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Sevgili Dostlarım;
Purple White’ın 3. sayısı ve heyecanıyla yeniden 
merhaba.

MOBSIZE ailesi olarak  geleceği şekillendirecek 
yeniliklerden ilham alarak daima yenilikçi, 
hızlı ve esnek hizmet anlayışımız ile işimizi  
profesyonellikle  yapıyor, mühendislerimiz, 
mimari ekibimiz ve ustalarımızın maharetli 
elleriyle dekoratif formlarla ürünleri sizlerle 
buluşturmaya devam ediyoruz.  
Ayrı kaldığımız zaman içerisinde, MOBSIZE 
ailesinin yeni üyesi olan  MOBSIZE İnşaat 
aracılığı ile  Akasya Avm MUDO SATIŞ 
MAĞAZALARI A.Ş.’nin anahtar teslim inşaat 
işini tamamladık. Bugün MOBSIZE olarak, 
sadece ticari amaçlar taşıyan bir şirket olmanın 
yanısıra sosyal yönü olan, çalışan ve müşterileri 
dışında geleceğe ve içinde yaşadığımız bu 
dünyaya da sorumluluklarının farkında olan 
bir şirket olduğumuzu SA-8000 sertifikası 
ile belgelendirdik Tüketici bir firma olarak 
endüstriyel ürünler kullanarak çevreye 
duyarlı olduğumuzu FSC COC ve IS0 14001 
belgesini alarak gösterdik. FSC COC  sertifikası 
kapsamında, ahşap ürünler için kullandığımız 
hammadde karşılığında ağaç dikme sözümüzü 
vermiş olduk. Çalışmalarımızın kalite 
standartlarını IS0 9001 sertifikası ve TSE HYB 
(Hizmet Yeterlilik Belgesi) ve garanti belgemizi 
alarak ürünlerimizde sizlere satış sonrası 
hizmet verebilme  güvencesini sağladık. CE 
Belgesini alarak üretimimizi CE standartlarına 
taşıdık. Siz dostlarımızın memnuniyeti bizim 
için değerini 10002 nolu Müşteri Memnuniyeti 
Belgesi’yle taçlandırdık.

Değerli Okurlar;
Purple White’ın yeni sayısında yine ilginizi 
çekecek konulara yer verdik. Bu sayımızda milli 
gururumuz basketbol  fenomenimiz Mehmet 
Okur bizlere kapılarını açtı. Kendisinin bizlerle 
yapmış olduğu keyifli, cana yakın ve hoş 
sohbetlerini sizlerle paylaşıyoruz. Temmuz’da 
yepyeni ve ilginizi çekecek konularla görüşmek 
üzere...

Dear Friends;
I greet you with the 3rd issue of Purple White and the 
excitement it brings.

As the MOBSIZE family, we take our inspiration from 
innovations that shape the future and have adopted 
an innovative, fast and flexible service approach in our 
work. We professionally continue to provide products 
with decorative form through the efforts of our engineers, 
architecture team and craftsmen.

During the period we were apart, we completed the 
turnkey delivery construction work for Akasya AVM, 
MUDO SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. via MOBSIZE İnşaat 
(construction), and the new member of our group of 
companies. Today, we have documented the fact that 
MOBSIZE is not a company with simply commercial 
interests by being awarded a SA-8000 certificate. 
This certificate represents the fact that our company 
is one with social awareness of its responsibilities 
towards its employees, customers, the future and the 
world we live in. In addition, the FSC COC and 150 
14001 documents we have obtained by using industrial 
products appropriately can be said to symbolize 
how environmentally conscious our company is as a 
consumer. Within scope of the FSC COC certificate, we 
made a commitment to planting plenty of trees in return 
for the raw material we use for wood products. We 
assured quality in the products and after-sales services 
we provide by obtaining a ISO 9001 certificate, TSE 
HYB (service adequacy) document and a certificate of 
warranty to raise the quality standards of our work. 
We also obtained a CE Certificate in order to raise our 
production standards to the level of CE standards. And 
since we care about the satisfaction of our customers as 
well, we finalized our efforts for quality by receiving the 
10002 Customer Satisfaction Certificate.

Esteemed Readers;
Once again, the new issue of Purple White contains 
many interesting topics for you. For this issue of 
our magazine, we paid a visit to Mehmet Okur, 
who represents our national pride as a phenomenal 
basketball player. We will be sharing the pleasant chat 
we had with Okur here. Hope to greet you again with 
our upcoming issue, which also will be full of exciting 
articles, in July. 
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Sektörden
Kısa Kısa

“

“

Zorlu Beymen'e 
"Üstün Başarı" Ödülü!
BEYMEN, Zorlu Center 
mağazasıyla, dünyanın en 
prestijli mimarlık ödüllerinin 
sahiplerini bulduğu uluslararası 
A.R.E. Tasarım Ödülleri’nde 
“Üstün Başarı Ödülü” kazandı. Tasarımı dünyaca 
ünlü mimarlık ofisi Michel Group ve ahşap uygulaması 
MOBSIZE tarafından yapılan BEYMEN Zorlu Center 
mağazası bugüne kadar farklı kategorilerde ödül 
alan Audermars Piguet, Karl Lagerfeld, MACY’S gibi 
markalar arasında yer alarak, A.R.E. Tasarım Ödülü’nü 
kazanan ilk Türk markası olma özelliğini de kazandı.

Liderler İçin En İyi Şirket: P&G
P&G, Chief Executive Dergisi ve Chally 
Group tarafından düzenlenen “Liderler için 
En İyi 40 Şirket” sıralamasında, 2014 yılının 
birincisi oldu. P&G bu başarıya dördüncü 
defa ulaştı.

Optimum’da, 
Ağaca Dönüşen Kitaplar…
Optimum Outlet, Kozzy ve Piazza Alışveriş 
Merkezleri'nde Rönesans Eğitim Vakfı işbirliği 
ile gerçekleştirilen “Kitap Bağış Kampanyaları” 
ve “Anne – Baba Destek Programı Seminerleri” 
büyük ilgi gördü.

Boyner Akasya’da 
Dekorasyon projesinde MOBSIZE'ın da yer 
aldığı  Boyner Akasya Mağazası 6 Mart 2014’te 
açıldı. 4000 m2 satış alanı ile Boyner Akasya; 
kadın, erkek, çocuk kategorileriyle müşterilerine 
yeni bir anlayış sunuyor.

MOBSIZE ile Ağaçlar Ormana 
Dönmeli Yurdumda
MOBSIZE, Nisan ayında aldığı FSC COC 
sertifikası ile kullandığı endüstriyel hammadde 
çevreye ve entegre üretim anlayışına duyarlı 
bir firma olarak aynı zamanda ağaçlandırma 
da yapmış olacağını vurgulamış oldu.

Optimum Outlet’in 
Yeni Müdürü Belli Oldu. 
Son olarak Erasta Antalya AVM’de Müdür 
olarak çalışan Heper Kolcu, Mart 2014 itibariyle 
İstanbul Optimum Outlet Müdürü olarak yeni 
görevine başladı.

Ece Türkiye’den; Park Afyon.
ECE Türkiye’nin Afyonkarahisar’daki 
Alışveriş Merkezi projesinin inşaatına 
başlandı. Alışveriş merkezinin ismi ise 'Park 
Afyon' olacak... 

Nişantaşı Armani Açılıyor. 
Armani Nişantaşı mağazasını açmaya 
hazırlanıyor. Mimari uygulamasını YOO 
Mimarlık ve ahşap işçiliğini MOBSIZE’ın 
üstlendiği 2000 m2 mağaza Nişantaşı’nın gözdesi 
olmaya aday. 

Harvey Nichols Taşındı.
Tasarım/uygulaması İDC Mimarlık tarafından 
yapılan Harvey Nichols, MOBSIZE'ın da yer 
aldığı taşınma projesi ile Ankara Kentpark 
AVM’den Next Level AVM’ye taşındı. İDC 
Mimarlık ve MOBSIZE aynı zamanda Harvey 
Nichols Bakü projesini birlikte yürütüyorlar.

M&S'ın Global Tedarikçisi, Kartes
Mağazacılık ve ofis sistemleri alanında 
Türkiye’nin başarılı isimlerinden Kartes, M&S'ın 
global tedarikçisi oldu. İlk etapta çalışmalarını 
Yakın Avrupa, Rusya ve Orta Doğu’da 
yoğunlaştıran Kartes, kısa vadede tüm dünyadaki 
M&S mağazalarına ulaşmayı hedefliyor. 
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Brief News
From the Sector

“

“

“Outstanding Achievement” 
Award to Zorlu Beymen!
BEYMEN won the “Outstanding Achievement 
Award” for its store at Zorlu Center at the ceremony 
for A.R.E. Design Awards during which the most 
prestigious architecture awards are granted. 
Through the Beymen Zorlu Center store, of which 
the design was created by Michel Group and 
implemented by MOBSIZE, Beymen became the first 
Turkish brand to win an A.R.E Design Award by 
ranking among brands such as Audermars Piguet, 
Karl Lagerfeld and Macy’s, which were granted 
A.R.E. awards in different categories.

MOBSIZE Sends Trees Back to the 
Forests of our Country
In return for the FSC COC certificate awarded 
to the company in April, MOBSIZE committed to 
planting trees in various regions of the country 
against the raw materials used in production.

The New Ece Türkiye Shopping Mall: 
Park Afyon
The construction of the new shopping mall project 
of Ece Türkiye begun in Afyonkarahisar. The new 
mall will bear the name “Park Afyon”.

Best Company for Leaders: P&G
P&G ranked first in the list of “Top 40 Companies 
for Leaders in 2014”, which was compiles by Chief 
Executive Magazine and Chally Group. This was 
the fourth time the company ranked first in the 
same list.

Harvey Nichols s Ankara Store Relocated
The Harvey Nichols Ankara store, of which the design/
implementation was performed by İDC Architecture, was 
relocated to Next Level AVM from Kentpark AVM within 
scope of the relocation project for which MOBSIZE 
provided services. IDC Architecture and MOBSIZE also 
work in cooperation for the Harvey Nichols Baku project.

Kartes as the Global Supplier of M&S 
Kartes, which is one of the successful companies in the 
field of shop and office furnishing systems in Turkey, 
became the global supplier of M&S. The company 
which initially focused on working in Eastern Europe, 
Russia and the Middle East, aims to be the supplier of 
all M&S shops around the world over the short term

Nişantaşı Branch of Armani to Open
Armani is finalizing its preparations in order to open 
its new branch in Nişantaşı. The shop, which covers 
an area of 1500 square-meters and of which the 
design was created by YOO Architecture and wood 
applications were provided by MOBSIZE, is expected 
to be very popular.

Optimum Turns Books into Trees
The “Book Donation Campaigns” and “Parent 
Support Program Seminars” which were carried out in 
cooperation with Rönesans Eğitim Vakfı (foundation 
for education) in Optimum Outlet, Kozzy and Piazza 
shopping malls received a great deal of attention.

Boyner Akasya
The Boyner Akasya store, of which MOBSIZE was 
a supplier for the construction project, opened on 
March 6th, 2014. Boyner Akasya, with its selling 
space of 4000 square-meters offers a new approach 
towards clothing for men, women and children.

New Director of Optimum Outlet
Heper Kolcu, who previously worked as director 
in Erasta Antalya AVM (shopping mall), started 
performing his new duties as the director of Optimum 
Outlet in March 2014.
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“Laf Arasında

Basketbol Oyuncusu / 
Basketball Player
Mehmet OKUR

“

Chat Session

Purple White: Mehmet Okur kimdir?
Mehmet Okur: 79 Yalova doğumlu; Renault, 
Tofaş, Efes, Detroit, Utah Jazz, Nets gibi değerli 
kulüplerde 20 sene boyunca basketbola emek 
vermiş; iki çocuk sahibi baba, eş, amatör golfcü...

PW: Çocukken 14 yaşına kadar futbol 
oynamışsınız. Çocukluk hayallerinizin 
arasında basket var mıydı?
MO: Çocukken hayallerim arasında basketbol 
yer almıyordu. O dönem hayalimdeki tek spor 
futboldu.

PW: Basketbolu seçmenizdeki en önemli sebep 
neydi? Çocukken idolleriniz kimlerdi?
MO: Babamın beni teşvik etmesi ile 14 yaşında 
basketbol hayatım başladı. Örnek aldığım ilk 
basketbolcu Tony Kukoc idi.

PW: Peki başladığınız andan itibaren NBA’yi 
de takip etmeye başladınız mı? 
MO: NBA hedefim 17 yaşımda başladı. Vakit 
bulabildiğim dönemlerde ligi takip etmeye 
başladım.

PW: Yaşayan efsanelerle oynamak, yeni 
efsanelerin doğuşuna tanık olmak, ve onlardan 
biri haline gelmek nasıl bir duygu?
MO: Michael Jordan, Shaquille O’Neal, Tim 
Duncan, Lebron, Kobe gibi oyunculari tanımak ve 
onlarla  karşılıklı oynamak benim için bir onurdu. 
10 senelik NBA hayatımda hem saha içinde hem 

Purple White: How would you describe yourself?
Mehmet Okur: I was born in Yalova in 1979 and 
played for reputable clubs such as Renault, Tofaş, Efes, 
Detroit Pistons, Utah Jazz, and New Jersey Nets for 
20 years. I am married with two children and also am 
amateur golfer.

PW: You have played football until you were 14. 
Was playing basketball professionally among your 
childhood dreams?
MO: I didn’t dream of becoming a basketball player 
while I was a kid. The only sport for me then was 
football

PW: Which was the man reason for you choosing 
basketball? Who were your idols a child?
MO: My basketball experience started while I was 
14 when my father encouraged me for it. The first 
basketball player I idolized was Tony Kukoc.

PW: Did you start watching NBA games when you 
first began playing basketball? 
MO: I started aiming for NBA while I was 17. I began 
watching the league games during periods I had the time 
for it.

PW: How does it feel to play with living legends, 
experiencing the birth of new legends and becoming 
a legend yourself?
MO: Getting to know players such as Michael 
Jordan, Shaquille O’Neal, Tim Duncan, Lebron 
James and Kobe Bryant and playing against them 

Karşılıklı oynarken beni en çok 
zorlayan oyuncuların arasında, 
Shaq ve Tim Duncan var.
" Shaq and Tim Duncan are among the players 
who are most challenging to play against."
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saha dışında örnek bir sporcu ve insan olmaya 
çalıştım. Ülkemi de burada en iyi şekilde temsil 
etmek için elimden gelen gayreti gösterdim.

PW: NBA’de tipik 5 numaraların aksine şutör 
olarak yer edinmeyi planlamış mıydınız? 
Yoksa bu durum kendiliğinden mi gelişti?
MO: Türkiye’de oynadığım dönemde 4 numara 
ağırlıklı oynuyordum. Şut özelliğimi Türkiye’de 
geliştirdim. NBA ligine geldiğimde sistem gereği 
beni 5 numara pozisyonunda oynatmaya başladılar 
ve bu şekilde hem içeride hem dışarıda etkili 
oldum.

PW: Türkiye’den NBA’e gidebilecek oyuncular 
arasında kimleri daha şanslı görüyorsunuz? 
NBA’de kalıcı olmak için neler yapmaları 
lazım?
MO: Yeni jenerasyonu çok fazla tanımıyorum. 
Bu ligde uzun seneler oynayabilmek ve kalıcı 
olabilmek, Türkiye’de bazı insanların düşündüğü 
gibi çok kolay değil. Buraya gelip de tutunamayan 
birkaç örnek var. Öncelikle genç oyuncuların 
kendilerine hedef koymaları ve çok çalışmaları 
gerekiyor.

PW: Türkler ayrı, yabancılar ayrı olarak 
gelmiş geçmiş en iyi beşini sayar mısınız?
MO: Türkiye için; Orhun Ene, Harun Erdenay, 
Hidayet Türkoglu, Mehmet Okur, Ömer Aşık, 
Dünya için, Magic Johnson, Michael Jordan, Kobe, 
Lebron James, Shaq.

PW: Beraber oynamaktan büyük zevk aldığınız 
ve karşısında oynarken sizi en çok zorlayan 
oyuncular kimlerdi?
MO: Beraber oynamaktan en çok zevk aldığım 
oyuncular, Deron Willams ve Andrie Krilenko, 
Karşılıklı oynarken beni en çok zorlayan 
oyuncuların arasında Shaq ve Tim Duncan var.

PW: ABD’de College Lig’de oynayan binlerce 
genç var. Onların hayal ettiği yere siz bir 
Avrupa’lı olarak geldiniz. Bir de eski koçunuz 
Rick Carlisle sizin için o tipik bir 
soft-European değil demiş. Ne demek istemiş?
MO: Çaylak sezonumda saha içerisindeki bütün zor 
(yere atlamak, rebound mücadelesi, hücum faul 
aldırmak) vs gibi işleri iyi yaptığımı düşündüğü 
için bunu söylemiş olabilir.
PW: Türkiye Basketbol Ligi’nin dünya 
basketbolundaki yerini nasıl görüyorsun? 
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was an honor for me. (10) During my 10 years 
of experience in NBA, I always strived to be an 
exemplary sportsman and human being. I did my 
utmost to represent my country in the best way 
possible here.

PW: Was it your plan to be a shooter, contrary to 
the other typical players wearing number 5? Or 
was it just circumstantial?
MO: I played as a number 4 while in Turkey. I 
developed my shooting skills in Turkey. When I 
entered the NBA league, I was given the position 
number 5 due to the requirements of the system and I 
became effective both inside and outside.

PW: Among Turkish basketball players, who do 
you think may have the opportunity to become a 
player in NBA? What should such players do to 
last in NBA?
MO: I don’t know much about the new generation. 
Staying and playing in this league for many years is 
not as easy as some people in Turkey think. There 
are many players who have had the opportunity 
to play at the NBA but couldn’t last long.  Young 
players must set goals for themselves and work very 
hard.

PW: Could you name 5 players you think are the 
best, both in Turkey and abroad?
MO: For Turkish players, I would name Orhun Ene, 
Harun Erdenay, Hidayet Türkoglu, Mehmet Okur, 
Ömer Aşık. For players abroad, Magic Johnson, 
Michael Jordan, Kobe Bryant, Lebron James, Shaquille 
O’Neal.

PW: Who do you like best to play with and which 
players are the most challenging when playing 
against them?
MO: I like it best to play with Deron Williams and 
Andrie Krilenko. Shaq and Tim Duncan are among the 
players who are most challenging to play against.

PW: There are many young players in the College 
League of USA. You, as a European, have acquired 
the position they have dreamed of. Your previous 
coach Rick Carlisle has defined you as “not a typical 
soft European”. What does that mean?
MO: He might have said that because I was good at 
doing the difficult moves such as jumping to the floor, 
rebound challenge, offence, causing foul, etc. during my 
first season.(12)
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Euroleague şampiyonu olabilmek için nelere 
dikkat etmeliyiz?
MO: Euroleague de belli bir yerlere gelebilmek 
istiyorsak öncelikle evde oynanılan maçları 
kaybetmemek, çok fazla sakatlık yaşamamak ve 
tabi ki iyi bir kimya oluşturulması gerektiğini 
düşünüyorum.

PW: NBA’de en çok hangi Arenalar’da 
oynamaktan hoşlanıyordunuz? Görme fırsatı 
bulduysanız Fenerbahçe Ülker Arena ile 
karşılaştırabilir misiniz?
MO: Her arenanın farklı bir atmosferi var. 
Fenerbahçe Ülker Arena’yı görme fırsatım olmadı 
ama en kısa zamanda bir maça gelip görmek 
istiyorum.

PW: Fanlarınızın size yaklaşımları nasıl?
MO: Genelde çok olumlu ve övgü dolu yaklaşıyorlar. 
Çok mutlu oluyorum. Bana Money Man – Memo 
diyorlar.

PW: Diğer spor branşlarıyla ilgileniyor 
musunuz? En beğendiğiniz sporcular kimler?
MO: Futbol ve golfu takip etmeyi seviyorum.  
Futbolda; Messi, Ronaldo, golfte; Tiger Woods, 
Bubba Watson beğendiğim oyuncular. 

PW: Fenerbahçeli olmanızdaki en büyük etken 
nedir? Nasıl Fenerbahçeli oldunuz?
MO: Bizde Fenerbahçelilik babadan oğula geçer.

PW: Fenerbahçe’nin amatör branşlardaki 
başarıları hakkında neler düşünüyorsun?
MO: Öncelikle bütün branşlara vermiş olduğu 
katkıdan dolayı başta başkanımız ve idareciler 
olmak üzere herkesi canı gönülden kutluyorum. 
Taraftarımızı da unutmamak gerek.

PW: Basketbolu bıraktınız. Koçluk yapma gibi 
bir düşünceniz var mı?
MO: Koçluk yapmak gelecek planlarım içinde yer 
alıyor. İnşallah en kısa zaman içerisinde bu hayalimi 
gerçekleştireceğim.

PW: Basketbolu bıraktıktan sonra yeni hobiniz 
golf olmuş doğru mu?
MO: Evet vakit bulduğum sürece oynamaya 
çalışıyorum.

PW: How would you evaluate the position of 
Turkish Basketball League in the basketball 
world? What should we pay attention to in order to 
become champions in Euroleague?
MO: If we want to make progress in Euroleague, 
we should focus not losing games at home, avoiding 
disabilities and forming a good chemistry.

PW: Which Arenas did you like most to play 
in NBA? If you have seen it, could you compare 
Fenerbahçe Ülker Arena to others?
MO: Every arena has a different atmosphere. I didn’t 
have the chance to see Fenerbahçe Ülker Arena but 
I’d like to watch a gam there as soon as possible.

PW: What do you think of the attitude your fans 
have?
MO: Generally, they have a very positive attitude 
and they praise me a lot. The call me Money Man – 
Memo.

PW: Do you take an interest in other sports? Which 
sportsmen do you like the most?
MO: I like keeping track of football and golf. Messi 
and Ronaldo are my favorite football players while I 
like Tiger Woods and Bubba Watson the most in golf.

PW: What is the biggest factor in supporting 
Fenerbahçe team? How did you become a Fenerbahçe 
fan?
MO: My family has always transferred Fenerbahçe 
fandom from father to son.

PW: What do you think of the achievements of 
Fenerbahçe in amateur branches?
MO: First of all, I congratulate everyone in the club 
for their contribution to all branches, especially our 
president and other administrators. Of course, we 
should not forget about the fans as well.

PW: You’ve quit basketball. Do you ever think of 
becoming a coach?
MO: Coaching does have a place in my plans for the 
future. I hope to realize this wish as soon as possible.

PW: It is said that you’ve adopted golf as your new 
hobby after quitting basketball, is that true?
MO: Yes, I try to play golf whenever I have time for 
it.
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“Lezzet Avcısı “

Lezzet Avcısı / Flavor Hunter
Ercüment GENCEBAY

Flavor Hunter

Malzemeler:
500 g kılçıklarından ayıklanmış balık 
500 g ufak karides 
7 - 8 adet sivri veya çarliston biber 
(küçük doğranmış)
2 adet ufak doğranmış domates
3 - 4 diş sarımsak
1/4 çay bardağı ayçiçek yağı
Tuz, karabiber, koz kırmızıbiber, 
kekik

Ingredients:
500 grams of deboned fish
500 grams of small shrimps
7 or 8 long green peppers or 
banana peppers 
(cut into small pieces)
2 tomatoes, diced small
3 or 4 cloves of garlic
90 grams of sunflower oil
Salt, ground black pepper, 
red pepper flakes, thyme

Balık Kokoreç

Fish Kokoreç

Geleneksel Kokoreçe farklı bir 
yaklaşım; Balık kokoreç
A different approach to 
traditional kokoreç: Fish kokoreç
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Hazırlanışı:
Sarımsakları çok hafif kavuruyoruz, sonra biberleri 
ekliyoruz. Domatesleri de ilave ederek suyunu çekene 
kadar pişiriyoruz. Domatesler suyunu çekip istenilen 
kıvama geldiğinde karışımı bir tabağa alarak bekletiyoruz. 
Aynı tavaya balıkları, kavuruyoruz. Sebze ve balıkların 
ayrı kavrulmasının sebebi; her ikisinin de suyunu 
salması. Sularını tamamen çekmedikleri takdirde karışım 
kokoreçten çok buğulamaya benzer. 
Balıklar da suyunu çektikten sonra her iki malzemeyi 
karıştırıp 10 dakika daha kavuruyoruz. 
Malzemelerimiz tamamen karışıp istediğimiz kıvama 
geldiğinde baharatlarımızı ekleyip servise hazır hale 
getiriyoruz. Balık kokoreçi ister porsiyonlar halinde 
ana yemeğin yanında ister ekmek arası olarak servis 
edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Directions:
Slightly fry the garlic cloves, then add the pepper pieces. 
Put the tomatoes in and cook them all until the ingredients 
are boiled down. When the desired consistency is reached, 
empty the mixture to a plate and leave it. Fry the fish in 
the same pan. The reason for frying the vegetables and the 
fish in separate sessions is because both ingredients tend 
to let out juices and if these juices are not boiled down, 
the dish will resemble stew rather than kokoreç. After the 
fish is boiled down, mix both ingredients and fry them for 
another 10 minutes. When all ingredients are properly 
mixed and the desired consistency is achieved, add the 
spices and your dish is ready to be served. You can serve 
fish kokorec on plates or as sandwiches. 

Bon appetit.



Tarçın
Tarçın baharat olmasının yanı sıra çeşni ve koku 
vermesi için bazı yemek ve tatlılarda kullanılır. 
Ağacın meyvesinden elde edilen tarçın esansı, 
parfüm endüstrisinde kullanılır. Yemeklerde ve 
tatlılarda lezzet ve koku vermesi için kullanılır. 
Tarçın özellikle sütlü tatlılarda kullanılırsa sütteki 
zararlı bakterileri yok eder. Mutfakta her alanda 
kullandığımız kokusuyla, lezzetiyle yemeklerimizde 
farklı notalar yakaladığımız tarçının faydaları 
da saymakla bitmez. Şeker hastalığını önler, kan 
şekerini düşürmede yardımcı olur, Faranjite karşı 
dirençli kılar. Yüksek tansiyona yakalanma riskini 
azaltır. Y orgunluğu giderir, 
gerginliği alır, sakinleştirir. 
Geniş spektrumlu doğal bir 
anti bakteriyeldir.
Deri hastalıklarına 
karşı direnç 
kazandırır.
Bağırsaklarda 
nitrozamine 
oluşumuna 
engel olur. 
Yoğun 
çalışma 
temposunun neden olabileceği baş ağrılarını  ve 
strese bağlı migreni önler. Mide dostudur. Kansere 
karşı vücudu dirençli kılar. Bağışıklık sistemini 
güçlendirir. Çok sayıda farklı moleküler yapılı 
antioksidan içerir. 

Öneri: Tarçın tozundan 1 kahve kaşığı demliğe 
konur ve üzerine 300-400 ml kaynar su ilave edilir. 
5-10 dakika demlenip süzülerek içilir. Kabuk 
tarçının hazırlanması ise daha farklıdır. Kaynamış 
suya atıp 5-10 dakika kısık ateşte demliyoruz. Toz 
tarçını ateşte  kesinlikle ateşte kaynatılmaz. Sadece 
sıcak su ile demliyoruz o kadar...

Cinnamon 
Cinnamon is used as a spice to give flavor and 
aroma to some dishes and desserts. Cinnamon 

essence, which is derived from the fruit of 
cinnamon tree, is used in the perfume industry. 

Cinnamon eliminates the harmful bacteria in milk 
when used with milk puddings. The benefits of 
cinnamon, which we use in the kitchen in order 

to add different notes of flavor and aroma to 
dishes, are countless. It prevents diabetes, aids in 
lowering blood sugar, provides resistance against 

pharyngitis, decreases the risk
of developing hypertension, 

provides calmness and 
eliminates fatigue and 

stress. It has anti-bacterial 
features with a wide spectrum 

and provides resistance against 
skin diseases. Cinnamon also 

prevents 
nitrosamine 

formation in the 
intestines and 

headaches and 
stress-related 

migraines which 
may be caused by intensive work schedules. This 

spice is stomach-friendly. It provides resistance 
against cancer for the whole body and strengthens 

the immune system. This plant contains a large 
number of molecular structured antioxidants. 

Suggestion: Put a coffee spoon of ground cinnamon 
in a teapot and pour 300 or 400 milliliters of 

boiling water on it. Let it brew for 5 to 10 minutes 
and then you may drink it. The preparation of 
cinnamon sticks is different. Put the sticks into 
boiling water and let it boil for 5 to 10 minutes 
at low heat. However, do not ever boil ground 

cinnamon; it can only be brewed with hot water.

“Meyve veren ağaç TAÇlanır “

The Plant with the Best Fruit and Flowers
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İlk Çağ Mobilya (Antik Dönem) Sanatı

Antik dönemde sanat yaklaşık olarak M.Ö.  
       3500’lü yıllarda başlamakta ve Batı Roma 
İmparatorluğu’nun çöküş tarihi olan M.S. 476 
yılına kadar sürmektedir. Mısır, Mezopotamya, 
Anadolu,Yunan ve Roma Uygarlıkları’nın eserlerini 
simgeleyen bu mobilyalar bir önceki döneme göre 
gelişme göstermiştir. 

Mısır Mobilya Sanatı (2700 - 1075)
İlk Mobilya örnekleri Eski Mısır’da görüldüğünden 
ve günümüze kadar kalabildiği için Mısır Sanatı 
çok önemlidir.

Eski Mısır’dan çok sayıda ahşap aracın ve 
mobilyanın kalmasının nedeni kullanılan ahşap 
malzemenin kuru çöl ikliminde bozulmamasına 
bağlanabilir. Mısır Mobilya sanatını Eski Mısır 
Uygarlığı’nda, Eski Krallık (MÖ 2700 - 2200), 
Orta Krallık (M.Ö. 2050 - 1785) ve Yeni Krallık 
(M.Ö. 1557 - 1075) olarak ayrılır. Eski Krallık'ın 
başlarında basit yapılı kare ayaklı, kemer destekli 
katlanabilir özelliklere sahip tabureler, Orta Krallık 
Döneminin başlarında işlenmiş ağaç malzemeden 
lifler ile bağlanmış, kaba yapılı yataklar mobilya 
olarak kullanılmıştır. Yeni Krallık Döneminde 
ise malzemeler özenle işlenmeye başlanmış ve 
ayaklar aslant, fil, leopard motifleri ile boğa ayağı 
şekilleriyle süslenerek döneme farklı bir boyut 
katmıştır.

Mezapotamya Mobilya Sanatı 
(M.Ö. 4000 - 700)
M.Ö. 4000 yıllarında Fırat ve Dicle nehirleri 
arasında bulunan bölgenin güneyinde yani Aşağı 
Mezopotamya’da Sümerler büyük bir uygarlık 
kurmuşlardır. Daha sonraları aynı bölgede Akad 
ve Elam Devletleri görülmüştür. Tarihi dönem, 
başlatan ilk çivi yazısı Sümerler tarafından 
bulunmuştur. Yukarı Mezopotamya’da M.Ö. 

Art of Furniture in the First Age 
(Ancient Period)
The art of furniture in the Ancient Period was 
born around 3500 BC and continues its existence 
until the collapse of the Western Roman Empire 
in 476 AD. Furniture representing the artwork 
belonging to civilizations of Egypt, Mesopotamia, 
Anatolia, Greece and Roman Empire are improved 
in comparison to the previous period.

Art of Furniture in Egypt (2700 - 1075)
The art of furniture in Egypt is very significant since 
the first specimens of furniture were discovered in 
Ancient Egypt and remained until this age.
The reason that many wooden tools and furniture 
survived through many years in Egypt is because 
the wooden materials were not much affected by 
the weather due to the dry desert climate. The art 
of furniture in Egypt has three periods, namely 
the Old Kingdom (2700 – 2200 BC), Middle 
Kingdom (2050 – 1785 BC) and New Kingdom 
(1557 – 1075 BC). Folding stools with square-
shaped legs, simple structures and support arches 
symbolize the Old Kingdom while rough structured 
beds bound with fibers made of processed wood 
represents the beginning of the Middle Kingdom. 
In the New Kingdome era, the materials were used 
more delicately and the furniture legs were made to 
resemble lion, elephant, leopard or bull feet, which 
brought a whole different dimension to the era.

Art of Furniture in Mesopotamia 
(4000 BC – 700)
Around 4000 BC, Sumerians established a large 
civilization in Lower Mesopotamia, which is at 
the south of the area between Euphrates and 
Tigris rivers. The same region was inhabited 
by Akkadians and Elamites. The first form of 
cuneiform script, which started the historic period, 
was invented by Sumerians. In reliefs and frescoes

“The Story of Furniture”
“Mobilyanın Hikayesi “
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2000 yıllarında yaşayan Asur Uygarlığı’na 
ilişkin,az sayıda da olsa, kabartmalarda ve 
duvar fresklerinde (yaş duvar sıvası üzerine kireç 
suyundan eritilmiş madeni boyalarla  resimlerde) 
mobilya resimleri görülmektedir. Asur Sanatı 
denilince imparatorluğun en parlak dönemi olan 
MÖ. IX. , VIII ve VII. yy sanatı anlaşılır ve en 
belirgin karakteristiği alçı kabartmalara geniş 
yer verilmiş olmasıdır. 
Heykel yerine mask daha 
çok kullanılmıştır. Daire 
süslemeler koç, boğa, 
aslan ve at resimleri çok 
görülür. Oymalı ve dekope 
kapı kanatları başları 
gül biçimli metal çivilerle 
süslenmiştir.

Anadolu Mobilya 
Sanatı 
(MÖ. 700 - 500)
M.Ö. 700 lerde İç Anadolu 
platosunda 200 yıla 
yakın hüküm sürmüş 
olan Frigya krallığına ait 
Gordion Kral mezarında 
1300 yıllarından itibaren 
devam eden kazılarda 
çıkarılan çok sayıdaki eşya 
arasında ağaç mobilyalar 
da vardır. Kral mezarından 
çıkarılan mobilyalardan 
masa ve sehpaların 
tablaları cevizden, ayakları 
şimşirden, kakmalar ise 
güzel kokulu ardıçtan 
yapılmıştır. Yatakların 
platform ve uzantıları 
sedir, köşe blokları 
porsuktan yapılmıştır. 
Ağaç mobilyalarda bağlantılar aynı cins ağaçtan 
yapılan kavelalarla yapılmıştır. Mobilyada 
fonksiyon ve estetik birlikte düşünülerek sarı, 
sert ve yoğunluğu çok fazla olan şimşir ağacının 
dayanıklığının yanı sıra, onunla çok güzel kontrast 
oluşturan koyu renkli ceviz, ardıç ve porsuk 
kullanılmıştır.

 belonging to the civilization of Assyria, which 
was in Upper Mesopotamia around 2000 BC, 

demonstrate a small number of furniture drawings 
(in pictures which were painted with metallic 

paints and limewater onto wet plaster). Assyrian 
Art is represented by the artwork in the 9th, 8th 

and 7th centuries BC, which form the best era 
of the empire. The most apparent characteristic 

of Assyrian Art is the large 
number of plaster reliefs. 

In this period, masks were 
preferred over statues. 

Circular decorations and 
pictures of rams, bulls, lions 

and horses are abundant. 
Door wings with engraved 
or raised ornaments were 

decorated with metal bolts 
shaped to resemble roses.

Art of Furniture in 
Anatolia (700 – 500 BC)

Since around the year 1300, 
a lot of items were discovered 

during the excavations 
carried out in the Gordion 

King’s Tumuli of the Phrygian 
Kingdom which rules for 200 

years around 700 BC plateau 
of Central Anatolia, among 

which were wooden furniture 
specimens. The platform 

of tables and stands were 
made of walnut while the 

legs were made of boxwood 
and the inlayings were made 

of fragrant juniper. The 
platforms and extensions of 

beds were made of cedar while 
the corner blocks were made 

of yew. The fittings in wooden furniture are made 
with pegs of the same wood type. In consideration 

of both functionality and aesthetics, durable 
boxwood, which is hard and intensely solid and 

dark colored walnut, juniper and yew which make 
all the colors stand out have been used as well.
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Geçmişten Aldığımız Güçle
With The Power We Get From The Past

Hackett London’da MOBSIZE Dokunuşu
İngiliz Erkek Giyim Markası Hackett London’ın Bakü mağazasından sonra Ankara’daki mağaza 
uygulamalarını MOBSIZE üstlendi. İDC Mimarlık’ın tasarım ve uygulamasını üstlendiği 120 m2 

mağaza, 10 çalışan ile 7 günde tamamlandı. MOBSIZE aynı zamanda Hackett London’ın İstanbul 
ve Almaty mağazalarının mobilya uygulamalarını gerçekleştirecek.

MOBSIZE touch in Hackett London
MOBSIZE has undertaken the store applications of the Ankara store, after Baku store of the British Men's Clothing Brand Hackett 

London. The store with the size of 120 m2, 10 empoyees was completed in 7 days with the IDC Architecture undertaken the designs and 
applications. MOBSIZE will also carry out the furniture applications of the İstanbul and Almaty stores of Hackett London.



ADANA
Nike / Adana Forum

ANTALYA 
Nike / Markantalya
Paşabahçe Mağazaları / 
Markantalya
Kilian / Antalya

ANKARA
Benetton / Ankamall
Bobbi Brown / Next Level
Boyner / Ankamall
Deriden / Next Level
G Star / Next Level

Hackett / Next Level
Harvey Nichols / Next Level
Jo Malone / Next Level
Karl Lagerfeld / Next Level
Paşabahçe Mağazaları /
Kavaklıdere
Michael Kors / Next Level
Ralph Lauren / Next Level

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

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

BATMAN
Gs Store / Merkez

BOLU
Çarşı / Highway

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

MERSİN
Sevil / Mersin Forum AVM

MUĞLA
Ahu Hetman Hast. / Marmaris 
Capri Touch / D Hotel 
Marmaris, D Hotel Göcek
Drug Store / Göcek 
D Hotel / Marmaris
Informal / Milta Marina 
Bodrum, D Hotel Marmaris, 
D Hotel Göcek
Mudo / Palmarina Bodrum
Paşabahçe Mağazaları / 
Avenue Bodrum

Kırklareli

Edirne

İstanbul

Tekirdağ

Yalova

Zonguldak

Düzce

Eskişehir

Konya

Aksaray

Osmaniye

Adıyaman

Malatya

Hatay

Kilis

Adana

Gaziantep
Şanlıurfa

Kahramanmaraş

Ankara

Çorum

Bolu

Kastamonu Sinop

Ordu
Giresun

Bartın

Karabük

Çankırı Amasya

Tokat

Yozgat
Sivas

Kırıkkale

Kırşehir

Nevşehir Kayseri

Niğde

Kocaeli
Sakarya

Çanakkale

Balıkesir

İzmir

Muğla

Antalya

Mersin

Bursa

Kütahya

Afyon

Manisa

Uşak

Aydın

Burdur

Isparta

Karaman

Denizli

Bilecik

Samsun

İSTANBUL
Armani / İstinye Park
Balenciaga  / Zorlu
Benetton / Buyaka, Canpark
Beymen / Zorlu, Akasya AVM
Bobbi Brown / Akasya AVM
Boyner / Akasya AVM, 
Marmara Park, Akbatı, 
Marmara Forum
Camper / İstiklal Cad.

Ceruti / Aqua Florya
GAP / Trump Towers
G Star / Akasya AVM
Gymboree / Trump 
Towers, Buyaka
Ja Malone / Zorlu
Karl Lagerfeld / Kanyon
Mudo / Nautilus, Hazarfen, 
Avenue, Trump Towers

M&S / Akasya AVM
Naura / İstinye Park 
Nike / Brandium
Ninewest / Akasya AVM
Paşabahçe Mağazaları / 
Trump Towers, Zorlu, Brandium, 
Maltepe Park, Vialand, Buyaka, 
Akasya AVM
Porsche / Akasya AVM

Pinko / Akasya AVM
Park Bravo / Nişantaşı, 
Akasya AVM
Sevil / Vialand, Brandium
Sevilla / Maltepe Park, 
Stella Mc Cartney / Zorlu
Starbucks / Sabiha Gökçen
Tommy Hilfiger / Akasya AVM



Quadran / D Hotel Marmaris

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

KAZAKİSTAN
Coast / Almaty

UKRAYNA
M & S / Passage Mall

YUNANİSTAN
M & S / Corfu

M & S / Heraklion

AZERBAYCAN
Hackett / Bakü
Çinici / Bakü

KATAR
M & S / Doha

MISIR
M & S / Kahire

RUSYA
M & S / Teplystan

M & S / Greenwich
M & S / Metropolice

M & S / Raikin
M & S / Rio Grande
M & S / Europesky

M & S / Vesna

HOLLANDA
Gs Store / Amsterdam

ÇEK CUMHURİYETİ
M & S / Prag

 BAHREYN 
M & S / Manama

KUVEYT
M & S / Kuveyt

Elazığ

Tunceli
Bingöl

Bitlis

Siirt

Muş

Erzincan

Erzurum

Kars

Iğdır

Ağrı

Van

Hakkari

Şırnak

Diyarbakır

Mardin

Rize
Trabzon

Gümüşhane
Bayburt

Şanlıurfa

Batman

ArdahanArtvin



MOBSIZE Nişantaşı Armani Mağazası İçin Kolları Sıvıyor. 
Önümüzdeki aylarda Armani'nin Nişantaşında açmaya hazırlandığı mağazanın mobilya dekorasyon 

işlerini MOBSIZE üstlendi. Mimari uygulamasını YOO Mimarlık'ın yapacağı 2000 m2'lik mağaza 
Nişantaşı’nın gözdesi olmaya aday.  

Geleceği İnşa Ediyoruz!
We’re Building The Future!

MOBSIZE, New York Frey Wille İçin Yola Çıkıyor. 
MOBSIZE, ünlü aksesuvar markası Frey Wille’nin New York mağazasının ahşap uygulaması için  

kolları sıvıyor. YOO Mimarlık'ın mimari uygulamasını üstlendiği 35 m2 alanı kapsayan proje      
Haziranın ilk haftasında başlayacak.

MOBSIZE starts off for Nişantaşı Armani Store
MOBSIZE has undertaken the furniture decoration works of the store to be opened by Armani in Nişantaşı in the coming months. 

The store which has a 2000 m2 area of which architectural applciations have been undertaken by YOO Architecture is bound to be 
everyone’s favourite place in Nişantaşı. 

MOBSIZE starts off for New York Frey Wille
MOBSIZE starts off for the woodwork applications of the store of famous accessories brand Frey Wille in New York. 
The project consisting of 35 m2 area of which archtectural applications were undertaken by YOO Architecture, will 

start in the first week of June. 
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“Keyf-i Seyehat “

Gezgin /Traveler 
Sema BÜYÜKSIVACI

Acı Vatan Almanya...
Germany, The Country of Grief...

Joy of Traveling

Almanya ismi bana hep Almanya Acı Vatan   
      filmini çağrıştırır. Yıllardır sıla özlemiyle 
kavrulmuş insanlar aklıma gelir.

İki buçuk saatlik uçuştan sonra Münih’e indik. 
Almanların insanların rahatlıkla bir yerden 
bir yere gitmeleri için en uzun mesafe de olsa 
tren yada metroları var. Metroyu kullanarak 
Marien Platz caddesine yani Münih’in kalbine 
gittik. Meydanda hükümet binası, Meryem Ana 
Kilisesi biraz ilerisinde Frauenkirche Kilisesi var. 
Asıl ismi Yüce Lady’mizin katedrali iki büyük 
kubbesiyle meşhur Kadınlar Kilisesi olarak da adı 
geçiyor. O kubbelerden asansörle yukarı çıkılıp 
şehri seyretmek mümkün. Ayrıca Bavyera kralı 
Ludwing’in altın mezarı da orada bulunmakta. 
Münih şehri için Almanya’da anlatılan enteresan 
bir hikaye olduğunu okumuştum. Genç bir çift 
evlenmek üzeredir ancak kız sevgilisine şöyle 
der; “Aşkım nereye gidersen git seninle geleceğim 
ama Münih sınırlarına asla!” Genelde Almanya 
denilince akla Berlin, Hamburg ya da Bremen 
gelse de burasının henüz keşfedilmemiş olduğunu 
söylüyorlar. Meydandaki Belediye binası gotik 
tarzında yapılmış binalardan en güzellerinden. 
Ben orada olduğum günlerde her gün saat 12 ve 
17 de saatin üzerindeki figürler hareket ediyor ve 
herkes onu seyretmek ve videoya çekmek için orada 
bulunuyordu. Üst figürde kral ve kraliçenin önünde 
atların üstünde şövalyeler müzik eşliğinde dönüyor, 
alt figürde de dans eden insanlar dönüyordu. Ertesi 

The name Germany always reminds me of the 
movie Almanya Acı Vatan (Germany, Bitter 
Homeland). I think of people suffer homesickness 
for years and years.

After a two and a half hour flight, we landed in 
Munich. Germans can use trains or subways to 
travel anywhere they like, even to the furthest 
locations. We used the subway to go to Marien 
Plats street, which is the core of Munich. You can 
access the government building, Church of the 
Mother Mary and Frauenkirche. Frauenkirche 
means the Church of Women and its actual name 
is Church of Our Lady. You can ascend the towers 
and view the city from up high. The golden tomb 
of the Bavarian King Ludwig is there as well. I 
had read an interesting story about Munich in 
the past. A young couple is about to get married 
when the girl says “I will follow you wherever you 
go my love, but never to the borders of Munich!”. 
They say that people immediately think of Berlin, 
Hamburg or Bremen when the name Germany 
is uttered but Munich is not yet discovered. The 
municipal building at the square is one of the 
most beautiful gothic structures I ever saw. On the 
days I was there, the figures on the clock would 
move at 12:00 and 17:00 and everyone would be 
waiting to watch and record them. In the upper 
figure, knights on horses would revolve in front of 
the king and queen and the people in the lower 
figure would dance. The next day, we went to the 
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günü Deutches Müzesi’ne gittik. Burası Isator 
nehrinin kenarında, dünyanın en geniş en büyük 
bilim ve teknoloji koleksiyonlarının bulunduğu bir 
müze. Müze herkesin ilgisini çekiyor çünkü içinde 
büyük deniz taşıtlarının yani yelkenler, buharlı 
motorlar, uçaklar, arabalar, trenlere ait bölümler 
var. Ertesi günün durağı Odeonplatz’dı. Burada 
da büyük bir opera binası ve Residenz Müzesi var. 
Bunun için bir gün ayırmak gerekiyor. Rezidenz 
Müzesi’ne gitmek için Odeonplatzda indik. 
Müze iki bölümden oluşuyor. Bir bölümü kısa tur 

denilen kraliyet mücevherleri 
ve süs eşyalarının bölümü, 
diğer uzun bölüm iseBavyera’yı 
yönetenlerin yaşadığı yer olarak 
120 odadan oluşan bölümler. 
70 metre uzunluğunda olan 
bölüm Dük V. Albrecht 
için tasarlanmış Rönesans 
kütüphanesiydi. Odanın içinde 

yan kenarlarda Antik Yunan ve Roma liderlerinin 
büstleri var. Başka bir bölümünde çeşitli Ülkelerin 
porselenlerinin sergilendiği koleksiyonlar var. 

Başka bir gün de eskiden Eski Belediye Saray 
Binasının yerine yapılan oyuncak müzesine 
girdik. Dar bir kapıdan sanki Galata kulesinin 
merdivenlerinden çıkıyormuş gibi daracık kuleden 
yukarı birinci kata çıktık. Küçük tek odalara 
konulmuş 200 yıllık oyuncaklar vitrinlerde 
sergileniyor. Müzede ABD ve Avrupa’dan toplanmış 
oyuncaklar, 1960 yılına ait Barbie bebekler de var. 
Ertesi günü buraya ait çok meşhur biranelerden 
Hofbrauhaus birahanesine gittik. Bulunduğu 
sokak çok güzel, burası 1589 yılında açılmış, yeni 
inşası 1896 yılında yapılmış. 4 bin kişi burada 
yemek yiyebiliyor. Girişte otantik Bavyera’ya ait 
kıyafetlerle müzik çalan orkestra var. Eğer Münih’i 
görmediyseniz mutlaka görün derim hiç yabancılık 
çekmeyeceksiniz, iki kişiden biri Türk. Hakiketen 
Almanya‘yı istila etmişiz…
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Deutsches Museum. This is a museum on the bank 
of river Isar which harbors the largest science and 
technology collections of the world. The museum 
attracts many people because it has whole divisions 
for vessels, sailboats, steam engines, planes, cars 
and trains. Our destination for the next day was 
Odeonplatz. Odeonplatz houses an opera house 
and the Residenz Museum. You have to spend a 
whole day in order to see it all. We got off at the 
Odeonplatz stop to visit Residenz Museum. The 
museum is formed of two parts. One of them hosts 
the short tour, which enables you to see the royal 
jewelry and ornaments while the other part hosts 
the long tour which enables you to visit the 120 
rooms in which the rulers of Bavaria had lived. One 
of these rooms is the Renaissance library which was 
designed for Duke Albrecht V, was 70 meters long. 
The room is lined with various busts of Ancient 
Greek and Roman leaders. In another division, 
there are collections where the porcelain wares of 

various countries are exhibited.
On another day, we visited the Toy Museum which 
was built on the lot of the Old Town Hall. We 
ascended to the first floor in a very narrow tower 
as if climbing up the stairs of Galata Tower. 200 
year old toys were being displayed in glass cases 
within small rooms. The museum contained toys 
from the USA and Europe and Barbie dolls from 
the 1960s. The next day, we visited one of the most 
famous alehouses of Munich, namely Hofbrauhaus 
alehouse. The street where the alehouse is located 
is very beautiful, the place was opened in 1589 
and rebuit in 1896. In here, 4 thousand people 
can eat at once. There is an orchestra at the entry 
with traditional Bavarian clothes. If you haven’t 
seen Munich yet, you definitely should, because you 
won’t feel homesick at all since one of every two 
people you will meet will be Turkish. It seems that 
we really have occupied Germany.
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““Dünlerden Bugün
Special Occasion Days

23 NisanUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı / Special Occasion Days
23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük 
Millet Meclisi’nin açıldığı tarihtir, Atatürk bu bayramı çocuklara 
armağan etmiştir. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu 
bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

23rd of April The Holiday of National Sovereignty and Children’s Day
AT 23rd of April 1920 is the day on which First Grand National Assembly of 
Turkey is opened and Atatürk has made this holiday a gift to children. The first 
and only country which gifts a holiday for world children is Turkey.

Çağımızda  savaşlar  çoğu  zaman  göklerde  başlıyor.  Zaferler  
göklerde kazanılıyor. Bunun  için  Atatürk havacılığın gelişmesine 
önem verdi. Gençleri havacılığa özendirmek için 1925 yılında Türk 
Hava Kurumu'nun kurulmasını istedi. Türk Hava Kurumu yurttaşların 
yardımı ile günden güne gelişmektedir. Hava şehitlerimizin anılarını 
yaşatmak için İstanbul’da Fatih Parkında ve yurdumuzun çeşitli 
kentlerinde anıtlar yapıldı. Her yıl bu anıtlar önünde düzenlenen 
törenlerle Hava Şehitlerimiz anılır. 
Most wars in our age starts in the skies. The victories are won in the skies. Thus 
Atatürk gave so much importance on the development of aviation. He requested 
the foundation of Turkish Aviation Association in 1925. Turkish Aviation 
Association has been developing each day with the help from the citizens. In 
order to commemorate for our aviation martyrs various monuments have been 
constructed in İstanbul Fatih Park and various other cities of our country. With 
the ceremonies held each year in front of these monuments, our aviation martyrs 
are being commemorated.

15 Mayıs 
Hava Şehitlerini 

Anma Günü

15th of May 
Commemorating 
DayFor Aviation 

Martyrs

ilk kurucusu Jarvis adında duygulu bir genç kızdır. 1906 yılında annesi 
öldüğü zaman hayatının en büyük yıkıntısına uğradı.  Jarvis 1907 yılının  
6 Mayısında bütün yakın arkadaşlarını toplayarak annesini andı ve her yılın 
6 Mayısını annesinin günü olarak kutlamayı arkadaşlarına teklif etti. 1912 
yılında Teksas valisi, bu akımı resmî bir niteliğe ulaştırdı. Her yılın mayıs 
ayının ikinci pazar günü anneler günü olarak kabul edildi. 

First founder was a sensitive young girl named Jarvis. In 1906, when 
her mother was deceased, she had the biggest troubles of her life. On 
6th of May in 1907 she commemorated her mother by gathering all her 
friends and offered her friends to celebrate every 6th of May of each 
year as Mother’s Day. Governor of Texas has made this movement 
official. Thus the every second Sunday of May has been accepted as 
Mother’s Day.

Mayısın 2. Pazarı 
Anneler Günü

Second Sunday of May 
Mother’s Day
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1453 yılı 23 Mart’ta ordusuyla Edirne’den hareket eden Sultan                 
II. Mehmet, İstanbul surlarını yıkacak büyüklükteki topların planını 
bizzat kendisi hazırladı. Kuşatma 6 Nisan’da başladı. Bizans'ın Haliç'e 
zincir germesiyle Osmanlılar, başta şehre giremedi. 21-22 Nisan gecesi 
67 parça Osmanlı gemisi bu kızaklardan kaydırılarak Haliç’e indirildi. 
Bizans başkenti "Konstantinopolis", 54 gün süren kuşatmayla 29 
Mayıs'ta Osmanlı topraklarına geçti. 
23rd of March 1453, Sultan Mehmed II started from Edirne with his 
armies, have the plans of the artillery which was big enough to crumple 
the walls of İstanbul prepared himself. The siege started on 6th of April.  
First Ottoman army could not enter the city and there was a chain put 
in Haliç by the Byzantine. At the night of 21-22th of April, 67 Ottoman 
ships moved on the slides and taken into Haliç. “Constantinopolis” 
which is the capital of the Byzantine Empire has been annexed to 
Ottoman Empire on 29th of May after 54 days-long siege.

Fikir, 1909’da Washington’da yaşayan ve Anneler Günü’nden ilham alan 
Sonoro Smat Dodd tarafından ortaya atıldı. Eşi, 6. çocuklarını doğururken 
vefat etmişti. Sonoro büyüdüğü zaman babasının ne kadar fedakarlık 
yaptığını fark edip babası için özel bir gün düzenlemek istedi. Ve babası 
Haziran’da doğduğu için ilk Babalar Günü’nün Washington Spokane’de 19 
Haziran 1910’da kutladı. 1966’da ise Başkan Lyndon Johnsonn, Haziran 
ayının üçüncü pazarını resmen Babalar Günü olarak ilan etti.
The idea came from Sonoro Smat Dodd who lives in Washington 
and inspired from Mother’s Day. Her husband was deceased while 
giving birth to their 6th child. When Sonoro grew up she realized the 
sacrifices her father made and wanted to organize a special day for 
her father. Since her father was born in June she commemorated the 
first Father’s Day on 19th June 1910 in Spokane, Washington. In 
1966, the president Lyndon Johnson declared the third Sunday of 
June as the Father’s Day.

29 Mayıs 1453
İstanbul’un Fethi 

29th of May 1453, The 
Conquest Day of İstanbul

Haziranın 3. Pazarı 
Babalar Günü

Every third Sunday 
of June Father’s Day

19 Mayıs 1919, kurtuluş savaşımızın başlangıç tarihidir. Atatürk’ün 
ve Türk ulusunun yeniden doğduğu gündür. Atatürk bu günü Türk 
gençliğine “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak armağan etti. Bu bayram 
daha sonra her 19 Mayıslarda “Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor 
Bayramı” olarak kutlanmaya başladı.

Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Holiday.
19th of May 1919 is the date in which our independence war is started. 
This is the day on which Atatürk and Turkish nation was reborn. 
Atatürk has gifted this holiday to Turkish youth as “Youth and Sports 
Holiday”. This holiday has been celebrated on every 19th of May as 
“Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Holiday”.

19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor 

Bayramı
19th of May
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“Sanat Penceresi “

Balerin / Ballerina
M. Şenay SÖNMEZ

Window of Art

Aslında dans insanlık tarihi kadar eskidir.   
      Dans etmek ritim tutmak insana ait en 
belirgin içgüdülerdendir. İlk çağlarda iletişim 
sıçramak, elleri çırpmak ayaklarla ritimi 
desteklemek şeklindeydi. Müzikten bile önce dans 
vardı. Dans için birçok neden sayılabilir, neşeyi 
belirtmek, üşüdüğünde ısınmak yada avda başarılı 
olunduğunda duyguları ifade etmek... 
İnsan zekası geliştikçe ve uygarlaştıkça kültür buna 
paralel gelişti, Eski Yunan dansından günümüze 
dansın teatral olarak başlangıcının tohumları, 
Rönesans soylularının düğün törenlerinde 
ya da şölenlerinde atıldığını söylemek gerek. 
Konuları genellikle atlı baleler, danslı şarkılar, 
donanma fişekleriyle süslü 
cennet ve cehenemi anlatan 
sergiler şeklindeydi. Soylular için 
büyük önem taşıyan gösteriler 
doğum ve düğün zamanlarında 
sergileniyordu. Dansın konuları 
çoğunlukla Yunan ve Roma 
mitolojilerinden etkilenip 
düzenlenen koreografilerdi. 
Günümüzde dans sınırsız, 
uçsuz bucaksız  yaşanılan ya da 
yaşanılmayan, bazen farkında 
bile olunmayan her duygunun 
karşılığıdır dans, belki de iletişimin 
en dürüstü ve içten olanıdır. 
Olduğu gibi dökülür ruhtan…
Resim yapıyor olabilmek de 
dansın başka bir türü, bir başka 
koreografi halidir. Renklerin uçsuz 

Actually dancing is as old as history of mankind. 
Dancing and keeping a rhythm is one of the most 
distinct instincts of mankind. The communication 
in the first ages was made by jumping, clapping 
the hands, keeping the rhythm with feet. There 
was dancing even before the music. Lots of reasons 
for dancing can be counted such as showing joy, 
getting warm when feeling cold or expressing the 
feelings when successful in hunting…
As human intelligence advances and becomes 
civilized, culture has also developed parallel to 
them. The seeds of the theatrical start of dancing 
from Old Greek dancing up to now; can be said 
to have planted in the wedding ceremonies or 
feasts of the nobles of Renaissance. Their subjects 
were generally horse ballets, songs with dance, 

exhibitions expressing heaven 
and hell with sparklers. These 
shows that carried an importance 
for nobles; were being exhibited 
during birthdays and weddings. 
The subjects of the dances were 
choreographies which were 
influenced by Greek and Roman 
mythology. Dance today is the 
equivalent of every feeling which 
was experienced without limits or 
was not experienced or sometimes 
not being recognized and maybe 
the most honest and sincere of the 
communications. It pours from the 
soul as it is…
Painting is another type of 
dancing, another choreography 
aspect. Colors finding their limits 

Sanat Daima!
Müzikten bile önce dans vardı.
Art Forever!
There was dancing even before the music.
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bucaksız sınırsız, olgun, anlamlı, dünya üzerinde 
yer bulma halidir; dansıdır renklerin ….
Çalıştığım iki konu olan dans ve resim benim 
dünyamda içiçe varlık sürdürmekte renkler 
bedenlenerek dansçıların üzerinde hayat 
bulmaktadır... Dansçılarım ise genel geçer 
kuralların aksine oldukça tombul ama estetik 
ve zarif yer almaktatır tuvallerin üstünde... 
Tombulluğun estetiği, olması gerekenin aksine 
farklılığında güzellik yarattığına inanarak, 
yaşamda sanatın büyüleyiciğini sürdürerek.

without limits, in a mature, meaningful way – it is a 
dance of colors…
Dancing and painting that are two subjects I 
am studying coexist in my world as one nested 
within the other. Colors take shape and find life 
on dancers… and my dancers are being placed 
on the canvas against the general rules as being 
chubby but in an aesthetical and elegant way… by 
believing that the aesthetic of being chubby creates 
a beauty in difference against what it should have 
been and by maintaining the fascination of the art in life.
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SGK Uzmanı / SSI Expert
Mert NAYIR

“Uzmanından “

From the Expert

Sosyal Güvenlik, bana aileden miras. Bu mirasın   
     önemini uzun süredir her alanda, en doğru 
biçimde anlatmaya çalıştım. Şimdi, Purple 
White’da da bu görevi bir kez daha üstlenmek ve 
sizlerle paylaşmak ayrı bir mutluluk ve heyecan. 
6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasa’sı 
ile 2013 yılı itibarı ile 50 ve üzeri çalışanı olan 
işyerleri, 2014 başında ise 50’den az çalışanı olan, 
tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri kapsama girdi.
Kanunla ilgili yasalar, yönetmelikler ve tebliğler 
arka arkaya gelmeye devam ediyor. Kuaför, kasap, 
manav ceza kesilir mi kesilmez mi diye beklerken, 
3 milyondan fazla apartman yöneticisi hala ne 
yapacağını bilmiyor.
Milyonluk cezalar kapınızda, 14 aydır birikti 
yarın kapınızı çalacak, apartmana Bakanlık kilit 
vuracak, berberler doktorsuz sac kesemeyecek, 
kasap İSG uzmanı olmadan et satamayacak 
haberleri kıyamet alameti gibi esnafa anlatılıyor.
Buyurun son söz İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet 
TEZEL’in; Sayın Başkan, 2014 yılında, önceki 
yıllarda olduğu gibi temel politikamızın insan 
odaklı ve risk odaklı etkin teftişler olduğunu, 
teftiş yaklaşımının cezalandırıcı anlayış yerine 
iyileştirmeyi amaçladığını, çalışma barışını 
sağlamayı ve yasal düzenlemelerin rehberlikle 
yerine getirilmesinin hedeflendiğini, programlı 
teftişlerde eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye 
ağırlık verileceğini, işin yürütümüne yönelik 10’a 

Social Security is an 
inheritance to me from my 
family. I have tried to explain 
the importance of this 
inheritance in every field 
and in a truthful way. 
Now it is yet another 
excitement and happiness 

for me to share all of it again in Purple White. 
With the Work Health and Safety Law numbered 
633, since 2013 workplaces with more than 50 
workers, and since the beginning of 2014 the 
workplaces with less than 50 workers, have been 
included in the dangerous and most dangerous 
workplaces coverage. Codes, regulations and 
statements about the law is still being established. 
While barbershops, butchers and groceries wander 
whether they will be fined or not, more than 3 
million building managers still do not know what 
to do.
Rumors such as millions of liras worth of fines 
are at our door, they have been accumulated 
for the last 14 months and they will be on your 
door soon, Ministry will lock your shops, barbers 
will not be able to cut hairs without doctors, 
butchers cannot be able to sell meat without 
a Work Health and Safety Experts have been 
spread around like wildfire. Let’s hear it from 
Work Inspection Committee  President Mehmet 
TEZEL: Esteemed president has told that “that 
their main policy for the year 2014 is human and 
risk oriented active inspection as it was before, 

İş Güvenliginde Önce Denetim 
Sonra Ceza
First inspection, then fine for Work Safety
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“Aklınızda Bulunsun / Keep in Mind
Sporda formanın önemi nasılsa, şantiyede de baretteki renklerin farklı kullanımı o kadar önemli.
The different usage of the berets in the construction site is similar to the usage of uniform in sports.

yakın iş kolu, iş sağlığı ve güvenliği açısından 
ise 19’a yakın iş kolunu kapsayacak şekilde 
yaklaşık 1000 müfettişle teftişlere başlanacağını, 
uygulamadan sonuca kadar tüm aşamalarda 
kurum ve kuruluşların ziyaret edileceğini, 
özellikle işverenlerin fiili durumlarını dikkate 
alarak, mevzuatın imkan verdiği ölçüde esneklik 
sağlanmakta olduğunu, sistemimizde önleme 
kültürünü öne çıkarmak için bu sürecin gönüllü 
bir uyum içinde gerçekleşeceğine inandığını, iş 
kazaları ve meslek hastalarının olmadığı, insanların 
insanca çalışma koşullarında çalıştığı, sosyal 
barışın sağlandığı, ekonomik ve sosyal kalkınmanın 
gerçekleştiği bir ülke yaratmak için çalıştığımızı ve 
herkesin bu çerçevede, başta iş sağlığı ve güvenliği 
alanında olmak üzere elini taşın altına koyması 
gerektiğini” ifade etmiştir.
Bu açıklamadan görüleceği üzere 2014 yılı 
CEZA yılı değil, rehberlik ve danışmanlık 
yılı olacak. İş Müfettişleri, 6331 sayılı Kanun 
işyerlerinde uygulanıyor mu uygulanmıyor mu 
diye denetimlere başlayacaklar ama öncelikle 
işyerlerinin eksikliklerini nasıl giderecekleri 
konusunda rehberlik ve danışmanlık ile eğitim 
faaliyeti yapacaklar. Sonrasında da işyeri 
yetkililerine görülen eksiklikleri gidermeleri için 3 
veya 6 ay süre verecekler. Süre içinde eksikliklerini 
giderenlere ceza yazılmayacak ama süre içinde 
eksiklikler giderilmediyse idari para cezaları 
uygulanacak. 

Özetle; 6331 sayılı kanunun en önemli amacı daha 
sağlıklı ve daha güvenli bir çalışma hayatını herkes 
için oluşturmak. 

Bu yüzden sloganımız;  “Güvenle Büyü Türkiye”

that their understanding of inspection consists of 
reformation instead penalizing, that it has been 
aimed for the legal regulations to be carried our 
via guidance and creating a labor peace, that 
education, communication and information will 
be focused in the programmed inspections, that 
the inspections will be starting with nearly 1000 
inspectors with relation to the carrying out of the 
work, nearly 10 lines of work and nearly 19 lines of 
work with relation to work health and safety, that 
the businesses will be visited in every levels starting 
from application to results, that there would be 
enough flexibility as would be allowed by the 
legislation will be provided, especially with relation 
to the status of employers, that he believed this 
process will be carried out voluntarily as the system 
tries to highlight the payment culture, that they are 
working towards creating a country in which there 
are no work accidents and professional diseases, 
people working in humane conditions, social peace 
is established, economic and social development is 
achieved and that everyone should do their duty in 
this scope starting from work health and safety”.
As it can be seen from this explanation the year 
2014 will not be a year of fining but a year of 
guidance and consultation. Work inspectors will 
start to inspect if law numbered 6331 is being 
applied in workplaces but first, they will do 
activities about removing the inadequacies of the 
workplaces. Later they will give 3 or 6 months’ 
time for the owners to remove these inadequacies. 
The ones who correct their inadequacies will not 
be fined but if these inadequacies are not corrected 
there will be administrative financial penalties.
As a summary; the most important aim of the law 
numbered 6333 is to create a more healthy and 
safe professional life for everyone.
Thus, our slogan is “Grow securely Turkey”

Yöneticiler ve ziyaretçiler içindir.
For managers and visitors Ustabaşı ve teknisyen içindir.

For taskmasters and technicians

Yangın, savunma personeli ve kalite 
kontrol ekipleri içindir. 
For firefighting and defense personnel

İşçiler içindir.
For workers

Bakım grubu içindir.
For quality control teams

“
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Tarih her nekadar birçoğu için ¨geçmiş¨       
      demek olsa da, aslında gündemin ta 
kendisidir. Çünkü tarih hep tekerrür eder. 
Ders alan yürür, ders almayan bir sonraki 
tekerrüre kadar yerinde sayar.

1913 yılında Prens Celalettin ve 
Muavenet-I Milliye tayyareleri Kahire 
Seferi için yola çıkar. Ancak iki tayyare 
de Kahire’ye ulaşamadan düşer ve pilotları şehit 
olur. Bunun üzerine bir tayyare daha hazırlanır. 
Tayyareye yıllar önce Japonya açıklarında batan 
¨Erturğrul¨un ismi verilir, akibetinin aynı olmaması 
dileğiyle. 

Ertuğrul büyük bir törenle havalanır. Ancak 
Edremit yakınlarında ağaçlık alana inmek zorunda 
kalır ve kırıma uğrar. Pilotları Nuri ve İsmail 
Hakkı Beyler, Edremit Belediye Başkanı Yağcızade 
İsmail Hakkı Bey tarafından Edremit’e getirtilir 
ve orada ağırlanır. Edremit halkı bu elim olaydan 
büyük üzüntü duyar ve kendi aralarında sekiz 
altın lira toplayarak Bleriot model bir tayyare satın 
alır ve Osmanlı Ordusu’na bağışlar. Tayyare’nin 
adı Edremit konulur ve Mısır Seferi’ni başarıyla 
gerçekleştirir.

Peki ya Ertuğrul? Ertuğrul tamir edilir ve 
Çanakkale’ye gönderilir. Sonrasını Pilot Cemal 

Stolen Identity: History always repeats 
itself. The ones who take their lessons 
from it walks forward, the ones who don’t 
will make no progress until it repeats itself 
again.

History, although means “past” for lots 
of people, actually is the agenda of today 
itself. Because history always repeats 
itself. The ones who take their lessons 

from it walks forward, the ones who don’t will 
make no progress until it repeats itself again. 
In 1913 Prince Celaleddin and Muavenet-I Milliye 
plane take off for Cairo. However both planes crash 
before they could reach Cairo and their pilots were 
martyred. After that, another plane is prepared. 
The name “Ertuğrul” which was sink years before 
at the shores of Japan is given to the plane with 
the intention of not having the same fate. Ertuğrul 
takes off with a great ceremony. However it had 
to a woodland near Edremit and broken down. 
Its pilots Nuri and İsmail Hakkı Bey, brought to 
Edremit by the Mayor of Edremit Municipality 
Yağcızade İsmail Hakkı Bey and accommodated 
there. People of Edremit feel so sorry after this 
and gather 8 gold liras among them and buy a 
Bleriot brand plane and bestow it to the Ottoman 
Army. The plane is named Edremit and this plane 
successfully completes the Cairo flight. 

What about Ertuğrul? Ertuğrul gets repairs and 
sent to Çanakkale. Let’s listen the rest from Pilot 

“

Çalıntı Kimlik: Tarih hep tekerrür 
eder. Ders alan yürür, ders almayan bir 
sonraki tekerrüre kadar yerinde sayar.
Stolen Identity: History always repeats itself. The ones who 
take their lessons from it walks forward, the ones who don’t 
will make no progress until it repeats itself again.

“Tarihin Seyir Defteri

Yazar / Author
Orhan BAHTİYAR

“

“A Journal of the History”
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Bey’den dinleyelim. ¨ Bir gün Ertuğrul ile uçarken 
aşağıda bir kalabalık gördüm. İndiğim zaman, 
yanında genç bir Alman zabiti olan  Harbiye 
Nazırı Enver Paşa beni  yanlarına kabul etti. 
Alman zabitini tayyareci Van Boumers diye tanıttı. 
Çanakkale cephesine gidecekmiş, Almanların en 
iyi askeri tayyarecisiymiş.  beni de rasıtı olarak 
götürme kararı aldı. 

Emektar 
makinistim 
Vahram 
ile birlikte 
Ertuğrul’u 
vapurdan 
Çanakkale 
Hastanesi 
civarına bir sahaya 
naklettik. Tayyareyi 
hazırlayıp Alman’a 
haber gönderdik. 
“Bu tayyareyi siz hazırladınız ilk tecrübeyi siz 
yapacaksınız” dedik. Uçtuk geldik. O zaman da 
Fransız tayyarelerini bilmediğini, tayyareyi benim 
kullanmamı teklif etti ve kendisi de rasıt olarak 
iştirak edeceği bir uçuş  daha yapmamı istedi. 
İlk keşfi yaptık. İndikten sonra neler gördüğümü 
sordu. Ben de bir kroki üzerinde işaret ettim, 
aldı karargaha gitti. Bu uçuşu kendi yaptığına 
etrafı inandırdı. Bundan sonra Alman iltifatlarını 
arttırdı. Çok az maaş aldığımdan kendi yüksek 
uçuş ücretini benimle paylaşabileceğini ifade etti. 
Sert bir münakaşa oldu. Bundan sonra uçmadı bile. 
Yalnız raporları karargaha o götürüyordu. Beş on 
gün sonra İstanbul’a gezmeye gitti. Orada zührevi 
bir hastalığa tutuldu, hastaneye kaldırıldı fakat 
bir müddet sonra tevkif edilerek İstanbul’daki 
Alman karargah gemisi General’e nakli hususunda 
emir geldi. Meğer bu adam tayyareci değilmiş asıl 
Von Boemers’ın şöförü imiş. Boemers Türkiye’ye 
geleceği sırada bir kazada öldüğünden evrakını 
alıp onun yerine gelmiş imiş. Alman makamlarını 
da bizimkileri de aldatmış. Bu olaydan sonra 
keşif uçuşlarını kimin yaptığını anlayan Cevat  
Paşa bana iltifat etti Çanakkale Kuvayi Havaiye 
Kumandanı Tayyareci Cemal diye takılıyordu. 
Fakat kendi gümüş kılıçlı harp liyakat madalyasını 
bizzat paşa bana taktı.¨

Son olarak bir kez daha hatırlatmakta fayda var;
"Tarih tekerrürden ibarettir."

Cemal bey: “One day while flying with Ertuğrul 
I noticed a crowd below. When I landed War 

Minister Enver Pasha with a young German officer 
has met me. He introduced the German officer as 

pilot Van Boumers. 
He was supposed to go to Çanakkale front. He 

was supposed to be one of the best military pilots 
of Germans. He decided to take me with him as an 

aerial observer. 
Together with my long-time machinist 

Vahram we have transferred 
Ertuğrul to the nearby area of

 Çanakkale 
Hospital. 

We prepared 
the plane 

and sent word 
to the 

German. 
We told him 

“you have
 prepared this plane and first experience will 

belong to you”. We flew and arrived. Then he said 
that he did not know about French airplanes and 

offered that I should fly the plane and requested a flight 
in which he was to be attended as an aerial observer.

We did the first as a reconnaissance. He asked me 
what I saw down there. I marked it on a drawing. 
He took it and went to the headquarters. He made 

everyone believe that he had made this flight. Then 
this German increased his compliments. He offered 

to share his very high flight prices with me since I 
was receiving a very small amount of money. There 
was a big quarrel and he never even flew after that.

But he was the one to bring the reports to 
headquarters. After five or ten days later he went 

to İstanbul. There he had a sexual disease. He was 
hospitalized but after a short while he was arrested 

and there was an order for him to be transferred 
to the General, a German headquarter ship in 

İstanbul. It turned out that this man was not a 
pilot. He was actually the driver of Van Boemers. 
Boemers died in an accident just before he came 

to Turkey so he took his documents and came 
instead of him. He tricked both German and our 

authorities. After that incident, Cevat Pasha who 
realized who did the reconnaissance flights and 

complimented me for them. He was jokingly calling 
me as “Commandant of Çanakkale Air Force Pilot 

Cemal”. However later, the pasha himself attached 
the War Worthiness Medal with silver swords to 

me.”
Lastly, best not forget: “History repeats itself”.
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 YABANKAZI [22 Aralık ~ 19 Ocak]: Uğurlu taşı: Kuvars, Rengi: Beyaz 
“Bilge, dingin, yardımsever bir lider!” Evrenin tüm enerjisini kullanabilme yeteneği
WILD GEESE [22 December ~ 19 January]: Lucky Stone: Quartz, Color: White
“Wise, quiet, helpful leader!”  The ability to use all of the energy in the universe.

SUSAMURU [20 Ocak ~ 18 Şubat]: Uğurlu taşı: Gümüş 
Rengi: Gümüş  “Sevimli, cana yakın, iletişimi yüksek bir yardımsever!” 
Arkadaşları tarafından sevilen, sayılan bir kişilik
SEA OTTER [20 January ~ 18 February]: Lucky Stone: Silver Color: 
Silver “Sweet, friendly and communicative helper!” A personality 
who is loved and respected by friends” 

PUMA [19 Şubat ~ 20 Mart]: Uğurlu Taşı: Firuze 
Rengi: Mavi Yeşil “Kıvrak ve güzel bir duygu yumağı!” 
Kendi alanlarına ve özeline düşkün
PUMA [19 February ~ 20 March]: Lucky Stone: Turquoise 
Color: Blue, Green “A lithe and beautiful ball of emotions!” 
Fond of their area and their privacy.

ALADOĞAN [21 Mart ~ 19 Nisan]: Uğurlu Taşı: 
Opalin Rengi: Sarı “Görkemli ve büyüleyici bir iyilik 
sembolü!” Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji
FALCON [21 March ~ 19 April]: Lucky Stone: Opal Color: Yellow 
“A magnificent and captivating symbol of goodness!” 
An endless energy.

KUNDUZ [20 Nisan ~ 20 Mayıs]: Uğurlu taşı: Krisokol 
Rengi: Mavi  “Herkese yaşam gücü ve tadı veren denge 
merkezleri!” Dengeli, ağırbaşlı, Değişimi sevmeyen,
BEAVER [20 April ~ 20 May] Lucky Stone: Chrysocolla Color: Blue 
“Centers of balance which provide life force and joy of lie to everyone!” 
Balanced, solemn, not liking the change.

GEYİK [21 Mayıs ~ 20 Haziran]: Uğurlu taşı: Akik Rengi: Beyaz Yeşil 
“Çekici, hareketli, duyarlı bir şifacı!” Hareketi seven,  aynı anda birkaç işi yapabilen
DEER: [21 May ~ 20 June]: Lucky Stone: Agate Color: white, green “Attractive, restless and a 
sensitive healer!” Likes to move, able to multitask.

Kızılderili Burç Takvimi
Indian Horoscope 
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AĞAÇKAKAN [21 Haziran ~ 22 Temmuz]: Uğurlu Taşı: Kırmızı Akik Rengi: Pembe 
“Aile ortamlarının ve sevginin vazgeçilmez merkezi!” Gizemli yetenekleri olan

OODPECKER [21 June ~ 22 July]: Lucky Stone: Red Agate Color: Pink
“essential centers for family environment and love!” People having mysterious skills.

MERSİNBALIĞI [23 Temmuz ~ 22 Ağustos]: Uğurlu Taşı: Grena 
Demir Rengi: Kırmızı “Gösterişli, bağımsız, sevilen, keskin 

görüşlü bir fırtına!” Soylu, görkemli düşünmeyi seven
STURGEON [23 July ~ 22 August]: Lucky Stone: Garnet, Iron Color: Red 

“An ostentatious, independent, loved, sharp sighted storm!” 
Noble, grandiose, contemplative.

BOZAYI [23 Ağustos ~ 22 Eylül]: Uğurlu Taşı: Ametist 
Rengi: Erguvan “Çözümlemeci ve mantıklı düşünme 
yeteneği olan bir organizatör!” Mantık ve zekâ gücü, 

Adalet duygusu güçlü olan
BROWN BEAR [23 August ~ 22 September]: Lucky Stone: 

Amethyst Color: Purple “An organizator with analytical and 
reasoning skills!” Sense and mind power, a strong sense of justice.

KARGA [23 Eylül ~ 23 Ekim]: Uğurlu Taşı: Jasper 
Rengi: Kahverengi Özveri, nezaket ve kararlılığın 

mükemmel bir bileşimi!” Yardımsever, doğa ile 
ilişkide olmayı seven 

CROW [23 September ~ 23 October]: Lucky Stone: 
Jasper Color: Brown “a perfect combination of selflessness, 

kindness and determination!” Helpful, strong connection with nature.

YILAN [24 Ekim ~ 21 Kasım]: Uğurlu taşı: Bakır / Malakit 
Rengi: Turuncu “Ruhsal güçleri çok yüksek duyarlı insanlar!” 

Ruhsal seslere karşı duyarlı, uğraştıkları işte başarılı,
SNAKE: [24 October ~ 21 November]: Lucky Stone: Copper/Malachite 

Color: Orange “highly sensitive people with spiritual powers!” 
Sensitive towards spiritual voices and successful in their jobs

WAPİTİ [22 Kasım ~ 21 Aralık]: Uğurlu Taşı: Obsidiyen Rengi: Siyah 
“Yeniden doğan veya yeniden doğurabilecek bir güç simgesi!” 

Parlak, saydam yapılı bir kişilik,
WAPITI [22 November ~ 21 December]: Lucky Stone: Obsidian Color: Black “A symbol of power 

that is reborn or will be reborn!” A bright, transparent personality 
   

Kızılderili Burç Takvimi



Sözün Özü
Words of Wisdom

İnsanlık tarihinden de eskidir ağaçların bu dünyadaki varlığı. Kimi zaman 
gölgesinde dinlendik, kimi zaman meyvesiyle beslendik. Böylesine hayatımıza 
kök salan ağaçlar nice sanatçıya, düşünüre ilham kaynağı olmaktan geri 
kalmadı… 
The existence of these trees in this world is older than the history of mankind. Sometimes 
we have rested in their shades and sometimes we ate their fruits. That trees which have 
rooted into our lives never stopped being sources of inspiration for lots of artists and 
philosophers…

Tabiata saygı aklın vicdanıdır. 
Respecting nature is the conscience of the mind.
M. K. Atatürk

Enine boyuna düşünecek olursak aslında her yeşil ağaç, altın ya da gümüşken 
olabileceğinden daha muhteşemdir. 
For in the true nature of things, if we rightly consider, every green tree is far more 
glorious than if it were made of gold and silver.
Martin Luther

Ağaçsız memleket 
duvaksız geline benzer. 
Türk Atasözü

The land with no 
trees is similar to a 
bride without veil.
Turkish Proverb

Ormana nasıl 
haykırırsan 
öyle karşılık verir.
Fin Atasözü

The forest answers in the 
same way one shouts at it
Finnish Proverb

Meyveyi yerken, 
ağacını diken
insanı düşün.
Vietnam Atasözü

When eating a fruit, 
think of the person who 
planted the tree.
Vietnamese Proverb
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