Sanat Merkezi; pazartesi hariç, salı-pazar 10.00 - 18.00, perşembe günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında
ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Haber: Esat Erçetingöz

Özgörkey’in

JOY

Keyif Birimi

Keyif Birimi olarak Kasım
2018’den bu yana iki kişi olarak
bu görevi yürütüyoruz. Birimimiz
ismini grubumuzun temel
değerlerinden olan “Keyfin
Gücü”nden alıyor. Keyif Birim
olarak neler mi yapıyoruz?
Şirket içerisinde tüm çalışma
arkadaşlarımızın çalışma
ortamlarını daha renkli ve
eğlenceli hale getirebilmek
için aktiviteler düzenliyoruz.
Etkinliklerimizin içeriğini
belirlerken hem trendleri takip
ediyoruz hem de çalışma
arkadaşlarımızdan gelen talepleri
dikkate alıyoruz.

M A N A G E M E N T

BENGISU ACIOLUK – EZGI BARAN

Etkinliklerimizin bir kısmını işte keyifli bir mola verecek şekilde tasarlarken bazı etkinliklerimizi de iş çıkış saatlerine denk
gelecek şekilde tasarlıyoruz. Böylelikle mesai saatleri dışına
da KEY’fin gücünü taşıyoruz.
E. Özgörkey, çok sayıda çalışanı olan büyük bir grup… Keyif
Birimin etkinlikleri ile normal bir çalışma gününde birbirini
tanıma ve birlikte çalışma fırsatı olmayan farklı şirketlerden
ve departmanlardanarkadaşlarımızın bir arada güzel vakit
geçirdiklerini görmek ve “Özgörkeyli” olmanın keyfine hep
birlikte varıyor olmak işimizi daha da severek yapmamızı
sağlıyor.

Geçen sene salep ve sıcak çikolata ikramı ile başlattığımız etkinliklerimizi bu yıl bir adım daha öteye götürerek
“KEY101 Atölyeleri” olarak adlandırdığımız atölyelerimiz
ve “Al Gel Etkinlikleri” ile grubumuzun farklı lokasyonlarında çalışma arkadaşlarımızı bir araya getiriyoruz.
Hep birlikte şarap tadımından, ritim atölyesine; bisiklet
turundan, sağlıklı atıştırmalıklar atölyesine kadar çeşitli
aktiviteler planlıyoruz.
2020 yılı için dopdolu bir etkinlik takvimi hazırladık.
Sürprizli olması için her ayın etkinlik programını o ayın
başında paylaşarak takım arkadaşlarımızın katılım sağlamak istedikleri etkinliklere kayıtlarını alıyoruz.
Biz bu görevi çok keyifle üstlendik, düzenlediğimiz aktivitelerimizden çok keyif alıyoruz ve ilerleyen süreçte yeni
aktivitelerimiz için de oldukça heyecanla çalışmaya devam ediyoruz.

Yazı: Pelin Gülerhepşen

Sansım
Eğer hayatınızda ilk defa bir
köpeğiniz oluyorsa gerçekten her
şeye hazırlıklı olmalısınız.
Öncelikle bilin ki; birkaç ay bebek köpeğinizin uyku düzeni çok karman çorman olacaktır. Ve siz de bu yüzden
uyuyamayacaksınız.
Gece “vick vick” diye bi’ sesle sizinle uyumak isteyebilir.
Çünkü köpekler tamamen temas hayvanıdır. Hislidir.
Sizin onu ne kadar sevdiğiniz önemli değildir; o size bayılabilir
Eğitimler, yemek düzeni derken size ve eve alışması en
az 2 ay sürer.
Asla evde çok uzun süre yalnız kalamazlar. Yani uzun saatler sonunda mutlaka havlayıp sizi özlediklerinizi belli
edeceklerdir.
Benim için Şans’la tanışıp onun her şeyi olma fikri çok
tatlıydı
Tabi ilk başlarda uykusuz işe geldiğim sabahlarda bazen bu fikirden uzaklaşsam da, şu an dünyanın en tatlı
köpeğinin sahibi olduğunu düşünüyorum.

O kadar tatlı ki

Uyumadan önce kendine has çıkardığı nefes sesleri,
hep aynı yerde uyuması, ışığı açtığımda uykulu gözlerle
mayışık bir şekilde bana bakması, kedilerden hiç korkmayıp insanlardan resmen tırsması, çocuklarla aşırı iyi
anlaşması ve evdeki bütün terlikleri yemesi
Hayatın bana en güzel hediyesi benim Şans’ım.
Hâlâ bir köpeğiniz yoksa yoğun ve güzel duygulardan
çok fazla uzak kalıyorsunuz demektir.
Minik patililerden uzak kalmayın.
Bol şanslar

Nilsu Şen, Erkan Tabak, Toygun Tunçer, Ece Tunçer, Gökçe Yıldız, Cumhur Ozan Yıldız,
İsmail Tikniz, Gonca İbanoğlu, Berkcan Erdoğan, Beyhan Akyurt, Melike Kahya

Funkey’li
Yeni Yıl Partisi
Özgörkey Şirketler Grubu geleneksel yılbaşı
partisi bu yıl Hangout Performance Hall’de

Cumhur Ozan Yıldız, Pelin Gülerhepşen,
Melike Kahya, Toygun Tunçer

gerçekleşti. Eğlencenin yine zirveye tırmandığı geceye grup COO’su Toygun Tunçer ve Özgörkey Otomotiv Genel Müdürü
Cumhur Ozan Yıldız’ın, Pelin Gülerhepşen
ve Melike Kahya ile birlikte gerçekleştirdiği
“La Casa De Papel” gösterisi damga vurdu.
Grup çalışanlarının ve yöneticilerinin bir
arada gecenin keyfini çıkardığı etkinlikte
grup şirketlerinin ortak dergisi Funkey’in
de yeni sayısı okurlarla buluştu. Derginin bu
sayısı 2019 yılının en güzel etkinliklerini içerirken, grubun Otomotiv, Otelcilik ve Gıda
alanındaki değerli markalarındaki yenilikler
hakkında da güzel yazı ve röportajlara yer
veriyor.

Merve Güdücü, İrem Ünal

Tuğba Yakar, Çağrı Ayaz, Tuğçe Tabak,
Gonca İbanoğlu, Cezmi Erkut,
Bergüzar Sönmez

Gökçe - Cumhur Ozan Yıldız

Melike Kahya, Berkcan Erdoğan, Cemre
Erişkin, Naz Ersever, Ata Can Kadıoğlu,
Beyhan Akyurt

KUZEY
KUTBUNA

İLK
YOLCULUK
YAZAN: BARBAROS BÜYÜKSAĞNAK

PIRI REIS ÜNIVERSITESI ÖĞRETIM GÖREVLISI

Geçtiğimiz Temmuz ayında dünyada küresel iklim değişikliğinin en fazla etkilediği yerlerden olan
Kuzey Kutbu’na gerçekleştirilen “İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi’’ projesinde Piri Reis Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Barbaros Büyüksağnak yer aldı. Büyüksağnak’tan bu müthiş hikayeyi dinlediğimizde çok heyecanlandık ve kendisinden FUNKEY okurları için bu haberi kaleme almasını rica ettik.
Kendisinin güzel anlatımıyla “Kuzey Kutbu’na İlk Türk Bilimsel Seferi” konusunu okumaya hazır
mısınız?
Kanadalı astrofizikçi ve çevre bilimci Prof. Hubert Reeves’in çok
etkileyici bir sözü var: “Doğa ile savaş içindeyiz, eğer kazanırsak,
kaybedeceğiz.” Bu söz günümüzde küresel ısınma ve insan kaynaklı iklim değişikliğine karşı mücadelede farkındalık yaratmak
için söylenebilecek en güzel sözlerden biridir. MÖ. 4. yüzyılda
Akdeniz’de Marsilya’dan yola çıkıp Britanya adalarının etrafında
dolaştıktan sonra şimdiki Norveç’in batı kıyıları, İzlanda ve Shetland Adaları arasında olduğu düşünülen “Thule” adındaki yerleri
keşfeden Yunan denizci ve kâşif Pytheas yolculuğu esnasında
kuzeye doğru çıktığında mutlaka kutup ayıları ile karşılaşmıştır.
Bu karşılaşma bizlere, bugün Arktik olarak bildiğimiz kuzey kutup bölgesine verilen adın nereden kaynaklandığını açıklıyor. Bu
ihtişamlı hayvanı karşısında ilk gördüğünde Yunan kâşifin dudaklarından dökülen kelime
“Arctos” (Türkçe Ayı) bölgenin
de ismi oluvermiş. Bölgeye verilen bu isim, bizlere o coğrafyanın
gerçek sahiplerinin aslında kimler olduğunu daima hatırlatmalı.
Ancak ormanları yakıp yıkan, okyanusları ve atmosferi kirleten
insanoğlu şimdi de geleceğini yok etme pahasına pençesini kuzeye atmış durumda. Bu nedenle bölgeye
adını veren ve günümüzde sayıları 20 bine kadar
düştüğü tahmin edilen kutup ayıları yaşam
savaşı vermekte.

Barbaros Büyüksağnak

Kuzey kutup bölgesinde son yıllarda yaşanan gelişmeler birçok devlet, kurum ve kişi tarafından çok yakından
izlenmekte. Bölgeye ilgi eskiden olmadığı kadar artmış
durumda. 2019 yılı başında yapılan bir araştırma, bir kez
daha, dünyamızda iklim değişikliğinin en fazla hissedildiği yerin kuzey kutup bölgesi olduğunu ortaya çıkardı.
Bölgedeki iklim değişikliği etkilerinin artması, yeryüzünün ısı makinaları gibi çalışan atmosfer ve okyanuslardaki dengenin değişme potansiyeli ve sera gazı salınımındaki artışlar bizlere yaşadığımız yüzyılın ilk yarısına
kadar çok ciddi ve tahmin edilmesi güç sonuçlar doğuracağını işaret ediyor.

7 akademisyen ve 			
1 görüntü yönetmeni 		
ile yolculuk
Peki, biz Türkler kutup bölgeleriyle ne derece ilgileniyoruz? Son yıllarda güney kutup bölgesi içinde yer alan
dünyanın 5. büyük kıtası Antarktika‘ya yapılan 3 başarılı
bilimsel seferin ardından 2019 yılı Temmuz ayında dünyanın kuzey çatısına yani Arktik bölgeye yapılan ilk Türk
Arktik Bilimsel Seferi (TASE) İş Bankası sponsorluğunda gerçekleştirildi. 11 Temmuz günü Türkiye’den tarifeli
uçuşla önce başkent Oslo’ya vardık. Burada Oslo Büyükelçimize yapmayı planladığımız bilimsel çalışmalar
hakkında bilgi verdikten sonra 12 Temmuz’da 3 saatlik
uçuş sonrası Norveç’in egemenliğindeki Svalbard Takımadaları’nın merkezi Longyearbyen’a ulaştık. Sefer için
kiralanan gemimize buradan katılım sağlayarak daha
önceden belirlenen bilimsel örnekleme istasyonlarımıza doğru yola çıktık. Adaların batısındaki Grönland Denizi’nde 15 gün süren sefere farklı üniversitelerimizden 7
akademisyen ve bir görüntü yönetmeni katılım sağladı.
Anakena isimli Fransız bayraklı gemide yapılan sefer
süresince, Arktik deniz buzu tipi gözlemleri ve analizi,
deniz buzu yersel ölçümlerinin uzaktan algılama
ile doğrulanması, Arktik denizcilik meteorolojisi, gökyüzü kalite araştırması, kalıcı organik kirletici örneklerinin alınması, mikroplastik araştırılması gibi birçok
bilimsel çalışma gerçekleştirdik. 24 saat gün ışığı altında
çalışmalar sürdürülerek
örneklemeler
gerçekleştirdik
ve
planlıölçümler
yaptık.

Ayrıca;Ny-Alesund, Barentsburg ve Hornsund’da karaya
çıkarak Norveç, Güney Kore, Hindistan, Rusya ve Polonya bilim istasyonlarına ziyaretler gerçekleştirdik ve yabancı bilim insanları ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Tüm bu faaliyetleri yaparken buralara Türkiye’yi
temsilen gelen ilk akademisyenler ve bilim insanları
olma düşüncesi bizlere gurur verdi elbette.

TASE gururu
80 derece kuzey enleminin kuzeyine çıkılarak deniz
buzu sınırına kadar yapılan seyirde toplam 880 deniz
mili yol alındı. Seferin sonuna doğru ilginç bir gelişme
yaşadık.
Gemimizin Fransız kaptanına ulaşan Paris’teki Fransız Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) yetkilileri, Arktik
Okyanusu’nda ölçüm yapan otonom bir insansız su altı
araçlarının arıza yaptığını ve kontrol edemedikleri için
bu donanımın denizden kurtarılması gerektiğini belirtip bizden destek talebinde bulundular. Türk yardımseverliği ile planlı rotamızdan çıkıp, 45 deniz mili batıya
doğru seyredip donanımı denizden aldık ve Longyearbyen limanına döndükten sonra Fransa’ya geri gönderdik. Binlerce dolar değerindeki bu bilimsel cihaza, o
günden sonra ilk Türk Arktik Bilimsel Seferi (TASE) adının verildiğini öğrenmemiz ise bizler için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı oldu.
Seferi gerçekleştirdiğimiz Svalbard veya Spitsbergen,
İskandinav yarımadası ile kuzey kutup noktası arasında
74° ila 81° Kuzey enlemleriyle 10° ila 35° Doğu boylamları arasında yer alan ve Barents Denizi, Grönland Denizi
ve Arktik Okyanusu’na kıyıları olan çok sayıda adadan
oluşan takımadalara verilen isimlerdir. Spitsbergen; sivri
dağlar anlamı taşır, Svalbard ise soğuk kıyıları olan topraklar anlamında kullanılmıştır. Adalarda yaklaşık olarak
2700 kişi yaşamaktadır.

Bunun 2200’ünü Norveçliler, 500’ünü ise Barentsburg’da yaşayan
Rus ve Ukraynalılar oluşturmaktadır. %60’ı buzullarla kaplı takımadaların en büyük adası Spitsbergen, idari merkezi Longyearbyen’dir. Barentsburgve Ny-Alesund diğer önemli yerleşim merkezleridir.

Kutuplardaki gelişmeler 		
çok önemli
17’nci yüzyıldan bu yana, farklı ülkelerden insanlar balıkçılık, balina
ve mors avcılığı, madencilik, araştırma ve gezi maksatlarıyla Svalbard
Adaları ile ilgilenmişlerdir. 19. yüzyıl boyunca herhangi bir devlete bağlı olmayan adalar, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Versay Barış Antlaşması müzakereleri sırasında 9 Şubat 1920 tarihinde Paris’te imzalanan
bir antlaşma ile bölge ülkelerinden Norveç’e, takımadalar üzerinde
tam ve mutlak egemenlik hakkı verilmiştir. Bununla birlikte antlaşmaya taraf olan devletlerin vatandaşlarına yine antlaşmada belirtilen
alanlarda eşit haklar sağlanmıştır. Bu alanlar; Svalbard takımadalarına, karasularına, fiyortlarına ve limanlarına giriş ve adalarda oturma
hakkı; balıkçılık ve avlanma hakkı; denizcilik, endüstriyel, madencilik
ve ticari alanlarda faaliyetlerde bulunma hakkı ve adalarda mal-mülk
ve madencilik ile ilgili hakların edinilmesi ve kullanımı hakkıdır.
Bugüne kadar antlaşmaya 46 devlet imza atarak taraf olmuş. Arktik
bölgenin önemini sonradan kavrayan bazı devletler antlaşmaya son
yıllarda taraf olmuştur. (Çekya 2006’da, Güney Kore 2012’de, Litvanya
2013’te, Letonya ve Kuzey Kore 2016’da, Slovakya 2017 yılında). Afganistan, Suudi Arabistan, Arnavutluk, Yunanistan, Romanya gibi devletler
antlaşmaya taraf iken Türkiye maalesef imza koymamış devletler arasında yer alıyor.
100 yıl önce imzalanıp hâlâ yürürlükte olan nadir antlaşmalardan birisi
olan Svalbard Antlaşması’na biz neden taraf değiliz acaba? Niçin Türk
vatandaşları da kuzey kutbuna sadece 1000 kilometre mesafede yer
alan bu takımadalarda otuma ve avlanma hakkı elde etmesin? Şirketlerimiz denizcilik, endüstriyel, madencilik ve ticari alanlarda neden
faaliyette bulunmasın? Bilim insanlarımız kuracakları istasyonlarla
neden bilimsel araştırma yapma, öğrencilerimiz adadaki üniversitede
eğitim alma imkanına erişmesin? Unutmamalıyız ki, bugün kutuplarda yaşanan gelişmelerin sonuçları sadece bölgeyle sınırlı kalmayacak
ve dünyamızın tamamını etkileyecek özelliktedir. Türkiye, küresel ısınma ve iklim değişikliğine yönelik yapılan bilimsel mücadelede dünyayla birlikte olduğunu vedünyayı önemsediğini göstermeli ve bir asır
sonra da olsa Svalbard Antlaşması’nı imzalamalıdır.

Günümüzde
sayıları 20
bine kadar
düştüğü
tahmin
edilen kutup
ayıları yaşam
savaşı
vermekte.

KIRMIZI PALMİYE BÖCEĞİNE KARŞI DENENEREK
RUHSAT ALMIŞ OLAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜMÜZ VE
PATENTLİ ENDOTERAPİ SİSTEMİ SOSPALM İLE PALMİYELERİNİZE
GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ

Güzellik Uzmanı

Neşe
Aynacı;

“Saç, makyaj,
el-ayak ve vücut
bakımı bir bütün…”
20 yılı aşkın süredir güzellik
sektörünün içerisinde yer alan Neşe
Aynacı,bu işe çekirdekten yetişerek
başlamış. “Saç, makyaj, el-ayak
bakımı,vücut bakımı bir kombin
ve ben hepsini tek tek öğrenerek
kendimi yetiştirdim. İşin içine
girdikten sonra da ne kadar çok
sevdiğimi fark ettim.Çıraklık, kalfalık,
ustalık ve usta eğiticilik eğitim
süreçlerini tamamladım.” diyen Neşe
Hanım’ın hobisi işi olmuş. Bu sebeple
de çok şanslı olduğuna inanıyor. Bu
ay kendisini konuk ederek Stefani
Abajoli’nin yüz modeli olduğu bir
makyaj çekimi gerçekleştirdik ve
aynı zamanda makyajla ilgili pek çok
püf noktasını Funkey okurları için
öğrendik.

Hikâyeniz nasıl başladı?

20 yaşındayken kendi salonumu açtım ve o günden
beri hizmet vermeye devam ediyorum. Güzellik uygulamalarındaki yeteneğim ve aldığım profesyonel eğitimler sayesinde bu güne kadar kendimi hep geliştirerek
yola devam ettim. Yaptığım işlerin ardından aldığım
beğeni ve takdir benim için en önemli şey olduğundan
bunlar beni hep motive etti ve başarı da arkasından geldi. Saç, kaş ve yüz bir bütün; biri eksik olursa yapılan iş
kendini göstermiyor. Dolayısıyla ben bu bilinçle hepsini
aynı çizgide götürdüm. Saçta topuz, kesim, renklendirme eğitimlerini aldım. Ayrıca dünyaca ünlü markalar
ile çalışıp onların eğitmenlerinden de çeşitli eğitimler
aldım. Makyajda ise çekirdekten beni yetiştiren ustalarım zaten vardı ama bu işin en iyisi kimdir diye araştırıp
Derya Ergün’ü keşfettim. Kendisi sinema makyaj artisti;
izlediğimiz birçok filmdeki makyajları o yapıyor. Ardından Derya Bey’le tanışıp ondan da profesyonel makyaj
eğitimi aldım. Tüm bunlar ve yeteneğim birleşince profesyonel olarak bu işte kendimi kanıtladım.

Merkezinizde hangi hizmetleri veriyorsunuz?

Merkezimizde saç ile ilgili tüm işlemler yani; renklendirme, ombre,trend renk değişimleri, estetik renklendirme, mikro kaynak, şekillendirme, topuz, kesim gibi tüm
hizmetleri veriyoruz. Bunun yanı sıra kaş ile ilgili işlemlerde de uzmanım... Kaş yüzde en önemli detaylardan
biri; kişinin ifadesini değiştiriyor, karakterini yansıtıyor.
Kaşlar ile ifade verilir, kişi üzgün mü, şaşkın mı, mutlu

Öncesi

Sonrası

mu kaşlarının ifadesinden anlaşılır. Bu sebeple kaşlar
çok önemli. Kaşla ilgili bir yeteneğim olduğunu fark
edince bunun da eğitimini almaya karar verdim. Yüz
anatomisine göre altın oran ölçümlü kaş alma ve kalıcı
kaş yani mikroblading işleminin eğitimini aldım. Microblading’de dünyaca ünlü Fibroz markasının eğitimlerini de aldım, onların boyalarını kullanıyorum ve gerçek
kıl tekniği ile çalışıyorum. Böylece çok doğal sonuçlar
elde ediyorum. Microblading dışında makine de kullanıyorum. Bütün teknikleri bilmeliyim ki kişinin neye ihtiyacı var tespit edip doğru işlemi uygulamalıyım diye
düşünüyorum. Bu işlemlerde de kaş yapısı, cilt yapısı,
yaş gibi faktörler dikkate alınıyor. Gerektiğinde manuel makine ile de çalışıyorum, pudralama tekniği, kadife
teknik, dolgu uygulayabiliyorum. O eğitimi de İstanbul’da ünlü bir kaş akademisi olan Phibrows’dan aldım.
Makyajda ise gelin makyajı, gece makyajı, günlük makyaj, kalıcı makyaj(dudak, dipliner ve kaş) uygulamaları
da yapıyorum. Bunlar dışında cilt bakım uygulamaları
ve vücut bakımı hizmetim de var. Profesyonel ekibim ile
insanların geldiklerinde kendilerini mutlu hissedecekleri, güvenebilecekleri bir ortam sunuyorum.

Günlük ve doğal bir makyajın sırrı nedir? Günümüzün hızlı temposunda 10 dakikada yapılabilecek bir makyajın püf noktasını paylaşabilir
misiniz?

İyi ve dinamik görünen bir makyajın en önemli detayı
cildin iyi olmasıdır. Nemli,fresh, ölü derilerden arındırıl-

Gelinlik: WHITE ART
İnstagram: whiteartbridal

mış pürüzsüz bir zemin olması gerekiyor. Ardından ten
makyajı için cilde uygun olan doğru ürünlerin seçilmesi çok önemli. Ayrıca yüz anatomisine uygun ürünlerin
tercih edilmesi gerekiyor. Örneğin gözümüz olması gerekenden küçük ise gözü büyütecek ürünler ve teknikler uygulanmalı. Bunlar için de elbette öncelikle yüzü
doğru analiz etmek gerekiyor.

İlkbahar-Yaz düğünlerine şimdiden bir göz
atacak olursak, bu sezon gelinler makyajlarında
nelere dikkat etmeli?

Gelin makyajlarında doğal tonlar, pastel tonlar, soft somon tonları, fuşyalar, pembeler yine öne çıkacak. Bununla birlikte aynı şekilde kendi yüz anatomilerine, kendi saç modellerine ve gelinliklerine uygun bir makyaj
tercih etmeliler.
Ben bu güne dek sayısız gelin hazırladım. Edindiğim
tecrübelere dayanarak şunu söyleyebilirim ki; saç ve
makyaj kombinasyonu bir bütün… Ve bu güne dek doğru tekniklerle başarılı sonuçlarortaya çıkardık. Çalıştığım
bütün gelinlerin en güzel günlerinde buradanmutlu bir
şekilde ayrılmalarına hep çok özen gösteriyorum.

Makyajın daha kalıcı olması için neler yapmalıyız?

En temelde ölü derilerden arınmış ve neme doymuş bir
cilt, makyajın kalıcılığında oldukça önemli. Ardından cilde uygun bir makyaj bazı ve cilde uygun bir fondöten

Gündüz Makyajı

Gece Makyajı
tercih edilmeli. Çünkü ürün yelpazesi çok geniş ve önce
cildi doğru analiz edip, ardından da bu geniş yelpazenin
içerisinden doğru ürünün seçilmesi çok önemli... Ardından da makyajın sonuna gelindiğinde makyaj sabitleyici ürünler tercih edilebilir.

Peki, hepimizin mağdur olduğu konular olan
sivilce izleri, lekeler, kızarıklıklar ve gözaltı
morlukları en iyi nasıl kapatılır?

Bunları kapatmak için üretilen makyaj bazının üstüne, fondötenin altına lokal olarak uygulayabileceğiniz
mixtone ürünler var, bu ürünlerin kullanılmasını tavsiye
ederim.

Onlarca makyaj malzemesinden sadece 3 tanesini seçmenizi istesek bunlar hangileri olurdu?

Cilt kapatıcısı, maskara ve allık seçerim. Çünkü allıktan
far da yapılabilir, ruj da yapılabilir böylece tek ürün çok
amaçlı kullanılarak maksimum performans alınır.

İşinizdeki başarınızın sırrı sizce nedir?

20 yıllık iş hayatımdaki başarımda; yeteneğimin, eğitimler alarak kendimi sürekli geliştirmemin, en son trendleri takip ederek uygulamamın, insan ilişkilerindeki pozitif yönümün ve de spiritüel tarafımın etkili olduğunu
düşünüyorum.

Çekimimiz için yaptığımız makyajı kısaca anlatır
mısınız?

Öncelikle göz analiziyle ciltte kusurlu olan ve kapatılması gereken noktaları belirliyoruz ve ardından yüzde

ön plana çıkarmak istediğimiz bölgeleri tespit ediyoruz.
Cildi güzelce nemlendirerek makyaja başlıyoruz. Yüz
anatomisine uygun bir cilt makyajını hedefleyerek ideal
olan yüz formunu oluşturuyoruz. Bunu yapabilmek için
de kontür işlemi uyguluyoruz. Ne kadar doğal makyaj
istense de yüz makyajında kontür olmazsa olmazlardan
biri… Çünkü çağımızın en önemli problemi olan stres,
diş sıkmaya sebep oluyor ve bilinçli ya da bilinçsiz diş
sıkan kişinin çene yapısı daha kare şeklinde ve daha sert
bir görünüm alıyor. Bu durumu çözmek için birçok danışanıma çene botoksunu tavsiye ediyorum. Bunun ardından yüz yumuşuyor kare formdan çıkıyor.
Makyaja devam ederek, hafif bir renklendirme, tarama
ve sabitleme işlemiyle doğal bir kaş görünümü yakalıyoruz. Göz makyajında ise, gündüz daha açık renkte
farlar seçiyoruz, göz içlerine krem renk göz kalemi uyguluyoruz ve kirpikleri vurgulayarak gözün ön plana çıkarılmasını sağlıyoruz.
Yaptığımız bu günlük makyajı,birkaç ufak işlem uygulayarak gece makyajına dönüştürmek ise oldukça basit… Bunun içinöncelikle göz içlerine sürdüğümüz krem
renk göz kalemi yerine siyah göz kalemi uygulayıp ardından kirpik diplerine kahve, bronz kahve, koyu kahve
ve siyah renkler uygulayarak fırça yardımıyla flulaştırıyoruz. Üstüne ise biraz daha koyu bir tonda bir far tercih
ederek takma kirpik uygulamasıyla gözleri ön plana çıkarıyoruz. Allığı da biraz daha belirginleştirip gece makyajına dönüştürmüş oluyoruz.
İnstagram: makeupneseaynaci

Glütensiz
Beslenme

Beslenme uzmanı ve diyetisyen

BURCU DILEK DEMIR

20 yıllık tecrübeme dayanarak bir diyet
akımının moda mı, yoksa bilim farkındalığı
mı olduğunu çok net algılayabilirim. Ve bizler
yapılan araştırmaların birebir takibindeyiz.
Ben glütensiz beslenmeyi desteklesem de,
bu tarz beslenmeyi desteklememin sebebi
piyasadakinden oldukça farklı.

Glütensiz beslenme modelleri kişilere yanlış lanse edilmiş, kilo almanın en büyük nedeninin glüten olduğu
iddia edilmiş ve kişiler yanlış yönlendirilmiştir. Aslında
sorun çok daha büyük ve ciddi.
Glüten buğday ürünlerinde doğal olarak bulunan ve
hamur işlerinde kabarmayı sağlayan bir proteindir. Yani
yumuşak ve kabaran ne varsa glüteni çok yüksek demektir. Bu protein sindirilmesi oldukça güç bir proteindir ve hazımsızlık, gaz, sindirim güçlüğü, karında aşırı
şişme sorunları yaratır. Ancak tek sıkıntısı bu değildir.
Günümüzde paketli ürünlere ve pastane ürünlerine,
ekmeğe ekstra glüten katılmış, toplumun çoğu da karbonhidrat ve hamurlu ürün ve paketli ürüne yönelince vücudun kaldıramayacağı veya temizleyemeyeceği
düzeyde glütene, uzun süre maruz kalmıştır. Bunun da
da bağırsağın iç yüzeyinde birikerek bağırsak bariyerine
zarar verdiği, sızdıran bağırsak dediğimiz bir rahatsızlığa sebep olduğu kanıtlanmıştır. Yani burada glütene
maruz kalma düzeyi ve süresi önemlidir. Az düzeyde bir
glüten vücut için çok da problem yaratmaz.
Sızdıran bağırsak, bağırsağın içinde kalması gereken
bakterileri, besin artıklarını, virüsleri mayaları bağırsak
dışına sızdırmaya başlar. Vücudun içine yayılan bu artıklar vücut tarafından saldırı olarak algılanır. Yabancı
maddeye karşı vücut bağışıklık hücrelerini (yani askerlerini) harekete geçirir ve vücutta bir savaş ve alarm
durumu başlar. Bu savaş vücudun enerjisini ve vitamin
mineral depolarını yavaş yavaş boşaltmaya başlar. Küçük bir sızıntıyla başlayan durum vücuda yayılır ve otoimmün hastalıklar (romatizma, haşimato tiroidi, insülin
direnci, fibromiyalji, algılama sorunlarına sebep olan
beyin sisi, ms, sebebi bilinmeyen immün rahatsızlıklar,
artmayan vitamin mineral değerleri) oluşmaya başlar.

Glütensiz beslenme modellerinde yapılan
en büyük hata:

Piyasadaki glütensiz ürünlerinin hepsinin sağlıklı ve
amacınıza hizmet ettiğini düşünmeyin. Glütensiz ürünlerin çoğu Çölyak Hastalığı (glüten enteropatisi) dediğimiz doğuştan gelen bir hastalık grubu için üretilmişlerdir ve pirinç unu, patates nişastası, mısır unu içerirler.

Bu da çölyak olmayan ama glütensiz beslemeye çalışan
biri için yanlış seçimlerdir. Kan şekeri dengesizliği ve hızlı kilo almaya sebep olurlar.
Şu anda çok revaçta olan ‘Glütensiz ve Rafine Şekersiz’
diye tanıtılan tatlı alternatifleri de çok kalorilidir. Kilo
vermeye uygun değildir. Ayrıca kuru meyvelerin insülin
direncini tetikleme durumu vardır ve bu tatlılarda genelde kuru meyveler kullanılır.

Glütensiz beslenmek isteyen birinin izlemesi gereken yol:

1. Glütensiz beslenmesine gerçekten gerek var mı diye
önce bir değerlendirilmesi ve sorgulanması gerekir.
2. Glüten içeren gıdaları yasaklamak yerine minimize
etmeye çalışmak yeterli olabilir. Beyaz unlu hamur işlerini kesmek büyük oranda yardımcıdır.
3. Glüteni kesecekseniz glütensiz ürünlerin içeriğine bakın, karabuğday, keçi boynuzu unu, kinoa unu, nohut
unu, mercimek unu, badem unu, Hindistan cevizi unu
ve bunların karışımları kullanılabilir. Ancak, patates nişasta, mısır nişastası varsa almayın.
4. Glüten içerikli gıdalar aynı zamanda B grubu vitamin
içerirler. Eğer glüteni kesecekseniz b grubu vitaminleri
ek takviye olarak beslenmenize ilave etmeyi unutmayın. Ekşi mayalı ekmeklerin hem glüteni az hem de b
vitaminleri yüksektir.

Glütensiz besinler:

• Et, tavuk, balık, yumurta
• Süt, yoğurt, ayran, cacık
• Kinoa,teff, karabuğday gibi tohumlar ve unları
• Nohut, mercimek, maş fasulyesi gibi kurubaklagiller ve
unları
• Badem, fındık, ceviz, kabak çekirdeği, hindistan cevizi
ve unları
Sağlığınızla ilgili gerçek yolunuzu bulmanızı dilerim…

