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Değerli Dostlar

Purple White’ın yeni sayısıyla tekrar merhaba…

MOBSIZE olarak yenilikçi, yarınlar için en iyiyi tasarlayan, 
insana, doğaya ve çevreye saygılı, entegre üretim anlayışı ve 
sıradışı üretim konseptiyle sizlere daima en iyi hizmeti vermek 
için var gücümüzle çalışıyor, gelişiyor ve ilerliyoruz.

MOBSIZE ve Şafak Boya ve Cilacılık ortaklığında Türkiye’de 
sınırlı sayıda bulunan tam otomatik lake ve cila hat makinesini 
bünyemize kattık. Amacımız az zamanda daha çok iş 
yaparak üretim alanımızı genişletip gücümüze güç katmak.

Bugüne kadar mobilya dekorasyonunu başarıyla uygulayan 
MOBSIZE, hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor.

Edindiğimiz bilgi birikim, tecrübe ve sağladığımız altyapı ile 
sadece mobilya dekorasyonu ile kalmayıp ince inşaat işleri, 
çelik konstrüksiyon, alçıpan, boya, zemin döşeme, elektrik, 
mekanik işlerini de tek çatı altında, MOBSIZE İnşaat olarak 
hizmetinize sunuyoruz.

Hizmet alanımızı genişletmek amacı ile Ocak ayının ikinci 
yarısından sonra garanti belgemizi alacağız ve bu doğrultuda 
kendimizi çok daha ileriye taşıyacağız. Bu belgeler ve 
gelişmelerle beraber çalışmalarımızı daha geniş bir alana 
yaymış olacağız.

Dostlarım,
Dergimizin bu sayısında da ilginizi çekebilecek yepyeni 
konulara yer verdik.

Purple White’ın ikinci sayısında (TESYEV) Türkiye Engelliler 
Spor Yardım ve Eğitim Vakfı’nın kurucusu  Yavuz Ahmet 
Kocaömer bize kapılarını açtı. Aramızda geçen keyifli sohbeti 
sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Bu sohbetin yanı sıra; 
sayfalarımızda, ağaçların savaşına şahitlik ederken, sanatın 
ve sanatçının penceresinden bakma fırsatı bulacaksınız. 
Gezginimiz ile Mardin’in büyülü sokaklarında dolaşıp, lezzet 
avcımızın ağına takılmış lezzetlere tanıştığınız keyifli okumalar 
dileriz.

Bir sonraki sayımızla görüşmek üzere…

Atilla BIÇAKCI
MOBSIZE
Yönetici Ortak/ Genel Müdür.

Esteemed Friends,

I greet you again with the new issue of Purple White.

As the MOBSIZE company, we continue to progress, 
improve and give our best efforts to provide the best services 
for our customers by means of its innovative, integrated 
production approach which respects people, nature and the 
environment and presents top designs for the future.

In cooperation with Şafak Boya ve Cilacılık, we have 
obtained a fully automated lacquer and varnish machine 
which is very rare in Turkey. Our aim is to do more work in 
less time and add to our strength by expanding our field of 
manufacture.

MOBSIZE, the company that has successfully served its 
customers in the field of furniture decoration, will now be 
providing new services as well.

By way of all the information, experience and knowledge we 
have gained and the infrastructure we have built, we have 
decided not to settle for furniture decoration alone and will 
now be rendering services in the fields of fine construction 
work, steel construction, plasterboard, paint, flooring and 
electrical and mechanical installations under the roof of 
MOBSIZE İnşaat (MOBSIZE Construction).

We will be receiving our certificate of warranty at the second 
half of January in order to expand our area of services and 
will continue to advance in pursuit of this aim. Through 
such certificates and developments, we will diversify our 
work on a wider level.

My Friends,

Our new issue contains many topics that will interest you.

Yavuz Kocaömer, the founder of TESYEV (Foundation 
of Sports, Aid and Training for the Disabled in Turkey) 
received us for an interview. We are very delighted to share 
our pleasant chat with Mr. Kocaömer. In addition to this, 
you will witness the tree wars and have the opportunity to 
view through the window of art and the artist in the next 
pages. Our traveler will take you to the magical streets of 
Mardin and our flavor hunter will introduce you to the 
delights caught in his web. Enjoy it.

See you again in our next issue.
MOBSIZE
Managing Partner/General Director
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Sektörden
Kısa Kısa

“

“

Alfemo Dubai’de
Mobilya markası Alfemo, yurt dışı büyüme planları 
çerçevesinde Dubai’de mağaza açtı. Firma 1 yıl 
içerisinde bölgede 5 mağaza açmayı hedefliyor. 

AVM’den 20 Okula Destek
İzmir’in yeni kent meydanı olmaya hazırlanan 
Mavi Bahçe AVM, hayata geçirdiği 
sosyal sorumluluk kampanyasıyla 
20 okulun ihtiyaçlarını karşılayacak. 

İzmir’de Cumbalı AVM 
Opera Gayrimenkul, İzmir’in dokusunu yansıtan 
cumba mimarisini Mavi Bahçe AVM’ye taşıyor. 
İzmir’in cumbalı evlerinden esinlenilen proje, 
Eylül 2014’te kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Emlak AVM’si Açılıyor
İstanbul trafiğinde tüm gün sadece 2-3 proje 
görmek tarihe karışıyor. ‘’R’Estate Center’’, 
2014 yılında Astoria binasının 5000 m² 
bağımsız bir katında, konut, ofis veya arsa 
arayanların ilk durağı olacak.

Unilever’den Yeni Yatırım
Unilever, kişisel bakım ve ev bakımında sürdürülebilir 
büyüme kapasitesini artırmak için Konya’da yeni 
bir üretim tesisine 150 milyon avroyu aşkın yatırım 
yapacağını açıkladı.

Penti Moğolistan’da
Avrupa’nın en büyük ilk 3 üreticisinin arasında yer 
alan Penti yurt dışındaki 53. mağazasını Moğolistan’ın 
başkenti Ulanbator’da açtı. Penti’nin Ulanbator 
mağazası, Moğolistan’ın ilk markalı çorap mağazası 
olma özelliği taşıyor.

Sektör Sınır Ötesine Taşınıyor
Türkiye’de hızla büyüyen e-ticaret pazarı artık sınırlarını 
aşıyor. 200 milyon dolar olarak öngörülen Türkiye 
sınır ötesi e-ticaret pazarı, 5 yıl içerisinde Türk firmalar 
için 2 milyar dolara ulaşma potansiyeli taşıyor.

Engelli Öğrenciler Sinemada
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’nde Demir Park AVM ve Kilimli 
Belediyesi iş birliği ile Kilimli Gökkuşağı Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi’nden gelen 60 öğrenciyi 
sinemada buluşturdu.

Forum Çanakkale AVM Açılıyor
95 milyon euroluk yatırım değeriyle Çanakkale’nin en 
büyük yatırımlarından biri olarak hayata geçecek olan 
Forum Çanakkale, yaşam ve eğlence merkezi özelliği 
ile kentin en gözde buluşma merkezlerinden biri 
olmaya hazırlanıyor.

İkinci Sigara Yasağı Yolda
Sağlık Bakanlığı sigarayla mücadelede ikinci dönemi 
başlatmaya hazırlanıyor. Yeni uygulamayla birlikte kafe 
ve restoranların açık alanlarında sigara içmeyenler için 
de bölüm oluşturulması zorunlu olacak. Ayrıca AVM’lerin 
kapı önlerinde sigara içilmesinin de önüne geçilecek.

Arzum’un Yeni Ortağı Mediterra
Mediterra Capital Partners’ın SDA International, 
elektrikli küçük ev aletleri markası Arzum’un hisselerinin 
yüzde 49’unu Turkish Household Appliances’tan 
devraldı.
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Bay Windowed Shopping 
Mall in İzmir
Opera Gayrimenkul (real estate company) is bringing the bay 
window structure, which reflects the architectural texture of 
İzmir, to Mavi Bahçe Shopping Mall. The Project was inspired 
by the bay windowed houses of İzmir and the construction will 
be ready for the visitors in September, 2014.

Forum Çanakkale Shopping 
Mall to Open
Forum Çanakkale, which will begin its services as 
one of the biggest investments is Çanakkale due to its 
investment value of 95 million Euros, will be one of the 
favorite meeting spots of the city by courtesy of its feature 
as an entertainment center.

New Investment from Unilever
Unilever has announced that it will be investing over 
150 million Euros in a new production facility in Konya 
in order to increase its sustainable growth capacity in 
personal care and home care products.

Turkish E-Commerce Sector 
Goes Beyond the Borders
The e-commerce market which rapidly grows in Turkey is 
now expanding beyond the borders. The cross-boundary 
e-commerce market capacity which is estimated to be 200 
million US Dollars has the potential of reaching 2 billion 
US Dollars for Turkish companies within five years.

Brief News
From the Sector

“

“

Alfemo Now in Dubai
As part of its plan to expand in foreign countries, the 
furniture company Alfemo opened up a store in Dubai. 
The company’s goal is to have a total of five stores in the 
region within one year.

Penti Now in Mongolia
Penti, which ranks among the biggest three producers of 
Europe in its field of activity, opened up its 53rd store in 
Ulaanbaatar, the capital of Mongolia. The Ulaanbaatar 
store of Penti is the first brand sock store of Mongolia.

Mavi Bahçe Shopping Mall to Aid
Twenty Schools
Mavi Bahçe Shopping Mall, which aims to become the 
new center of shopping in İzmir, will be covering the 
expenses relating to the needs twenty schools.

Movie Entertainment Session for 
Disabled Students  
On December 3rd, the International Day of Persons with 
Disabilities, Demir Park Shopping Mall cooperated with Kilimli 
Municipality and hosted a movie session for 60 students that came 
from the Kilimli Gökkuşağı Private Training and Rehabilitation 
Center within the scope of a social responsibility project.

Mediterra Became the New 
Partner of Arzum
SDA International of Mediterra Capital Partners took over 
49% of the shares of Arzum, the brand of small electrical 
house appliances, from Turkish Household Appliances 
company.

A Shopping Mall for Real Estate
You will no longer have to wade through the traffic of 
İstanbul just to see a few properties. In 2014, “R’Estate 
Center” which will be opened on an independent 5000 
square-meter floor of Astoria building will be the first 
stop of those looking for a residence, office or lot.

A Second Smoking Ban Is Under Way
Ministry of Health is getting ready to start the second term of 
its struggle against smoking. With a new enforcement, cafes 
and restaurants will be obligated to provide a section for 
non-smokers in outdoor areas as well. In addition, smoking 
at the doors of shopping malls will be prohibited.
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“Laf Arasında

Purple White: Ahmet Yavuz Kocaömer adını Türkiye 
Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) 
ve gazetecilik yönünüyle  duyduk daha çok. Tüm 
bunların dışında kimdir Yavuz Kocaömer?

Ahmet Yavuz Kocaömer: Ahmet Yavuz Kocaömer 33 
senedir Frankfurt‘la İstanbul arasında yaşayan kendi 
halinde bir iş adamıdır, ticaretle uğraşır.

PW: Engelliler ile yollarınız ne zaman kesişti? 
TESYEV’i kurma fikri nasıl doğdu?

YK: Engelliler ile yollarımın kesişmesi, rahmetli 
ağabeyimden sonra başlamıştır. Ağabeyim 22 sene 
ne yürüdü, ne oturdu. Hep yattı. Ama çok zeki bir 
insandı, evimizin hakimi oydu. Yattığı yerde okuma 
öğrendi ve ben ondan çok şey, ama en önemlisi , 
hayatın zorlukları karşısında pes etmemeyi öğrendim. 
(TESYEV) Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı’nın 
kuruluşu ise, 1999 yılında, zamanın devletteki spor 
otoriteleri ile düştüğümüz anlaşmazlıklar sonucunda 
ortaya çıktı. 

PW: Engelliler sporu dışında bir de Galatasaray’da 
kongre üyeliği yapıyorsunuz, Galatasaray içerisinde 
de engelli sporcular için çalışmalar var mı?

YK: Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 
2005 yılında tarafımdan kuruldu. Geçen süre içinde, 
defalarca Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu ve 

Purple White: We only heard your name through 
the Foundation of Sports, Aid and Training for the 
Disabled in Turkey. What else could you tell us about 
yourself?

Ahmet Yavuz Kocaömer: Ahmet Yavuz Kocaömer is a 
simple-hearted businessman who lived in İstanbul and 
Frankfurt for 33 years, he is a trader.

PW:  When did your path cross with that of disabled 
people? How was the idea of founding TESYEV 
inspired?

YK: My path crossed with the path of disabled people 
due to my deceased big brother. For 22 years, he could 
neither walk nor sit. He stayed in bed. However, he was 
a very intelligent person, he ruled the family. He learned 
how to read while in bed and I learned much from him, 
especially that I should not give up in the face of life 
difficulties. The foundation of TESYEV occurred in 1999, 
when we were unable to reach an understanding with 
the state sports authorities of the time.

PW: You are also a congress member in Galatasaray 
sports team in addition to your interest in disabled 
sports. Are there any projects regarding disabled 
sportsmen within Galatasaray as well?

YK:  In 2005, I founded the Galatasaray Wheelchair 
Basketball Team. During the time that passed since, 
the team became champion in the European League of 
Champions and achieved Universal Championship many 

İnsanın insana saygısızlık 
etmesine tahammülüm yok.
I have no tolerance for people 
who disrespect others.

TESYEV’in Kurucusu
Founder of TESYEV

Ahmet Yavuz KOCAÖMER

“
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Kainat Şampiyonu oldular. Burada ilk açılışı Beşiktaş 
yapmış, daha sonra Galatasaray onu takip etmiştir. 
Şimdi sırada aynı duyarlılık Fenerbahçe ve Trabzon 
Spor’dan da beklenmektedir. 

PW: Engellilerin ve kamuoyunun TESYEV’e bakış acısını 
nasıl buluyorsunuz?

YK: TESYEV, Kamuoyuna mal olmuş bir sivil toplum 
örgütüdür. Devlet tarafından yapılan incelemelerde 
hep takdir mektubu almıştır. Amacı, bir karşılık 
beklemeden engelli insanlara, devletimizin yetemediği 
yerlerde destek olmaktır. 

PW: Almanya Türkiye arasında geçen bir hayatınız var 
yine orada da engellilerle ilgili bir sivil toplum kuruluşu 
kurdunuz, Almanya’da kurma ihtiyacınız ile Türkiye’de 
kurmanızı gerektiren ihtiyaçlar arasındaki farklar 
nelerdir?

YK: Yine TESYEV ile aynı sene, yani 1999 yılında 
Frankfurt’ta Türk - Alman Engelli Sporcuları 
Destekleme Kamu Yararına Derneği’ni oradaki Alman 
arkadaşlarımla birlikte kurdum. 

Almanya sosyal devlet olarak  belki de en ileri 
devletlerden bir tanesi. Ekonomisinin  de ne kadar 
güçlü olduğu zaten meydanda. Bu bakımdan 
oradaki çalışmalarımız daha çok engelliler sporunun 
tanıtılmasına yönelik oluyor.

PW: Almanya size neden Devlet Liyakat Nişanı verdi?

YK: 2011 yılında, Alman Devlet Liyakat Nişanı’na 
layık görüldüğümü öğrendiğimde ben de şaşırdım. 
Daha sonra yapılan törende, İçişleri Bakanları 
Liyakat Nişanı’nı takmadan önce şöyle demişti: 
“Bay Kocaömer, siz doğduğunuz ülke Türkiye ve 
yaşadığınız ülke Almanya‘da engelliler sporunun 
seviyesinin belirlenmesinde önemli bir rol oynadınız. 
Bunun için size, şahsım, hükümetim ve halkım adına 
teşekkür ederim.” 

PW: Profesyonel iş hayatında bile insanlar bazen 
iş yükünden şikayet ederken siz bu denli gönüllü 
çalışabilmeyi nasıl başarıyorsunuz?

YK: Benim eskiden beri prensibim, kefenin cebi 
olmadığıdır. Kendi iş hayatımın dışında, engelli 
insanlarla beraber olmak, onlarla zaman geçirmek, 
onlara destek olmak  benim için bir yaşam biçimi ve 
bundan büyük keyif alıyorum.

PW: Sizi birçok kişi yürüme engelli biliyormuş, öyle mi?

YK: Birçok kişi beni ilk başlangıçta, belki bugünde, 
hala bedensel engelli olarak düşünüyor. 2000 
senesinde Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Sevgili Rıfat Ababay’dan randevu aldığımda, telefonda 
“Ben sizi aldırayım” demişti. “Gerek yok, ben gelirim” 
dedim. Sonra karşılaştığımızda bakışlarından engelli 
birini beklediğini anladım. Sonra zaten kendisi de öyle 
düşündüğünü söyledi. 

PW: Katı kurallarınız var mı? Ahmet Yavuz 
Kocaömer’in bu kuralların dışına çıktığı oldu mu hiç?

YK: Katı kurallarım var. İnsanın insana saygısızlık 
etmesine tahammülüm yok. Sevgide serbestlik, saygıda 
mecburiyet olduğunu düşünmekteyim. Hiçbirimiz 
bir diğerini sevmek zorunda değiliz ancak, saymak 
mecburiyetindeyiz. Bu saygı, o kişilerin makamlarına, 
unvanlarına değil, insan olmalarına gösterilmesi 
gereken saygıdır. 

PW: Posta ve Milliyet’te yazılarınız çıkıyor. Gazetecilik 
hayatınız nasıl başladı?

YK: Posta ve Milliyette‘ten önce, Radikal ve Fanatik 
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times. These championship achievements were initiated 
by Beşiktaş and Galatasaray followed after it. Now, 
we expect the same awareness from Fenerbahçe and 
Trabzon teams.

PW: What are your comments on the approach of 
disabled people and the public to TESYEV?

YK: TESYEV is a non-governmental organization that 
serves the public. It has always received a letter of 
appreciation from the government upon state inspections. 
Our aim is to support disabled people where the 
governmental aid falls short without receiving anything 
in return. 

PW:  You have a life that requires you to travel back 
and forth between Turkey and Germany. You have 
founded a non-governmental organization for the 
disabled in Germany as well. What differences are 
there between your need to found an organization in 
Turkey and the need to found one in Germany?

YK:In 1999, the year in which TESYEV was founded as 
well, I established the Turkish-German Public Benefit 
Society for Supporting Disabled Sportsmen together with 
my German friends in Frankfurt. Germany may be one 
of the most advanced states in regard to the concept of 
social state. The economic strength of the country needs 
no proof either. Therefore, our work there generally 
consists of promotion of disabled sports.

PW: Why did the state of Germany give you an order 
of merit?

YK: I was very surprised when I found that I was deemed 
worthy of the State of Germany Order or Merit in 2011. 
During the ceremony, the German Minister of Internal 
Affairs said to me the following: “Mister Kocaömer, you 
have played an important part in raising the level of 
disabled sports in both your home country Turkey and 
Germany where you reside. For this reason, I thank you 
on behalf of myself, my government and our public.”

PW: People are known to complain about the workload 
in their professional lives alone; how do you manage 
to manage to do both your professional affairs and 
voluntary work?

YK: The motto I’ve had for years is that “you can’t 
take it with you”. Leaving my work aside and getting 
together with the disabled, spending time with them and 
supporting them is a lifestyle for me and I enjoy it very 
much.

PW: Is it true that many people think you are a 
disabled person?

YK: At the beginning most people thought I was disabled, 
many might still presume that I am. In 2000, when I 
booked an appointment with esteemed Rıfat Ababay, the 
chief editor of Posta newspaper, he told me that he would 
be sending someone to pick me up. I told him there was 
no need and that I could come by myself. Afterwards, 
when met, I realized from the way he looked at me that 
he thought I was disabled. He confessed to it later on as 
well.

PW: Do you have strict rules? Have you ever broken 
any of these rules?

YK: I do have strict rules. I have no tolerance for people 
who disrespect others. None of us is obligated to like 
the other but respect is a must and this respect must be 
shown to the humanity of people, not their positions or 
titles.

PW: Your publish articles in the newspapers of Posta 
and Milliyet. How did you enter journalism?

YK: Before Posta and Milliyet, I first started writing 
columns in the newspapers of Radikal and Fanatik. The 
topics always regarded disabled sports and Turkish 
sports. I do not receive any payment for my articles. 
However, I believe that these articles, especially the 
ones within the freedom granted to me by Posta, have 
aided us in leading the way for disabled people and 
contributed to our cause.
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Gazeteleri’nde köşe yazıları yazmaya başladım. 
Konu hep engelliler sporu ve Türk sporu idi. Bunun için 
herhangi bir ücret almamaktayım. Ama inanıyorum ki,  
özellikle Posta Gazetesi’nin bana verdiği serbestlikle, 
Türkiye’ de engelliler ile ilgili bir çok konuda öncü 
olduk, çorbada bizim de tuzumuz oldu. 

PW: Sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yapılan sosyal 
sorumluluk projelerinde, kurumlar, STK’lar yararına 
bu projeleri yaptıklarını söylemekte. Basından takip 
ettiğimiz kadarıyla son yıllarda Galatasaray, Show TV 
projelerine imza attınız. Bu projelerin TESYEV’e yararı 
ne oldu?

YK: TESYEV, Show Tv’de  Acun Ilıcalı ve Galatasaray 
Kulübü ile beraber birçok sosyal etkinliklere imza attı. 
Burada TESYEV’in en büyük kazancı bir sivil toplum 
örgütü olarak Türkiye çapında tanınmasıdır. 

PW: Engelli sporunun, engelli olmanın zorluklarının 
genel olarak engelli bireylerin medyada yeterince yer 
aldığını düşünüyor musunuz?

YK: Engelli sporunun ve engelli olmanın zorluklarının 
genel olarak medyada yeterince yer aldığını tabii ki 
düşünmüyorum. Ama bunda yalnız medyamızın değil, 
ilgili sivil toplum örgütlerinin de eksiklikleri var. 

PW: Türkiye’deki tüm satış gelirini TESYEV’e 
bağışlayan, “Kendimi Engelletmem” adlı kitabın yazarı 
Gerald Metroz’u ülkemize getirdiniz. Gerald Metroz’u 
anlatır mısınız? 

YK: Gerard Metroz, tanıdığım engelli insanlar içinde 
yaşama azmi ve yaptıkları bakımından ilk sıralarda 
yer alıyor. Bir insan düşünün, 2,5 yaşında üzerinden 
tren geçiyor ve bacakları kasıklarından kopuyor. 
Daha sonra üniversite eğitimini tamamlıyor. Şu anda 
dünyanın en başarılı buz hokeyi menajerlerinden 
bir tanesi, 7 yabancı dil konuşuyor, yıllarca İsviçre 
Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı’nın 
kaptanlığını yapmış.

PW: Son olarak sivil toplum kuruluşu anlamında engelli 
sporu dışında projeleriniz var mı?

YK: Engelli sporunun dışında TESYEV şuanda 500 
engelli öğrencimize eğitim bursu vermektedir. Bunun 
yanında, yüzlerce ameliyat, ortez, protez, işitme cihazı 
konularında destek olmaktadır. 

PW: In social responsibility projects of institutions 
that are realized in cooperation with non-governmental 
organizations, the institutions claim that they do 
these projects for the benefit of non-governmental 
organizations. We have seen press news regarding 
your projects with Galatasaray and Show TV. What 
contribution did these projects make to the cause of 
TESYEV?

YK: TESYEV carried out many social events in 
cooperation with Galatasaray and Acun Ilıcalı on Show 
TV. Our biggest gain in these was the fact that our non-
governmental organization became known throughout 
the Turkey.

PW: Dou you believe that an adequate amount of 
media time and space is given to disabled sports, 
difficulties of being disabled and disabled people in 
general?

YK: I certainly don’t think that enough interest is given 
to disabled sports and difficulties of being disabled. 
However this is not only due to the shortcomings 
of media, some of the fault lies with relevant non-
governmental organizations.

PW: You brought Gerald Metroz, who is the author 
of the book “Soudain un Train” about disability and 
who donated all income from the sales of his book in 
Turkey to TESYEV, to Turkey. Could you tell us more 
about Gerald Metroz?

YK: In regard to his work and will to live, Gerald Metroz 
ranks very high among the disabled people I know. Just 
think, a train runs over the legs of a two and a half 
year old boy he loses both legs. But he gets a university 
education, becomes one of the most successful ice hockey 
agents of the world, speaks seven languages and works 
as the national team captain of Switzerland National 
Wheelchair Basketball Team for many years.

PW: To conclude our interview, do you have any non-
governmental organization projects apart from the 
ones about disabled sports?

YK: Aside from supporting disabled sports, TESYEV 
currently provides education grants for 500 disabled 
students. In addition, we also support the disabled by 
providing hundreds of operations, orthoses, prostheses 
and hearing aids.
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“Lezzet Avcısı “

Lezzet Avcısı / 
Flavor Hunter

Ercüment GENCEBAY

Etli 
Nohutlu 
Bütün 
Patlıcan

Malzemeler:
10 adet ufak patlıcan
500 gr dana eti
250 gr nohut (konserve 
ya da haşlanmış.)
1 adet soğan
1 çorba kaşığı biber salçası
4 çorba kaşığı sızma zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber.

Whole 
Eggplants 
with Meat 

and Chickpeas

Ingredients:
10 small eggplants

500 grams of veal in small pieces
250 grams of chickpeas 

(canned or boiled)
1 onion

1 table spoon of red pepper paste
4 table spoons of extra-virgin olive oil

1 dessert spoon of salt and black pepper

Mutfağınızda rahatlıkla 
yapabileceğiniz bir lezzet: 
Etli Nohutlu Bütün Patlıcan
A delightful meal you can easily 
cook in your own kitchen: Whole 
Eggplants with Meat and Chickpeas
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Hazırlanışı:

Önce etimizi zeytinyağında kavurmaya 
başlıyoruz. Sıcak su ilave ederek eti yumuşatalım. 
Et pişerken patlıcanları soyup, nohutumuzun 
kabuklarını ayıklayalım. Etimiz yumuşayıp piştikten 
sonra piyaz kesilmiş soğanımızı ilave edelim. 
Beraberce 5 dakika kadar kavuralım, sonra biber 
salçasını ilave edip kavuramaya devam edelim. 

Kavurma işlemimiz tamamlandıktan sonra, sıra 
geldi patlıcanları ilave etmeye… Çabuk pişmesi 
için palcanların dip kısımlarını 3 cm kadar bıçakla 
derinlemesine yaralım. Patlıcanları tencereye 
koyup üzerine 4 bardak sıcak su ilave edelim. 
Tencerenin kapağını kapatıp 15 dakika pişirelim. 
Patlıcanlara nohutu ekleyip 5 dakika daha 
pişirmeye bırakalım. 

Etli nohutlu bütün patlıcan servise hazır . 

Afiyet olsun...

Directions:

First, sauté the meat in olive oil in a pot. Add hot 
water to tenderize the meat. Peel the eggplants 

and the chickpeas while the meat is cooked. Once 
the meat is tenderized and cooked, chop the onions 

into thin, semi-circular slices and add them onto 
the meat. Sauté the meat and onions together for 

5 minutes. Then add the red pepper paste and 
continue sautéing.

Once the sautéing is finished, it is time to add 
the eggplants. Open 3 centimeter deep slits in the 

eggplants in order for them to cook quickly. Put 
them in the meat pot and add 4 glasses of hot 

water. Close the lid of the pot and let the eggplants 
cook for 15 minutes. Then, add the chickpeas into 
the eggplant pot and cook them together with the 

eggplants and the meat for 5 minutes.

After this process, the meal will be ready to be 
served.

Bon Appetit...
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Yazar / Author
Orhan BAHTİYAR

Karaçam ve Köknar… Tarih boyunca nice 
orduları dize getirmiş, nice şehirleri düşürmüşler 
fakat bu iki ağacın insanlık tarihi boyunca 
sürekli bir savaş içinde olduğu iddia edilir.

Pers İmparatoru Kserkses savaş arabaları ve filler 
hariç 1.700.000 savaşçıdan oluşan ordusunu İda 
Dağı’ndan yürüterek Çanakkale Boğazı’na getirir. 
Ordusunu karşı kıyıya taşımak için mühendislerine 
bir köprü yaptırır. Ancak boğaz suları öyle azgın, 
öyle ele avuca sığmaz şekilde akıyordur ki, dönemin 
en iyi mühendislerinin yaptığı köprü saniyeler içinde 
paramparça olur. Kserkses sinirden çılgına döner.  
Hemen 300 kırbaç vurdurur denize. Ardından 
bir çift de pranga bıraktırır sahile. Aklınca tabiatı 
cezalandıran Kserkses, yine aynı akıldan çıkan 
dahice bir fikirle İda’dan kesilen Karaçam ve Köknar 
ağaçlarından 360 tane gemi yaptırır ve bu gemileri 
birbirine bağlayarak ordusunu boğazın karşı kıyısına 
geçirir.

1451 yılında Fatih Sultan Mehmet, Toroslar’dan 
Tahtacı Türkmenleri’ni  Kazdağı’na getirtir ve oraya 
yerleştirir. Tahtacı Türkmenleri ağaç işleme ve 

işçiliğinde son derece uzmanlaşmış insanlardır. Fatih’in 
İstanbul kuşatmasın’da karadan yürüttüğü gemiler 
hafif ve suya dayanıklı olsunlar diye Kazdağı Köknarı 
ve Karaçamından yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet’e 
liderlik vasfını veren ana olgulardan biri onun müthiş 
bir entellektüel oluşudur. Zaten başka türlü Kserkses’in 
Kazdağı’ndan kestirdiği Karaçam ve Köknar 
ağaçlarıyla yaptırdığı gemilerden haberi olamazdı.

Köknar, Karaçamdan daha yüksek bir ağaçtır. 
Kozalakları olgunlaştığında tohumlarını salar doğaya. 
Kozalaktaki tohumlar aşağı doğru bir paraşüt gibi 
süzülerek inerler ve Karaçamın gövdesine yapışarak 
yere doğru yavaş yavaş kendilerine yol çizerler. Amaç 
Karaçamın güneyinde yere inmektir. Eğer kuzeyine 
düşerse filizlenemez. Güneye ulaşma içgüdüsü işte bu 
yüzdendir. Büyüyen Köknar, bir süre sonra Karaçamı 
kurutur ve devirir. 

Bu savaş sürdüğü müddetçe de Karaçam kaçınılmaz 
sonuna doğru yaklaşacak, Köknar da doyumsuzca 
saldırılarına devam edecektir. Ancak son sözü yine 
tabiat ana söyleyecek...

Ağaçların Savaşı: 
Köknar istilacıdır, 
Karaçam savunmada...
Tree Wars: Firs Invade,
Black Pines Defend...

“Agacın Hikayesi “

The Story of the Trees



Firs and Black Pines. Throughout the history, 
many armies were brought to heel and many 
cities fell, but the longest war during the history 
of humanity is claimed to be the one between firs 
and black pines.

The Persian Emperor Xerxes brings his army of 
war chariots, elephants and 1.700.000 warriors to 
the Dardanelles Strait over Mount Ida. He has his 
engineers build a bridge in order to carry his army 
across the water. However, the currents in the strait 
are so strong and wild that the bridge built by the 
best engineers of that period breaks into pieces within 
seconds. Xerxes becomes enraged. He has the sea 
whipped 300 times and has shackles thrown into 
the water. Xerxes, who thinks that he has punished 
nature, gets another bright idea and has 360 ships 
made from the black pines and firs chopped down in 
Ida. He has these ships tied together and takes his 
army across the water to the other coast.

In 1451, Mehmed the Conqueror brings the Tahtacı 
Turkmens from the Taurus Mountains and settles 
them in Mount Ida.

Tahtaci (meaning “woodworker” Turkmens are 
people that specialize in woodworking. The ships 
Mehmed the Conquerer rolled over the land were 
made of Mount Ida Firs and Black Pines in order for 
them to be lightweight and resistant to water. One 
of the features that gave the quality of leadership to 
Mehmed is the fact that he was a great intellectual. 
Otherwise, he could not have known about the fact 
that Xerxes had ships built out of the black pines and 
firs of Ida.

Firs are taller than black pines. When their pinecones 
ripen, the seeds are released into the nature. The 
seeds within the pinecones float down the tree like 
someone wearing a parachute, and then they stick to 
the trunks of black pines and slowly move downward. 
They are meant to fall to the southern side of black 
pines since they cannot shoot out on the north side. 
The firs that grow wither and destroy the black pines 
they grow beside.

As this endless war continues, black pines near their 
inevitable end and firs keep attacking insatiably. 
However, mother nature will have the last word.    



Şafak Boya ve Cilacılık 
1980 yılında Beyoğlu Çukurcuma’da kurulan 
şirketimiz sayısız projeye imza atarak bugünlere 
geldi. 4.500 m²’lik kapalı alanda 25 kişilik tecrübeli 
kadromuzla ve son teknoloji makineleşme ile siz 
değerli müşterilerimize hizmet vermeye ilk günkü 
heyecanımızla devam ediyoruz.
Rulolu Kaplama Makinesi;
Düz panel UV astar veya dolgu ile yapıldıktan 
sonra calibrede zımpara yapılıp son kat sürülür. Bu 
uygulama 4 ile 6 dakika sürer. UV kurutucu olduğu 
için hemen kurur. Yaklaşık günde 1.000 - 2.000 m² 
yüzey boyar.
Otomatik Sprey Hattı
Astar zımparası yapılan mobilya (lambri - kapı - pano 
vs) robot sprey bölümünde otomatik olarak boyanır. 
Boyanan malzeme flaş of tünelinden geçerek UV 
lambanın altından kuruyarak ambalaj yapılır. Bu 
uygulama  4 - 6 dakika sürer. Günde ortalama  
1.500 - 2.000 m² yüzey boyama kapasitesine 
sahiptir.
Calibre Makinesi
Calibre Makinesi 3 eksenden oluşup 3 ayrı zımpara 
tercihini içinde bulundurur. İstediğimiz zımpara 
tercihiyle düz panelleri (lambri - kapak - kapı gibi) çok 
hassas zımpara yapar ve bu işlemi çok kısa sürede 
maksimum kalitede yapar.
Tam Otomatik Lake ve Cila Hattı
Cila hattı 20 günde 20 işçinin 9‘ar saat (20 günde 
1800 saat) çalışarak yaptığı işi Tam Otomatik Lake ve  
Cila Hattı 1 günde yapabilecek kapasiteye sahiptir.

Şafak Boya ve Cilacılık
Our company, which was founded in Beyoğlu 
Çukurcuma in the year 1980 achieved its current 
position within the sector by working on countless 
projects. With our experienced staff of 25 people and 
latest technology machines, we continue to serve our 
valued customers in a 4500 square-meter area with 
the eagerness we had on day one.

Roller Coating Machine
After a flat panel is UV coated or filled, it is sanded 
in the wide abrasive belt and a last layer of coating is 
done. This application takes 4 to 6 minutes. Since UV 
coating has drying features the panel dries promptly. 
In a day, approximately 1.000 to 2000 square meters 
of surfaces can be coated.

Automatic Spray Line
The furniture of which the finish is sanded (panels, 
doors, etc.) is automatically painted in the robotic 
spray section. The painted material is taken through 
the flash-off tunnel and under the UV lamp to dry. 
Afterwards it is packaged. This application takes 4 
to 6 minutes. In a day, approximately 1.500 to 2000 
square meters of surfaces can be coated.

Sanding and Calibrating Machine
The sanding and calibrating machine consists of axles 
and provides three options of sanding. It applies very 
precise sanding to flat panels (doors, covers, etc.) 
in the chosen option of sanding and performs this 
process in very little time with maximum quality.

Fully Automated Lacquer and Varnish Line
The varnish line has the capacity to do the work that 
20 laborers who work 9 hours a day do in 20 days 
(1800 hours in 20 days) within one day.

Yönetici Ortak Genel Müdür
Managing Partner/General Director

İsmail ÇORUM

Kalite ve Hız 
Bir Arada 

When Quality 
Meets Swiftness 
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ADANA
Nike / Adana Forum

ANTALYA 
Nike / Markantalya
Paşabahçe Mağazaları
/ Markantalya

ANKARA
Bobbi Brown / Next Level

G Star / Next Level
Jo Malone / Next Level
Paşabahçe Mağazaları / 
Kavaklıdere

AYDIN
Defacto / Novada AVM
GS Store / Novada AVM
BJK Kartal Yuvası / 
Novada AVM

BALIKESİR
BJK Kartal Yuvası / 
Susurluk Festival Outlet
Gs Store / Susurluk 
Festival Outlet

BATMAN
Gs Store / Merkez

ÇORUM
Volkswagen

GAZİANTEP
Nike / Forum Antep, 
Prime Mall
Sevil / Forum Antep

MERSİN
Sevil / Mersin Forum

MUĞLA
Ahu Helman Hastanesi 
/ Marmaris 
Capri Touch / Milta 
Marina Bodrum
Drug Store / Göcek
Mudo / Palmarina 
Bodrum

İSTANBUL
Armani / İstinye Park
Balenciaga  / Zorlu
Benetton / Buyaka
Beymen / Zorlu
Camper / İstiklal Cad.

Cerutti / Aqua Florya
GAP / Trump Towers
Gymboree / Trump Towers,
Buyaka
Ja Malone / Zorlu
Mudo / Nutilus, Hazarfen, 

Avenue, Trump Towers
Naura / İstinye Park 
Nike / Brandium
Paşabahçe Mağazaları 
/ Trump Towers, Zorlu, 
Brandium, Maltepe Park, 

Vialand, Buyaka
Sevil / Vialand, Brandium
Sevilla / Maltepe Park, 
Stella Mc Cartney / Zorlu
Starbucks / Sabiha Gökçen

Paşabahçe Mağazaları 
/ Avenue Bodrum

İZMİR
Gs Store / Alsancak

ŞANLIURFA
Nike / Piazza AVM

18



Paşabahçe Mağazaları 
/ Avenue Bodrum

İZMİR
Gs Store / Alsancak

ŞANLIURFA
Nike / Piazza AVM

KAHRAMANMARAŞ
Nike / Piazza AVM

SAMSUN 
Atalar / Kozzy AVM
Defacto / Kozzy AVM
Mudo / Kozzy AVM 
Shoes&More / Kozzy AVM

Türkiye ve Dünya’da
Turkey and the World

YUNANİSTAN
M & S Corfu
M & S Heraklion

AZERBAYCAN - BAKÜ
Hackett

MISIR
M & S Mısır
M & S Bahreyn

RUSYA
M & S Prag
M & S Teplystan
M & S Greenwich
M & S Metropolice
M & S Raikin
M & S Rio Grande

HOLLANDA
Gs Store
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“Keyf-i Seyehat “

Gezgin /Traveler 
Sema BÜYÜKSIVACI

Gezimize en önemli manastırlarından biri olan 
Deyrül Zafaran ile başladık. Zafaran kelimesinin 
safrandan geldiğini çünkü bu manastırın etrafında 
safran yetiştirildiğini öğrendim. Süryaniler’in dini 
merkezlerinden biri olan bu manastır 4. yüzyıldan 
kalma ve Süryaniler ilk Hristiyanlığı kabul eden 
Arap kavmi olarak 3000 yıldır bu topraklarda 
yaşamaktalar.

Mezopotamya ovasına bakan yamaçta olan manastır 
temizliği ve nizamıyla dikkatimi çekti. 400 yıllık kapılar 
ceviz ağacından yapılma ve tapınak duvarlarında 
taşların arasında çimento yok. Burada güneşe karşı 
ibadet ediliyor, 3000 yıllık geçmişe sahip tapınakta 
52 Süryani patriğinin mezarı bulunmakta. Patrikler 
sandalyede, doğuya karşı oturarak gömülmüşler. 
Manastırda fresk boyama yok. Duvarlarında sadece, 
beyaz bir beze boyanmış resimler asılı. 

Sırada, Artukoğulları zamanında başlayan ancak 
15. yüzyılda Akkoyunlu Sultan Kasım tarafından 
tamamlanmış olan Kasımiye Medresesi vardı. 
Medresede bulunan taşların üzerine işlenmiş çeşitli 
şekillerden, lale Allah’ın birliğini papatya ise 
Allah’ın 99 ismini belirtiyor. Alçak kapıdan  eğilerek 
girilmesinin nedeni Allah’a saygı olarak nitelendiriliyor. 
Bu muhteşem yapının avlusunda havuza akan su, 
insanın ana rahminden sırat köprüsüne geçen ömrü 
olarak anlamlandırılmış. Yani çeşmeden çıkan su 

We started our trip with Deyrul Zafaran one of the most 
important monasteries. I learned that Zafaran as a word 
comes from saffron because saffron was grown around 
this monastery. This monastery is one of the religious 
centers of the Syriacs and belongs to 4. Century, Syriac 
are the first Arab nation who accepted Christianity and 
they live on this land for over 3.000 years. 

The monastery placed on the hillside overlooking the 
plains of Mesopotamia draws my attention with its 
cleanliness and order. 400 years doors made from walnut 
wood and no cement used between the Stones and walls 
of the temple. Here is people worship facing the sun, 
3000 year old temple has 52 of Syrian Patriarchs’’ 
grave. Patriarchs were buried sitting on the chair facing 
to the east. No fresco paintings in the monastery. Only on 
the walls there are pictures painted on a white cloth. 

On the next stop there is Kasimiye Medresse completed 
by the Aqquyunlu under Sultan Kasım started by the 
Artuqid at 15. Century. From the various shapes in the 
medrese engraved on the Stones; tulip represents the 
unity of God and daisy represents 99 names of the God. 
The reason entering from the low door by leaning is for 
respect to God. The water flowing into pool from the 
yard of this magnificent building perceived as the life of 
human being passed from womb to Sirat Bridge. In other 
words water coming from the fountain represents the 
birth and the mouth of the water represents the youth 
and fine gutter represents maturity and collection of 
water represents death.

Barışın, sevginin ve hoşgörünün 
kol gezdiği daracık sokakları ile 
Mardin Midyat. 
Mardin Midyat with its peaceful, 
loveable and tolerant narrow streets.
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doğumu, döküldüğü yer gençliği, ince oluk olgunluğu 
ve suların bir havuzda toplanması ölümü temsil ediyor. 
Medresenin bir duvarına resmedilmiş karenin içinde, 
içiçe geçmiş dört lalenin anlamı ise “Allaha karşı kimse 
gelemez”. Dört mezhebin simgesi bulunan pencerede 
Şafi, Hanefi, Hambeli, Maliki yazıları var.

Otelde terasta ovaya bakarken kendimi denize 
bakar gibi hissettim. Gece Mezopotamya’ya bakmak 
Mardin’de denize bakmak diye nitelendirildiğini ve 
bunun böyle adlandırıldığını buraya daha önce gelen 
arkadaşlarımdan öğrenmiştim. Sabah Mezopotamya 
ovasına karşı kahvaltımızı yaptıktan sonra Midyat’a 
gitmek için yola çıktık.

Midyat’ın anlamı Ayna demekmiş. Dar sokaklarına 
da “Abarra” kapalı yol denirmiş. Midyat; Sümerler, 
Urartular, Makedonyalılar, Persler, Romalılar gibi 
birçok uygarlığın egemenliğine sahipmiş. MS 6. 
yüzyılda İslamiyet’in yayılışı ile Arap akınları başlamış. 
Bölgeye Abbasiler hakim olmuş. 1535 yılında 
Osmanlı topraklarına katılmış. Birçok Ulusun yaşam 
sürdüğü bütün dinlerin kardeşçe yaşadığı antik bir 
bölge Midyat.

Sıradaki durağımız  Hasan Keyif’ti. Cami Eyyübiler 
döneminde yapılmış. Allah’ın 99 ismi minarede yer 
alıyor. Burada bulunan kale Bizanslılar tarafından 
yapılmış, Artuklar ve sonrasında gelen Moğollar 
tarafından yıkılmış. Kayalık tepelerde ve derin 
kanyonlarda hem doğal hem de insan eliyle beş 
bin irili ufaklı mağaralar bulunuyor. Buradan, 
halen aktif olan Mor Gabriel Manastırı’na gittik. 
Manastır, MS 397 yılında Bizanslılar ve Romalılar 
tarafından yapılmış, 1615 yıllık geçmişi var. Manastır 
içerisinde Meryem Ana Kilisesi, Resüller Kilisesi, Kırk 
Şehitler Kilisesi, Sekiz Kemerli Odora Kubbesi ve 
Mısırlılar Kubbesi’ni barındırıyor. Bu yapılar motif ve 
mozaikleriyle ünlü. Kutsal bölümümünde din adamları 
yaşıyor ve Süryaniler bile geçemiyor. Vaftiz kurnası, 
hamur yoğurma taşı, üzümden şarap yapılma yerleri 
var. Manastırda Süryanice yazılar var bunlara 
Estrangoleye Alfabesi deniyor. Bu manastırı Mor 
Gabriel ve Mor Samuel adında iki kişi inşa etmiş. 
Kudüs’ten sonra ikinci kutsal yer olan bu bölgeye 
18. yüzyıldan sonra yaşam alanları yapılmış.

Her adımın tarih koktuğu, büyülü bu kenti arkamızda 
bırakıp dönerken kendimi bir masaldan ayrılıyormuş 
gibi hissettim. Doğunun fantastik ve oryantal havasını 
solumak, ölmeden önce yapılması gerekenler listelerine 
alınmalı.

Interplaced four tulips painted on a wall in the medrese 
means ‘No one can be against God’. On the window 
there are four symbols of sectarians such as Shafi, Sunni, 
Hambeli, Maliki and their writings. 

On the terrace of the hotel I felt myself looking to the sea 
when facing with the plain. I have learnt from my friends 
who came here before that looking over Mesopotamia at 
nights is like looking to see in Mardin. In the morning we 
had our breakfasts against the plains of Mesopotamia 
and we left for going to Midyat. 

The meaning of Midyat is Mirror. The narrow streets are 
called as ‘Abarra’ means closed streets. Midyat has many 
civilizations such as Sumerians, Urartu, Macedonians, 
Persians and Romans. In 6. Century BC Arab raids 
began with the spread of Islam. Abbasids came to 
dominate the region. Then participated in the Ottoman 
Empire in 1535. Midyat is an ancient district that many 
nations took life and live in peace. 

Our next stop was Hasankeyf. It is an ancient town and 
its mosque was built in the period of the Ayyubids. 99 
names of God placed on the minaret. The castle was 
built by Byzantines then it was destroyed by Artukids 
and Mongols. In the rocky hills and deep canyons there 
are five thousand large and small caves made both 
natural and human. After we went to Mor Gabriel 
Monastery which is still active. The monastery was built 
by Byzantines and the Romans in 397 BC; it has 1615 
years of history.  In the Monastery the church of the 
Virgin Mary, Saint Gabriel Church, the Church of the 
Forty Martyrs, The dome of Theodora and the Crypt 
(Beth Qadishe) is located. These buildings are famous 
with mosaic structures and motifs. At holy parts priests 
lives that is why even a Syriac cannot pass. There are 
baths for baptism and wine making places. There are 
Syriac writings in the Monastery called estrangelo 
alphabet. This monastery was built by Mor Gabriel 
and Mor Samuel. Being the second holiest place after 
Jerusalem, living areas were built this region after 18. 
Century. 

I felt myself as leaving a fairy tale when we returned 
home and leave this magical city behind us. Breathing 
the fantastic and oriental atmosphere of the east should 
be taken to the list of things to do before die.



Mardin
Midyat



Anlam olarak mobilya veya mobilye (İtalyanca 
mobilia; Fransızca mobilier), oturulan yerlerin 
süslenmesine ve türlü amaçlarla donatılmasına 
yarayan eşyadır. Geçmişteki serüveni binlerce yıl 
önce başlayan, her an değişen eğilim ve buluşlardan 
etkilenerek değiştiği için geleceği tahmin edilemeyen, 
ama her zaman temel olan bir ihtiyaç…

Hikayesi antik çağda el işçiliği ile başlayan zaman 
içinde değişen ihtiyaçlar doğrultusunda gereksinimlerin 
çoğalması yeni yapım  el aletlerinin, sonraki 
dönemlerde de makinelerin icadıyla da mobilya 
stil ve modellerinin gelişmesi hızlanmış, sanatkarlar 
kendilerine özgü bir estetik, beceri ve düşünme 
kavramlarını mobilyaya aksettirmişler, yaşadıkları 
çağın yaşayış tarzı ve sanat üslubunu yansıtmışlardır.

Mobilya denilince ilk akla gelen ahşap mobilyadır. 
Özellikle, masa, dolap, karyola, komedin, kitaplık 
gibi konut donatılarında, çeşitli büro donatılarında, 
okul sıra ve masalarında çoğunlukla ahşap malzeme 
kullanılmaktadır. Günümüzde mobilya yapımında 
çelik, alüminyum, cam ve plastik gibi diğer malzemeler 
kullanılmaya başlanmış ise de halen ahşap malzeme 
bu konuda popüleritesini sürdürmektedir. Mobilyaların 
üretiminde çelik, alüminyum, cam ve plastik gibi 
malzemeler kullanılsa da ahşap her zaman başrol 
oyuncusu olacaktır. Buluntulara göre, ilk mobilya 
örneklerine imza atan uygarlık Mısır Uygarlığı’dır.

Meaning of the furniture or furnish (mobilia in 
Italian; mobilier in French) is the good used for the 
decoration of the residence place and to be equipped 
with for all purposes.  Its adventure began in the 
past thousands of years ago, influenced by the 
every changing trend and inventions its future is 
unpredictable but it is always be a basic need…

Furniture story began with manual labor in 
ancient times and it changed with the increasing 
of requirements with the invention of the new style 
hand tools in the later period with new machines 
the development of furniture styles and models 
accelerated and the artisans reflect their own unique 
aesthetic, skills and concepts to the furniture with 
affecting from their era life style and art style. 

When furniture is mentioned the first thing that comes 
to mind is wooden furniture. Especially housing 
equipment such as tables, cupboards, beddings and 
bedside tables and library, various Office equipment 
and school desks are made by wood materials. Today 
in furniture making steel, aluminum, glass and plastic 
materials has been started to use also wood has still 
continued its popularity in this respect. In furniture 
making steel, aluminum, glass and plastic materials 
are used but the wood will always be a leading 
actor. According to the findings, the first examples of 
furniture are found in Egyptian Civilization.

İnsanoğlunun önceleri rahat oturmak için yaptığı mobilyalar, 
mimarlık sanatının vazgeçilmez iç dinamiği olmuştur.

In the beginning furniture made by mankind for sitting com-
fortably then it becomes an essential part of internal dynamics 
of architecture art.

“Mobilyanın Hikayesi “
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Mimarlık sanatından soyutlanması mümkün olmayan 
mobilya sanatının zamanımızdan binlerce yıl önce 
başladığını kanıtlayan örneklere bazı ülkelerdeki 
müzelerde rastlanmaktadır. Oturma mobilyasının 
başlangıç tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 
Eski Mısır’dan Yeni Krallık Dönemi`ne kadar gerek 
ölçüsü gerekse biçimleri yönüyle günümüz oturma 
mobilyasıyla örtüşen özellikler gösteren örnekler 
bırakılmıştır. Mobilya tarihinde rastlanılan ilk örnekler, 
tamamıyla insanların ihtiyaçlarını karşılayacak yönde, 
işlevselliği ön plana çıkaracak şekilde 
yapılmıştır. İlkçağlarda yaşamış 
insanlar, ağaç ve çamurdan yaptıkları 
eşyalardan önce taşa ve postlara 
otururlardı. 

Pek çok mobilya örneği günümüze 
kadar bozulmadan gelebilmiştir. 
Örneğin ilk iskemle Mısır`da 
bulunmuştur. Eski Mısır toplumları 
papirüs ve palmiye yapraklarından 
örülmüş yataklar kullanırken önceleri 
kaba hatlara sahip mobilya 
mantığında yapılmış eşyalar zamanla 
yerini özenle işlenmiş, çeşitli 
figürlerin kullanılmaya 
başlandığı ürünlere 
bırakmıştır. Sandalye 
ve mobilya
tarihi Mısır`a 
dayandığı kadar, 
Mısır’ın sürekli 
etkileşim içinde 
bulunduğu coğrafya, 
Mezopotamya 
Bölgesi’nde de 
mobilya tarihinin
izlerinden söz edilir.
Söz konusu dönemde
binanın kendisiyle bir 
bütün olarak tasarlanan 
sabit mobilyalar ve ev içindeki işlerde kullanılmak 
üzere tekerlekli mobilyalar dikkat çeker. 

İnsanoğlu tarafından, önceleri rahat oturmak için ağaçtan 
ve taştan yapılan mobilyalar, diğer sanat dallarında 
olduğu gibi, mimarinin bir iç donatım aracı olarak, antik 
çağdan günümüze kadar evrim geçirmiş; her ülkede 
olduğu kadar, aynı ülkenin ayrı sanatkarları arasında da 
değişik yapım tarzları ve modeller ortaya çıkmıştır.

Furniture art cannot be isolated from architecture art 
and the examples proved that the start was thousands 

of years ago and it can be found in museums in some 
countries. 

The exact date of the starting of living room furniture 
is not known but from Ancient Egypt to New Kingdom 

Period the examples were left that demonstrates the 
features coincide with contemporary living room 

furniture with aspect of measures and style. 
The first examples found in the history of furniture 

were made to meet the needs of people 
and to feature the functionality. 
Ancient people before the goods 
made from clay and wood were 
sitting to the Stones and posts. 

Many examples of furniture 
have been kept until today. 

For example the first chair was 
found in Egypt. Ancient Egyptians

 first used beds woven from papyrus 
and palm leaves that were made 
rough then it turns into goods e

laborately dressed and a variety of 
figures are started to be used 
on those products. Chair and 

furniture history not only based 
on Egypt but also it moved to 

Mesopotamia region that 
continuously in the interaction 

with Egypt.

Aforementioned period draws 
attention with fixed furniture

 designed with the building itself 
and wheelchairs for using in the 

works at home. 

By mankind the furniture made
 of Stone and wood for sitting 

comfortably at first has evolved 
from ancient times until today 

as it is happened in other 
branches of art, 

as a means of interior equipment; as well as in every 
country, among the same country different artisans 

have made different styles and models. 

25



“Sanat Penceresi “

Cam altı sanatını kısaca “cam ardı” diyerek, cam 
altına resim yapılması olarak tanımlayabiliriz. Bu 
teknikte, cam ters çevrilerek çalışıldığı için çizilen 
resimin sağı soluna döner. Normal bir resimde 
önce zemin yapılırken cam altı tekniğinde tam tersi 
uygulanır. Önce sanatçı imzasnı atar sonra zemin 
şekillendirilir. Yani cam altı resimin yapım aşamasında 
sanatçı ne yapacağını önceden çok iyi tasarlamış, 
uygulama sırasında da çok titiz ve dikkatli olması 
gerekir. Teknikte son atılacak fırça darbesinin ilk 
atılması nedeniyle sonradan düzeltme şansı yoktur. 

We can define the reverse glass painting technique simply 
as ‘gilding on the back of glasses or painting the glass. 
This technique is an art form consisting of painting the 
glass and then viewing the image by turning the glass 
over and looking through the glass at the image. In 
normal painting base is the first thing to do but in glass 
underpainting technique it is exactly the opposite. First 
the painter signs then the base is shaped. In other words, 
in the application of glass underpainting the painter 
should be very diligent and careful. There is no chance of 
correction because the last brush stroke is taken first in 
this technique.

Normal bir resimde önce zemin 
yapılırken cam altı tekniğinde 
tam tersi uygulanır. 
In normal Painting base is the first thing to 
do but in reverse glass underpainting tech-
nique it is exactly the opposite.

Ressam / Painter
Aynur OCAK
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Contrary to what is considered glass underpainting art 
is not only used with us. In our paintings as well as in 
various countries it is used to describe mostly for religious 
issues, folk tales and heroism. This art today is tried 
to keep alive with trained artists not unlike the old folk 
artists. The most important reason is that it is technically 
difficult to perform and to save. In our country very 
small number of artists can continue glass underpainting 
technique.

Although we have a small number of painters involved 
in glass underpainting technique, this technique has 
undergone considerable change and development today. 
On old days, Arabic gum or egg whites are used on the 
surface to be painted to keep the surface smooth and 
today much better adhesives are used. In the past only 
soil paintings could be used but today from watercolor 
acrylic to oil paint and gouache all paintings can be 
done with any material. 

In the period of glass entering Anatolia with the 
banning of painting naive artists in the villages began 
painting reverse of the glass. Painters widely depicted 
the Sahmeran as a symbol of health, happiness and 
abundance reverse of the glasses. I grew up with these 
myths and legends and chose especially the Sahmeran 
motif. I tried to give more contemporary and modern 
structure to this technique without disturbing the 
traditional.

Cam altı sanatı düşünüldüğünün aksine bir tek 
bizde kullanılan bir tektik değildir. Gerek 
bizde gerekse çeşitli ülkelerde daha 
çok dini konuları işleyen resimler, halk hikayeleri, 
kahramanlıklar resmedilmiştir.  Bu sanat dalını eskinin 
aksine günümüzde halk sanatçıları değil, eğitimli 
sanatçılar yaşatmaya çalışıyor. Bunun en önemli 
sebebi, tekniğin kırılganlığı ve korunmasının zor 
olmasıdır. Ülkemizde cam altı tekniğini sürdüren 
sanatçı sayısı hayli azdır. 

Her ne kadar cam altı sanatı ile uğraşan sanatçı 
sayısı az olsa da, bu teknik eskiden günümüze, 
azımsanmayacak değişime ve gelişime uğramıştır. 
Eskiden boyanacak yüzeye boya tutsun diye Arap 
zamkı ya da yumurta akı sürülürken günümüzde çok 
daha iyi yapıştırıcılar kullanılmakta. Aynı şey boya 
için de geçerli. Eskiden toprak boya kullanılırken  
günümüzde sulu boyadan akriliğe, yağlı boyadan 
guvaşa türlü malzemelerle çalışma yapılabiliyor. 

Camın Anadolu’ya girdiği dönemlerde resmin 
yasaklanmasıyla köylerdeki naif sanatçılar, cam altına 
resim yapmaya başlamış. Sanatçılar yaygın olarak; 
sağlık, mutluluk ve bereketin sembolü olan Şahmera’nı 
resmetmişler camların ardına. Ben de bu efsanelerle, 
mitolojilerle büyüdüğüm için motif olarak özellikle 
Şahmeran’ı seçtim. Geleneksel yapıyı bozmamaya 
çalışarak kendi oyunlarım ve yorumlarımla daha 
çağdaş ve modern bir yapı kazandırmayı denedim bu 
tekniğe. 
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“Meyve veren ağaç TAÇlanır “

Badem
Badem ağacı büyük, yüksek bir ağaçtır. Kabuğu haşin 
ve buruşuktur. Kökleri azdır, bazen bir kökü olur. 
Yaprağından meyvesine, yağına kadar pek çok 
faydası bulunmaktadır.

Meyvesi çok yağlı olup bol miktarda azotlu madde, 
şeker, E vitamini ve demir ihtiva eder. Taze bademin 
100 gramında 450, kurusunda 500 kalori vardır. 
Acıbademin içini yemekle beraber yemek, göğsü 
temizler. Nefes darlığına ve öksürüğe iyi gelir. Keza 
rutubet ile dolu olan mideye de faydalıdır. Bağırsak 
ağrısına da iyi gelir. Tatlı 
bademden yağ elde 
edilir. Bu yağ 
midenin, 
bağırsağın, 
rahmin ve 
böbreğin ağrılarını 
giderir. Özellikle,
taze iken 150 gram 
kadar yendiğinde karın 
ağrısına iyi gelir. Tatlı badem
içini ağızda çiğnemek diş eti 
ağrısını giderir. Tatlı badem içini gül suyuyla ve gül 
yağıyla ezip merhem gibi alın ve şakaklara sürmek 
baş ağrısını giderir. Yüze sürüldüğünde, yaralara iyi 
gelir. Badem verem hastalığına da faydalı olan bir 
yemiş çeşidir.

Meyvesinin yanısıra yaprakları da faydalıdır. 
Kuru olursa ishali keser, taze olursa ishal yapar ve 
parazitleri dökmeye yardımcı olur. 

Badem yağı içilebilir bir yağdır. Pişmiş yemeklere 
katıldığında mide ve bağırsakları temizlemeye 
yardımcı olur. Acı badem yağından 15 gram kadar 
içilebilir. Hamile kadınlar acı badem yağı içtiği 
takdirde çocukları düşebilir.

Almonds
Almond tree is tall and large. Its shell is strong and 

wrinkled. Roots are less sometimes it has only a root. 
There are many benefits from the leaves and fruit to 

its oil. 

Its fruit is too oily and contains plenty of nitrogenous 
substances, sugar, vitamin E and iron. Fresh 

almond is 450calories for 100gr and dry almond is 
500calories. Eating the bitter almond cleans the chest. 

It is good for cough and breathlessness. Similarly 
it is beneficial to the stomach when it is filled with 

moisture. It is good for intestinal pain. 
Oil is recovered from the 

sweet almond. This oil 
resolves the stomach, 
intestine,uterus and 

kidney pain. Especially,
it is good for 

abdominal pain 
when it is eaten 150gr 
as fresh. Chewing the 
sweet almond kernel 

resolves the mouth gum pain.
 When you get sweet almond 
kernel and mixed with rose 

oil and have a cream and apply it to your forehead 
you will see your headache will no longer continue. 

When applied to the face it is good to scars. The 
almond is a kind of fruit that is useful for tuberculosis.

As well as its fruit the leaves are helpful. If it is dry it 
stops the diarrhea, fresh makes diarrhea and helps to 

spill the parasites. 

Almond oil is drinkable oil. When it is added into 
cooked food it helps to cleanse the stomach and 

intestines. Bitter almond oil can be drunk up to 15 
grams daily. It is not recommended for pregnant 

women because it raises the risk miscarriage.
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Yılbaşı, herhangi bir takvime göre bir 
yılın bitimi ve yeni bir yılın başlangıcı. 
Dünyada en yaygın kullanılan takvim 
olan Gregoryen takvimi kullanan 
ülkelerde 1 Ocak yeni yılın ilk günüdür.
New Year’s Eve is the end day of the year 
and the beginning of a new year according 
to any calendar.

8 Mart 1857 tarihinde New York’ta 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemi-
yle greve başladı. Polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da 
çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 
kadın işçi can verdi. 26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Kopenhag’da 2. Enternasyonal Kadınlar 
Toplantısında “8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü” olarak anılması önerisini getirildi ve öneri oy 
birliğiyle kabul edildi.
On 8 March 1857 in New York city 40.000 textile and clothing workers staged a protest for better 
working conditions.  Police attacked the protestors and they could not escape from the fire that 
were in front of the factory at the back of barricades therefore 129 women workers died. On 26-27 
August 1910 in Copenhagen 2. International Women’s Meeting, 8th of March has been referred to 
as the proposal of International Women’s Day and it was accepted unanimously.

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu 
Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara 
muharebeleridir. 18 Mart 1915’te, deniz mayınları ve kıyılardaki Osmanlı topçu bataryalarının 
isabetli atışları denizden geçişin mümkün olmayacağını göstermiştir. Dünya’ya “Çanakkale 
Geçilmez” mesajı verilerek 1. Dünya savaşı bitip Kurtuluş Savaşı başlamıştır. Bu zafer aynı 
zamanda Mustafa Kemal Ataürk’ün tarih sahnesine çıktığı önemli bir zaferdir. 
Çanakkale War was battles of land and sea happened between the years 1915-1916 during World 
War II on the Gallipoli peninsula between the Ottoman Empire and the Entente powers. On 18 
March 1915 with help of naval mines and coastal artillery batteries hits it was clearly understood 
that there is no passing from the sea. By giving the message of ‘no passing Gallipoli’ I World War 
ended and War of Independence began. This Victory is an important victory because Mustafa Kemal 
Ataturk firstly appeared on the scene of history.

Eski Roma İmparatoru 2. Claudius ordusunda savaşacak asker bulamamaktadır. Ona göre tek sebebi 
Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleridir. Bu yüzden, Roma’daki tüm nişan ve 
evlilikleri kaldırır. Bu emre uymayan filozof Valentinus gezerek dinsel vaazlar verir ve İmparator’un hatalı 
olduğunu anlatır. Durumun farkına varan imparator Aziz Valentinus’u önce hapse attırır sonra da idam 
ettirir. 14 Şubat Aziz Valentinus’u anarak sevgililer arasında kutlanmaya başlanmıştır.
Ancient Roman Emperor 2. Claudius could not find soldier to fight in the army. The only reason 
according to him did not want them to leave their loves and their families. Therefore, he removed all 
engagements and marriages in Rome. The philosopher Valentines was not comply with this order and he 
gave religious sermons about the Emperor was at fault. The emperor first sent St. Valentines to jail then 
executed. After that 14st February began to be celebrated in remembrance of St. Valentines.

14 Şubat 
Sevgililer Günü: 

8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü:

18 Mart Çanakkale 
Zaferi ve Şehitleri 
Anma Günü:

1 Ocak Yılın 
İlk Günü: “Dünlerden 

         Bugün “
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1st Jan First Day of 
January:

14 Feb Valentine’s Day

8 March International Women’s Day:

18th March Çanakkale Victory and 
Martyrs Remembrance Day: 

Special Occasion Days
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İnsanlık tarihinden de eskidir belki ağaçların bu dünyadaki varlığı. Kimi 
zaman gölgesinde dinlendik, kimi zaman meyvesiyle beslendik. Ev yaparken, 
eşya yaparken de ağaçlar koştu yardımımza. Böylesine hayatımıza kök salan 
ağaçlar nice sanatçıya düşünüre de ilham kaynağı olmaktan geri kalmadı… 

The existence of the trees is maybe older than the human history. We sometimes rested under or 
fed with fruit. While we build house we use trees. Rooted in our lives deeply, they never stayed 
back from being a source of inspiration for the artists and philosophers…

Yaşamak; bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine…
To Live; Like a tree alone and free. Like a forest in brotherhood…
Nazım Hikmet Ran

Kişioğlu da ağaca benzer, ne denli yükseğe ve ışığa çıkmak isterse, o denli kök salar 
yere, aşağılara, karanlığa, deliliğe, kötülüğe. 
It is the same with man as with the tree…The more he seeketh to rise into the height and light, the more 
vigorously do his roots struggle earthward, downward, into the dark and deep into the evil.  
(Friedrich Nietzsche)

Bir ulusun uygarlık düzeyi, üzerinde yaşadığı toprakları ağaçlandırmasıyla ölçülür.
Level of civilization of a nation is measured by wooding.
(Franklin Roosevelt)

Ağaç, geçmişi geleceğe bağlar. 
Size sabrı öğretir. Beraber yaşamanın, 
faydalı olmanın zevkini verir.
A tree connects the past with the future. It teaches you 
patience. It gives the pleasure of being together and helpful. 
(Marcel Prevast)

Ağaç, meyvesinden bilinir, yaprağından değil.
A tree is known by its fruit not from leaves.
(John Ray)

Kavak ağacını beğenen ve seven pek az kişi gördüm, 
çünkü dosdoğrudur.
I saw a few people who love poplar tree because it’s straight. 
(Cenap Şehabettin)

Sözün Özü
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Ellerini kollarını sallayarak işyerlerinde “devlet” 
kimliğiyle gezen bu kişilere dikkat…

Her gün çalışanlarımızı ve işverenlerimizi, sosyal 
güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, iş hukuku ve sağlık 
alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmeye 
çalışıyoruz. Ancak Çalışma Bakanlığının ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun yaptırımları ve idari para cezası 
hükümleri arttıkça bunları fırsat bilen kişilerinde artması 
kaçınılmaz olmaktadır.

Son zamanlarda yaşanılan bir örnek ile sizlere durumu 
anlatmaya çalışalım.

Bir inşaat şantiyesine elinde çantaları, ceketlerinde 
SGK rozetleri, ellerinde Kurumda çalışan kişilerin 
adına düzenlenmiş sahte SGK kimlikleriyle çıkagelen 
dolandırıcılar, SGK denetim tespit tutanağını (SGK’nın 
imha ettiği eski tutanaklar bu kişilerin elinde mevcut) 
doldurup mali müşavir ve insan kaynakları yöneticileri 
gelmeden teslim etmişler. Giderken de “bizimle 
irtibata geçsinler” diyerek cep telefonu numaralarını 
bırakmışlar. 

Akıllı davranan mali müşavir durumdan şüphelenmiş 
ve böyle bir mucibin firma adına çıkıp çıkmadığını, 
bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkez ünitesinden 
kontrol etmiştir. Kimlikleri kullanılan kişiler de aynı 
merkezde olunca işin aslı ortaya çıkmıştır.
Bu durum üzerine konu emniyet güçlerine aktarılmış 

  Beware of these people who go   
  around the business places with the  
  ‘state’ identity freely.    
  We try to inform our employees and  
  our employers in the area of safety,  
  occupational health and safety,   
 employment law and health every day. 
However as sanctions and administrative fines from 
the Ministry of Labor and Social Security Institute 
are increased it is unavoidable to have increase in 
the number of people who try to exploit the situa-
tion. 

Let’s try to explain it to you with an example hap-
pened lately.

Swindlers came to a construction site with their 
suitcases at their hands, SSI badges on their 
jackets, fake SSI identity cards issued on behalf of 
the officers who works in the Intuition then they 
delivered SSI controlling report before the Finan-
cial Adviser and human resource managers came 
(because old reports that were destroyed by SSI 
are available in these people.) And they left their 
cell phone numbers when they were leaving and 
wanted to be called. 

Financial adviser who acted wisely was suspected 
of the situation and he has been checked whether 
there was an invitation from registered Social Se-
curity Office on behalf of the company. The people 
whose identity cards used were in the same Office 

SGK Uzmanı / SSI Expert
Mert NAYIR

Sahte Müfettişlere 
SGK Denetmenlerine Dikkat!
Beware of False Inspectors          
and SSI Auditors!

“Uzmanından “
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Aklınızda Bulunsun / Keep in Mind
Satılık Saatler Neden Genelde 10’u 10 Geçerken Resmedilir?
Mağazalarda, gazetelerdeki saat reklamlarında, internetten saat satışı yapan sitelerde analog saatlerin tamamına yakını 
resmedilirken 10’u 10 geçeyi göstermektedir. Çünkü analog saatlerdeki 10’u 10 geçe görüntüsü,  mutlu bir insan yüzünü 
andırır. Bu görüntü aynı zamanda kolları açıp kucaklamayı çağrıştırır. 7’yi 25 geçe görüntüsü ise insanlarda tam tersi bir etki 
uyandırır. Bizler bakınırken doğrudan bunun farkına varmasak da, beyin bu sıcak mesajı algılamakta ve dikkatleri onun üzerinde 
yoğunlaştırmaktadır. Bu da bizim satın alma  kararımızı etkiler ve bilinçaltımızca onaylanan bir mesaj olarak algılanır. 

Have you ever noticed that the watches for sale usually show the time 10:10?
In shops, in the watch advertisement in newspapers, on internet sites for almost all analog clocks they show the time 
10:10. Because in the analog watches the image of 10:10 resembles to happy human face. This image also reminds 
embracing with open arms. However 07:25 image reminds the opposite for human. We even do not get this directly; 
the brain perceives this warm message and focuses on. This also affects our purchasing decision and perceived as a 
message that approved subconsciously.

therefore the truth has appeared.

This case was submitted to the security forces and 
presses the button for getting caught in the act. In 
their telephone conversation they stated that they 
had not treated the controlling report yet but they 
could not hold on to more, something needed to be 
done immediately. Although they were invited to 
the company they said they wanted to meet out-
side, when they got that it would result in a nega-
tive way for themselves they closed their cell phones 
never to use again. 

Of course one will get away with it and one will be 
identified and caught, but it is important not to fall 
into the trap of such swindlers. 

Any of the Ministry inspector or SSI inspector does 
not share their personal information…

Reports that do not have institution and inspector 
seal are invalid. 

Reports that do not have the signature of the em-
ployer or his representative are invalid.

There shall be no controlling report without invita-
tion number from the institution.

The reports written by Control officers are old…

There shall be no controlling report without data 
processing record on the behalf of institution. 

The report shall not be canceled for Money. 

Please keep this information in mind. Never give 
chance to identity thieves. Do not be a victim while 
searching for your rights.

ve suçüstü yakalanmaları için düğmeye basılmıştır. 
Telefon görüşmesinde denetim tutanağını bilgi 
işleme sokmadıklarını, ama daha fazla ellerinde 
tutamayacaklarını, bir an evvel bir şeyler yapılması 
gerektiğini belirtmişlerdir. Ancak ısrarla firmaya 
davet edilmelerine rağmen dışarıda buluşmak 
istediklerini belirtmişler, durumun kendileri adına 
olumsuz sonuçlanacağını anladıklarında da cep 
telefonu numarasını bir daha kullanmamak üzere 
kapatmışlardır.

Elbette ki biri yakayı sıyıracak, biri tespit edilip 
yakalanacak, ancak önemli olan bu gibi zihniyette 
olan dolandırıcıların tuzağına düşmemek. 

Hiçbir Bakanlık müfettişi, SGK denetmeni kişisel 
bilgilerini paylaşmaz.

Kurum ve denetmen kaşeleri olmayan tutanaklar 
geçersizdir.

İşveren veya işveren vekilinin imzası olmayan 
tutanaklar geçersizdir.

Kurumdan mucip numarası olmayan denetim tutanağı 
olmaz.

Kontrol memuru yazan tutanaklar eskidir.

Kurum nezdinde bilgi-işlem kaydı olmayan denetmen 
tutanağı olmaz.

Para karşılığında tutanak iptal edilmez.

Bu bilgileri lütfen aklınızda tutun. Kimlik hırsızlarına gün 
doğurmayın. Hak ve hukuk aranırken mağdur olmayın.
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Doğum tarihinize göre hangi ağaç olduğunuzu öğrenmek ister misiniz? Her ağacın 
bir kişiliği vardır. Hatta her ağaç bir insanın kişiliğini yansıtır. Okuyunca siz de 
göreceksiniz. Sonra ağaçları bir başka seveceksiniz.
Would you like to know your tree sign according to your birth date? Every tree has a personality. Even 
every tree reflects a human’s personality. You will see it when you read it. After you’ll like trees further. 

Elma Ağacı (23 - 31 Aralık), (25 Haziran - 4 Temmuz): (Aşk) Cazibeli, fiziksel olarak 
dikkat çekici, etkileyici. Sevmeye ve sevilmeye meraklı. Hayal gücü yüksek. 
Apple Tree (23-31 Dec), (25 Jun-4 Jul):  (the Love) attraction, physically attractive, 
impressive, wants to love and be loved, imaginative. 

Köknar Ağacı (01 - 11 Ocak): (Gizem) Sıra dışı bir zevki vardır. Çok mütevazı olduğu 
söylenemez. Hırslıdır. Memnun edilmesi zor bir sevgilidir.
Fir Tree (01-11 Jan): (the Mysterious) extraordinary taste, cannot be considered as 
modest, very ambitious, uncontented lover.

Karaağaç (12 - 24 Ocak) (15 - 25 Temmuz): (Asil) Başkaları için karar vermeyi sever. 
Cömerttir. Pratik zekası güçlü ve iyi bir espri anlayışı vardır 
Elm Tree (12-24 Jan): (15-25 July): (the Noble) likes making decisions for others. 
Generous, good sense of humor, practical.

Selvi (25 Ocak - 3 Şubat) (26 Temmuz - 4Ağustos): (Sadakat) Kolay kolay tatmin 
edilemeyecek kadar tutkuludur. Kurallara boyun eğmez. Biraz da ukala ve ilgisizdir. 
Cypress Tree (25 Jan- 3 Feb) (26 July-4 August) :( the Faithfulness) passionate lover which 
cannot be satisfied. Non-observant, pedantic and careless. 

Sedir (09 - 18 Şubat) (14 - 23 Ağustos): (Güven) Kararlı, sabırsız ve başkalarını 
etkilemeyi sever. İyimserdir ve beceriklidir. Tek ve gerçek aşkını bekler.
Cedar Tree (09-18 Feb) (14-23 August): (the Confidence) determined, impatient, likes to 
impress others. Healthy optimism, many talents. Waiting for the one true love. 

Çam (19 - 28 Şubat) (05 - 14 Temmuz) (24 Ağustos - 2 Eylül): (Titiz) Dinç ve güçlüdür. 
İdeali bulana kadar her şey geçicidir. Güvenilir ve pratiktir. 
Pine Tree (19-28 Feb) (05-14 July) (24 August-2 Sep): (the Particular) very active and 
strong. Everything disappointments until it finds its ideal. Trustworthy, practical.

Salkımsöğüt (01 - 10 Mart) (03 - 12 Eylül): (Melankoli) Seyahat etmeyi sever. 
Hayalperesttir. Kaprisli ama dürüsttür. Talepkardır. Sezgileri de kuvvetlidir.
Weeping Willow (01-10 March) (03-12 Sep) :( The Melancholy) loves to travel. Dreamer, 
capricious but honest. Demanding. Very empathetic.

Ihlamur (11 - 20 Mart) (13 - 22 Eylül): (Şüphe) Hayatın ona getirdiklerini kabul eder. 
Mızmızdır. Kıskanç fakat vefalıdır. 
Lime Tree (11-20 March) (13-22 Sep): (the doubt) accepts what life dishes out in a 
composed way. Often wailing and complaining, very jealous but loyal.

Meşe (21 Mart): (Cesaret) Sağlam yaradılışlı, cesur, güçlü, bağımsız ve girişkendir. 
Ayaklarını yere sağlam basmak ister. Hareketlidir.
Oak Tree (21 March): (the Brave) robust nature, courageous, strong, unrelenting, 
independent. Keeps its feet on the ground. Person of action.
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Fındık (22 - 31 Mart) (24 Eylül - 3 Ekim): (Olağanüstü) Popülerdir. Psikolojik durumu 
çabuk değişir. Kaprisli bir aşıktır. Kusursuz bir yargı yeteneği vardır. 
Hazelnut Tree (22-31 March) (24 Sep-3 October): (the Extraordinary) popular. Moody. 
Capricious lover. Precise sense of judgment.

Üvez (01 - 10 Nisan) (04 - 13 Ekim): (Hassasiyet)  Hayata bağlıdır. Yerine ve duruma 
göre hem bağımlı hem bağımsız olabilir. Zevklidir.
Rowan Tree (01-10 April) (04-13 October): (the Sensitivity): full of charm. Cheerful, is both 
dependent and independent. Good taste. 

Akçaağaç (11 - 20 Nisan) (14 - 23 Ekim): ( Özgür zeka) Utangaç, hırslı, gururlu, 
kendine güvenli, yeni deneyimlere aç biridir. Başkalarını etkilemeyi sever. 
Maple Tree (11-20 April) (14-23 October): (Independence of Mind) shy and reserved, 
ambitious, proud, self-confident, hungers for new experiences, wants to impress.

Ceviz (21 - 30 Nisan) (24 Ekim - 11 Kasım): (Tutku) Garip ve zıtlıklarla dolu biridir. 
Egoist ve agresiftir. Asil bir ruhu vardır.
Walnut Tree ((21-30 April) (24 October-11 November): (the Passion) unrelenting, strange 
and full of contrasts. Often egotistic and aggressive. Noble.

Kavak (01 - 14 Mayıs): (Tatminsiz) Çok seçicidir. Genellikle yalnızdır. Artistik bir doğası 
vardır. Kin tutar. İyi bir organizatördür.
Poplar Tree (01-14 May): (the Uncertainty) very choosy. Often lonely. Artistic nature. 
Great animosity. Good organizer. 

Kestane (15 - 24 Mayıs) (12 - 21 Kasım): (Dürüstlük) Adil ve neşelidir. Doğuştan 
diplomattır. Sevgili bulmakta güçlük çeker. 
Chestnut Tree (15-24 May) (12-21 November): (the Honesty) well-developed sense of 
justice, cheerful. A born diplomat. But irritates easily and sensitive in company. 

Dişbudak (25 Mayıs - 3 Haziran) (22 Kasım - 1 Aralık): (Hırs) Hayat dolu, talepkar, 
akıllı, yetenekli, kaderine hükmetmeyi seven, egoist olmaya elverişlidir.
Ash Tree (25 May-3 June) (22 Nov-1 Dec): (the Ambition) cheerful, uncommonly attractive, 
impulsive, demanding, intelligent, talented, likes to play with its fate, can be egoistic. 

Gürgen (04 - 13 Haziran) (02 - 11 Aralık): (Zevk sahibi) Zevk sahibidir. Başkalarını 
kendinden fazla düşünür. Kararlarından da asla emin olmaz. 
Hornbeam Tree (04-13 June) (02-11 Dec): (the Good Taste) good taste, is not egoistic, is 
never sure of its decisions.

İncir  (14 - 23 Haziran) (12 - 21 Aralık): (Hassasiyet) Sosyal bir kelebek gibidir. 
Espriden anlar, aylaklığı ve tembelliği de sever. Bencilliği vardır. Akıllı ve pratiktir. 
Fig Tree (14-23 June) (12-21 Dec): (the Sensibility) a bit of a social butterfly. Good sense 
of humor, likes idleness and laziness, a bit selfish. Practical and intelligent.

Huş (24 Haziran): (Esinlenme) Doğal ve sakin bir yaşamı tercih eder. Fazla tutkulu 
değildir. Sakin ve uygun ortamlar yaratır. 
Birch Tree (24 June): (the inspiration) loves life in nature and in calm. Not very passionate. 
Creates a calm and content atmosphere. 

Zeytin (23 Eylül): (Erdem) Makul biridir. Kibar duyguları vardır. Adalet duygusu 
gelişmiştir. Hassas, kıskançlıktan uzak bir yapısı vardır.
Olive Tree (23 Sep): (the Wisdom) reasonable, warmth and kind feelings, well-developed 
sense of justice, sensitive, free of jealousy

Kayın (22 Aralık): (Yaratıcılık) İyi bir zevki vardır. Ekonomiktir. Gereksiz risklere girmez. 
Makul bir tiptir.
Beech Tree (22 Dec): (the Creative) has good taste, economical, takes no unnecessary risks, 
reasonable. 
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