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Değerli Dostlarım
Üç aylık bir zaman dilimini geride bıraktıktan 
sonra dergimizin 4. sayısıyla merhaba...
Genç mimari ekibimiz, mühendislerimiz ve 
diğer çalışanlarımız ile birlikte Türkiye ve 
dünyada çalıştığımız marka sayısı 108’e ulaştı. 
Bu markalara yenilerini eklemek için kolları 
sıvadık. Bakü’den New York’a, İstanbul’dan 
Kayseri’ye pek çok mağazada MOBSIZE 
dokunuşunu katmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz.  

Daima yenilikçi vizyonumuz, müşteri 
memnuniyeti doğrultusunda esnek hizmet 
anlayışı ile ürettiğimiz ürünleri dekoratif 
formlarla sizlere sunmak için MOBSIZE ailesine  
Cilane Boya ve Kimyevi  Maddeler Mobilya San. 
Tic. Ltd. Şti.’i kattık. Cilane ile aynı zamanda 
ahşap sevgimizi bir adım ileriye taşıdık, 
her detayıyla titizlikle ilgilendiğimiz ahşap 
ürünlerin cilasını yaparak korumasını üstlenmiş 
olduk. Artık ahşap ürünlerimizin cilalama 
hizmeti de MOBSIZE kalitesi ve güvenliği 
altında. 

Sevgili Okurlar
Purple White‘ın 4. sayısında, ilginizi çekecek 
konular derlemeye çalıştık. Bu sayımızda 
sanatı için sınır tanımayan, sinema ve tiyatro 
oyuncusu Rana Cabbar'ı misafir ediyoruz. 
Yapmış olduğumuz keyifli, cana yakın ve hoş 
sohbetimizi  sizlerle paylaşıyoruz. Bunun yanı 
sıra Tarihin Seyir Defteri ile zamanda yolculuğa 
çıkarak, komşumuz Yunanistan’ın mektubunu 
gün yüzüne çıkarıyor, Dekoroloji ile burcumuza 
uygun dekorasyon tavsiyeleri sunuyoruz.
Ekim’de ilginizi çekecek yeni konularla 
görüşmek üzere…

Esteemed Friends,
I greet you with the 4th issue of our magazine 
after another three-month time frame. Our young 
architecture team, engineers and other employees 
have enabled for the number of brands we work 
with in Turkey and the rest of the world reach 108. 
Now, we are ready to increase this number. We are 
working with all our strength to add the MOBSIZE 
touch to many stores in cities from Baku to New 
York and Istanbul to Kayseri.
By virtue of our unfailingly innovative vision, 
we have incorporated Cilane Boya ve Kimyevi 
Maddeler Mobilya San. Tic. Ltd. Şti. to the 
MOBSIZE family in order to present our products, 
which we manufacture with a flexible service 
mentality for full customer satisfaction, to you 
in decorative forms. With Cilane, we also took 
our love for wood a step further and took on the 
responsibility of protecting our wood products, of 
which every detail is manufactured meticulously, 
by undertaking the varnishing the process as well. 
Now, the varnishing service for our wood products 
is provided with MOBSIZE quality and security 
also.

Dear Readers,
We tried to compile articles with topics that will 
capture your interest in the 4th issue of Purple 
White. In this issue, we are hosting motion picture 
and stage actor Rana Cabbar who knows no 
bounds when it comes to the art of theater. We 
will share our enjoyable, friendly and pleasant 
chat with the actor in the article we prepared. 
Additionally, we will also take you on a journey 
through time with our Joy of Traveling section and 
bring an old letter from Greece to light. We will 
also provide tips for decoration in compatibility 
with one’s astrological sign. Hope to see you in our 
October issue with new topics of interest.
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Sektörden
Kısa Kısa

“

“

Akbatı’ya Hermes 
Creative Awards’dan 
İki Ödül Birden! 
Mobilya dakorasyon projelerini 
MOBSIZE’ın tamamladığı Akbatı 
Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 
AMCP tarafından düzenlenen 
Hermes Creative Ödülleri’nde, 'Özel Etkinlik' ve 'PR 
Kampanyası' kategorisinde platin ödüllerini aldı...
Akbatı AVM’nin ikinci yıl kutlama projesi olan 'Yaşa, 
Sev, Eğlen' ile 'Özel etkinlik' kategorisinde; 'İçinde 
Yaşam Var' projesiyle PR kampanyası kategorisinde 
platin ödülüne layık görüldü. 

İzmirpark AVM Eylül'de Açılacak!
Deri, otelcilik, inşaat, zeytinyağı sektörlerinde 
önde gelen firmalar arasında yer alan 
Savranoğlu Grup'un ilk alışveriş merkezi 
İzmirpark, sonbaharda hizmete girecek.

Real Türkiye’nin Yeni Sahibi 
Beğendik. 
METRO GROUP Real’in Türkiye operasyonunu 
satmak üzere Hacı Duran Beğendik ile bir anlaşma 
imzaladı. Metrodan yapılan açıklamaya göre: 
Satış Türkiye’deki tüm 12 mağazayı kapsamakta.

Perakendeciler Vialand'de 
Podyuma Çıktı!
İstanbul’un perakende, turizm, gıda, ulaşım ve 
konaklama gibi sektörleri harekete geçiren, Vialand 
AVM’nin ev sahipliği yaptığı İstanbul Shopping 
Fest (İSF)’in Kapanış Partisi’nde iş dünyasının 
patronları podyuma çıkarak izleyicileri selamladı. 

Atlas AVM Sultanbeyli...
Sultanbeyli TEM bağlantı noktasında açılacak 
olan Atlas AVM Sultanbeyli projesi 2015 yılının 
ilk çeyreğinde açılacak. 55 bin m2 kiralanabilir 
alana sahip olan AVM'nin müellifi Ergün 
Mimarlık.

Rings AVM 29 Ağustos’ta Açılıyor.
Sancaktepe bölgesinin ilk AVM’si olan ve yatırımı 
Selin Yapı tarafından gerçekleştirilen Rings 
Alışveriş Merkezi, 29 Ağustos’ta açılıyor. 112 
mağazanın bulunduğu AVM, mimari özellikleri ve 
mağaza büyüklükleriyle dikkatleri çekiyor.

Ataşehir’e Yeni Bir Sheraton!
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, 
İstanbul'da yeni bir Sheraton Oteli açmak için, 
Cevahir Yapı Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. 
ile anlaşma imzaladı. Starwood’un Anadolu 
Yakası’nda ilk oteli Sheraton İstanbul Ataşehir, 
2015 yılında faaliyete geçecek.

MOI’nin 2 mağazasında  
MOBSIZE imzası. 
156 bin m2 kiralanabilir alana sahip olan 
Mall of İstanbul’un 350 mağazasından Benatton 
ve Caribou Cafe’nin mobilya dekorasyonunu 
MOBSIZE üstlendi. 

Kilia AVM 2015 Haziran'da 
Hizmete Açılacak!
Ekşioğlu Group İMSA İnşaat tarafından, kuzeyde 
İstanbul’un denize açılan kapısı olarak görülen 
Şile’de Kilia adıyla yapılan alışveriş merkezi 
20.000 m2 kiralanabilir alana sahip olacak.
Kilia AVM 2015 Haziran'da hizmete açılacak.

Paşabahçe, 45. Mağazasını 
MOİ’de Açtı!
Paşabahçe Mağazaları’nın 45’incisi Mall of 
İstanbul’da açıldı. 612 m2’lik mağazanın mobilya 
dekorasyonu MOBSIZE tarafından tamamlandı. 
Mağazada cam dışı ve koleksiyon kategorilerinden 
yaklaşık 4 bin çeşit ürün yer alıyor. 
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Brief News
From the Sector

“

“

Akbatı Granted Two Awards at Once 
at the Hermes Creative Awards Event!
Akbatı Shopping Mall and Wellness Center, of 
which the furniture and decoration projects were 
completed by MOBSIZE, was granted two platinum 
awards in the categories of “Special Event” and “PR 
Campaign” at the Hermes Creative Awards Event 
organized by AMCP. The “Special Event” award 
was given to Akbatı Shopping Mall for the project 
of second year celebrations which was called “Live, 
Love, Laugh” and the “PR Campaign” award was 
given for the mall’s project named “Life Inside”. 

Atlas Shopping Mall in Sultanbeyli
Implementation of the Atlas Shopping Mall project 
which involves a mall at the junction point of TEM 
highway and Sultanbeyli will be finalized in the first 
quarter of 2015. The project owner of the mall with a 
total rentable area of 55.000 square-meters is Ergün 
Mimarlık. 

New Sheraton Hotel in Ataşehir!
Starwood Hotels & Resorts Worldwide signed a 
contract with Cevahir Yapı Sanayi Turizm ve 
Ticaret A.Ş. to open a new Sheraton Hotel in 
Istanbul. Sheraton Istanbul Ataşehir, which will be 
the first Starwood hotel on the Anatolian Side, is 
expected to enter into service in 2015.

Izmirpark Shopping Mall to Open in 
September!
Izmirpark is the first shopping mall of the group, 
which is one of the leading Savranoğlu Group in 
the sectors of leather, hotel management ect.The 
mall will begin providing services in autumn.

Kili AVM to Enter into Service in 
June 2015
The shopping mall Kilia is being constructed by 
Ekşioğlu Group IMSA İnşaat in Şile, which is known 
as Istanbul’s door to the sea. The mall will have a 
total rentable area of 20.000 square-meters and 
become operational in June 2015.  

Paşabahçe Opened Its 45th Store in MOI!
The 45th of Paşabahçe stores was opened in Mall of 
Istanbul. The furniture and decoration of the 612 
meter-square store was provided by MOBSIZE. The 
store holds close to 4.000 products in non-glassware 
and collectors’ items categories.

The Signature of MOBSIZE Is Now 
Born by 2 MOI Stores
The furniture and decoration services for Benetton 
and Caribou Café, which are among the 350 stores 
present in the Mall of Istanbul with a total rentable 
area of 156.000 square-meters, was provided by 
MOBSIZE.

New Owner for Real Turkey, Hacı 
Duran Beğendik
Metro Group signed a contract with Hacı Duran 
Beğendik to sell the Turkish operations of Real. 
According to the statement from Metro, the sale covers 
12 stores in Turkey.

Retailers Took the Podium in Vialand!
During the Closing Party for the Istanbul Shopping 
Fest (ISF) hosted by Vialand Shopping Mall which 
has energized sectors such as retailing, tourism, food, 
transport and accommodation in Istanbul, patrons of 
the business world took the podium and greeted the 
audience.

Rings Shopping Mall to Open on August 29th

Rings Shopping Mall which will be the first shopping 
mall in Sancaktepe through the investment of Selin 
Yapı will be opened on August 29th. The shopping 
mall which has 112 stores draws attention via its 
architectural features and store sizes.



www.interorman.com.tr
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“Laf Arasında

Tiyatro ve Sinema Oyuncusu
Motion Picture and Stage Actor

Rana CABBAR

“

Chat Session

Purple White: Rana Cabbar kendini nasıl 
anlatır?
Rana Cabbar: Bu planette yaşayan 7-8 milyar 
ademden biri.

PW: Kendinizi nasıl yetiştirdiniz?
RC: Kendimi halen yetiştirmekteyim bu 
cehenneme...

PW: Sanat hayatınıza nasıl başladınız?
RC: Ben başlamadım aslında, o gelip bana çarptı.

PW: Sinema salonları bir kaç film dışında boş. 
Tiyatro oyunlarımıza da yeteri kadar izleyici 
gelmiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Eskiden 
bizim tiyatro kültürümüz var mıydı?
RC: Çünkü esas olarak filmler dışarda oynuyor! 
Çünkü esas tiyatrolar, evlerde, sokaklarda, 
hastanelerde, karakollarda, kadınları öldürürken, 
hayvanlara  ve çocuklara tecavüz ederken oynuyor! 
Dedim ya; her yer tiyatrodur...

PW: Sinema ve tiyatrodan daha çok televizyon 
dizileri izleniyor. Dizi filmleri daha eğitici 
yapımlar haline getirerek okuma alışkanlığı 
olmayan izleyiciye izlerken bir şeyler 
öğretilebilir mi? Dizi filmleri bir eğitim aracı 
olarak kullanmak mümkün mü?
RC: Önemli olan tiyatronun da, sinemanın da, dizi 
filmin de izleyende; başı ağrıdığı zaman aldığı “bir 
aspirin” kadar etki bırakmasıdır.

Purple White: How would you describe yourself?
Rana Cabbar: I am just one of the 7 to 8 billion people 
who live on this planet.

PW: How did you train yourself?
RC: I am still in training on this hellish earth.

PW: How did you begin your acting career?
RC: I didn’t, it walked right into my life.

PW: Movie theaters offer nothing but a few movies. 
Plays in our country do not have enough audience. 
Why do you think this is? Did our people have an 
interest in theatre in the past?
RC: It is because real movies are seen on the outside 
world! The real plays are acted out in homes, streets, 
hospitals, police stations, they are performed when 
killing women, raping children and animals! As I said, 
every place is a theatre.

PW: Television series have a larger audience 
than movies and plays. Can the audience without 
reading habit be educated through such series with 
more didactic productions? Is it possible to use 
television series as educational instruments?
RC: The important thing is for both plays, movies and 
television series to be as effective as an aspirin one takes 
when one has a headache.

PW: You always acted in progressive plays. Why 
do our theatres no longer stage such plays?
RC: Some theatres do but these plays are like 

Esas film dışarıda sokaklarda dönüyor. 
Önemli olan tiyatronun da, sinemanın da 
kişilerde başı ağrıdığı zaman aldığı
“bir aspirin” kadar etkili olmasıdır! 
“Real movies are seen on the streets. The important 
thing is for both plays and movies to be as effective as an 
aspirin one takes when one has a headache!”
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PW: Siz tiyatrolarda hep ilerici oyunlar 
oynadınız. Son yıllarda bu oyunlar 
tiyatrolarımızda neden oynanmıyor?
RC: Bazılarında oynuyor hala ama  bahsedilen 
oyunlar genelde biley taşı gibidir bir bakıma aklı 
bilemek içindir. İzleyicinin bir kısmı aklını biledi 
bir kısmı da depolitizasyon nedeniyle ve 2 saat 
süresince rahatlamak için izledi.

PW: Doğurgan sanatçımızı küstürmeden 
üretmesinin yolunu nasıl bulacağız?
RC: Şimdi, bu ikilemde sanatçıdan sayılanların 
“güçlüden ve çıkarlarından” yana oldukları kesin.

PW: Edebiyatta aydın yazarlarımız var 
ama sinemada aynı şey söz konusu değil. 
Sinemamızın gelişmemesinin nedenlerinden 
birine de aydın yönetmenlerimizin az oluşu 
diyebilir miyiz?
RC: Sanatçılar “insan ruhunun mühendisidirler” 
tanımlaması, gelişmenin ya da gelişememenin  
cevabı olabilir. Ayrıca alışkanlık ya da bir iptila 
sonucu bu işe bulaşmış olanların sayısı çok  fazla 
olması önemli bir etken.

PW: Sinemamızın ve Tiyatromuzun gittiği yön 
doğru bir yön mü? Sanatımız nereye gidiyor?
RC: Günlük mesaisi bitince evine gidiyor, sabah 
mesaiye başlamak için evinden geliyor.
Akşam mesai bitince tekrar evine gidiyor... Sanatın 
mesai dahilinde üretimi , her zaman  orta halliliğe 
neden olur, orta halli olmak sanatçıyım diyenin 
düşmanıdır...

PW: Ankara Sanat Tiyatrosu doğru sanatçılarla 
doğru işlerin yapılması nedeniyle izleyicinin 
dikkatini çekti ve yapılan işlere sahip çıktı 
diyebilir miyiz?
RC:  Gorki’nin dediği gibi; “Gidip güneşi 
fethedecektik ama zamanından önce çırılçıplak 
kaldık.”

PW: Son yıllarda çekilen sinema filmlerini 
nasıl buluyorsunuz?
RC: Az önce arzettiğim gibi “mesaiye dahil” 
buluyorum.

PW: Yıllardır antika ile ilgileniyorsunuz. 
Antikacılık hayatınızı anlatır mısınız?
RC: Antikacılık; “düş işleri” demektir. Örneğin 
bir anlamda “insan ruhunun mühendisleri” 
olarak kabul ettiğimiz ressamlar yaşadıklarını ve 
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whetstones, they are there to sharpen minds. Some of 
the audience sharpen their minds and some watch a 
two-hour play just to relax due to politization.

PW: How can we get our creative artists to keep on 
creating without dissatisfying them?
RC: It is certain that purported artists are always in 
favor of “those with power and mutual interests” in this 
predicament.

PW: We have enlightened authors for literature 
but this is not so when it comes to motion pictures. 
Could be that the reason our cinematography has 
failed to develop is the lack of a sufficient number 
of enlightened directors?
RC: The definition of artists as “engineers of the 
human soul” might be the answer to why Turkish 
cinematography has developed or nor. Moreover, 
the fact that the number of people who have entered 
this field due to habit or fondness is very high is an 
important factor as well.

PW: Is the direction our theatre and cinema has 
taken a right one? Where does it lead?
RC: Actors nowadays work within business hours. They 
leave when their shift is over, come back from home 
when a new day begins and return home again in the 
evening. Creation of art within business hours always 
leads to mediocrity and mediocrity is the adversary of a 
real artist.

PW: Could it be said that Ankara Theater of Art 
drew the attention of the audience by doing a good 
job with good actors and provided support for 
theatre productions?
RC: To quote Gorki, “We meant to conquer the sun, but 
we were left naked before due time.”

PW: What do you think about the movies made in the 
recent years?
RC: As I said just before, I find them to be works 
produced during “business hours”.

PW: You have had an interest in antiques for years. 
Could you describe us your life as an antiquarian?
RC: Being an antiquarian means dealing with 
“dream works”. For instance, if painters who we 
consider as “engineers of the human soul” in a 
sense project their experiences and struggles onto 
the canvas, what they create is a painting; if not, 
the product is no more than a “signboard”. When 
it comes to being a collector, if you cannot dream 
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kavgalararını tuvale döküyorsa bu “resimdir” yok 
değilse o zamanda tabelacının yaptığı “tabela”dır. 
Kolleksyonerlik dendiğinde; sahip olunan objelere 
oluştuklarından bu yana kimlerden kimlere 
geçtiğini, onları kimlerin ellediğini, kimlerin 
baktığını düşleyemiyorsan  “tüccardansın” 
koleksyoner değilsin demektir...

PW: Şu anda üzerinde çalıştığınız projeler 
nelerdir?
RC: Benden ziyade, mizah yazarları ve 
karikatüristlerin  projeleri önemli. Halkımızın 
yaşadıkları, karikatür sanatçıları ve mizah 
yazarlarının üretimi  için cok verimli…

PW: Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı 
Piyade" oyunundaki, "sakıncalı" rolü size teklif 
edildiğinde kendinizi nasıl hissettiniz?
RC: Sakıncalı hissettim.

PW: Tiyatronun yanı sıra, sinema çalışmaları da 
yaptığınızı biliyoruz. Şu sıralar gündemde olan 
bir film projeniz var mı?
RC: Yok ama “gün doğmadan neler doğar” hele ki 
bizim ülkemizde.

PW: Başka bir mesleğe el atayım demediniz mi 
hiç?
RC: Yeniyi bulmak, ögrenci gibi yaşayıp bilgiye 
hasret gitmek bunun aslı.

PW: Genç oyuncular nasıl? Kuşak çatışması 
oluyor mu?
RC: Ülkemizde gençlik tedavisi imkansız bir 
hastalıktır çabuk geçirmeye bakmalı.

about the people who have passed the objects you 
own along from person to person, the people who 
have touched them and laid eyes upon them ever 
since such objects were created, you are a “trader” 
and not a collector.

PW: What are the projects you currently work on?
RC: The projects of humorists and cartoonists are more 
important than mine. What our people go through and 
experience constitutes fertile ground for the creativity of 
our humorists and cartoonists.

PW: How did you feel when the role of the 
“blacklisted” soldier in Uğur Mumcu’s 
“Blacklisted Soldier” was offered to you?
RC: I felt as if I was blacklisted.

PW: We are aware that you also work in movies 
besides theatre. Do you have a current movie 
project?
RC: No, but “tomorrow is another day”, especially in 
this country.

PW: Did you ever consider a different line of work?
RC: The essence of that is to find what is new, live like 
a student and yearn for knowledge.

PW: What do you think about young actors? Is 
there any conflict of generations?
RC: In our country, youth is an untreatable disease, 
one must shake of quickly.
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“Lezzet Avcısı “

Lezzet Avcısı / Flavor Hunter
Ercüment GENCEBAY

Flavor Hunter

Malzemeler:
Hamur için:
2 su bardağı un
2 çay kaşığı tuz
1/4 maya
1 su bardağı yoğurt

İç için:
500 g yağsız kıyma
5 adet domates 
3 adet dolmalık biber
2 demet mayadnoz
15 adet sarımsak
1 adet soğan
1 çorba kaşığı biber salçası
1 çorba kaşığı domates salçası
3 sap taze soğan
Tuz
Karabiber
İsteğe göre kırmızıbiber

Söğürtme için:
5 adet patlıcan
8 adet sivri biber 
1 büyük boy domates
1 orta boy soğan
Sızma zeytin yağı
Tuz
Kırmızı biber

Ingredients:
For the dough:
2 glasses of flour
2 teaspoons of salt
1/4 yeast
1 glass of yogurt

For the topping:
500 grams of lean ground meat
5 tomatoes, 3 bell peppers
2 bunches of parsley
15 garlic cloves
1 onion, 1 tablespoon of red 
pepper paste, 1 tablespoon of 
tomato paste, 3 stalks of green 
onions, Salt,  black pepper
Optionally, flaked red pepper

For the oven-roasted and 
mashed aubergines:
5 aubergines
8 long green peppers
1 large tomato
1 medium sized onion
Extra virgin olive oil
Salt
Flaked red pepper 

Söğürtmeli Lahmacun

Söğürtmeli Lahmacun;  Anadolu’nun 
geleneksel lezzeti, patlıcan ile  
lahmacunun enfes buluşması.
Lahmacun (Turkish Pizza) with 
Oven-Roasted and Mashed Aubergines
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Hazırlanışı:
İçin Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri taze soğandan başlayarak robotta kıyma haline getirin. Sonra domatesleri ilave ederek 
kıyma işlemine devam edin. Karışıma salçaları, tuzu, karabiberi de ekleyerek kıyma ile karıştırın.  

Hamurun Hazırlanışı:
Unun ortasını havuz şeklinde açın. Ayrı bir kapta ılık su ile erittiğimiz mayaya 1 çay kaşığı toz şekeri ilave 
edin. Mayayı yoğurt ile birlikte un havuzunun içine boca edin. İyice yoğurun. Kıvamını ayarlamak için un 
ilave edin. Hamur kıvama gelince üzerine nemli bir bez koyarak 30 dakika dinlenmeye bırakın. 

Lahmacunun Hazırlanışı:
Dinlenmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde koparıp el büyüklüğünde açın. Hazırlamış olduğunuz içi üzerine 
yayın. Lahmacunları yağsız bir tavaya teker teker alın. Ara sıra tavayı sallayarak 2 dakika, çıtır hale 
gelene kadar pişirin.  (Kendi buharında pişmesi için tavanın kapağını kapatmayı ihmal etmeyin.)

Söğürtmenin Hazırlanışı: 
Patlıcan ve biberleri fırında közleyin. Közlenen sebzeleri ince ince kıyın. Domates ve soğanı küp küp 
doğrayın. Doğranan tüm malzemeleri karıştırın, tuz ilave edin. Üzerine sızma zeytin yağı gezdirin.

Lahmacun ve söğürtmeyi birlikte servis edin. 
Afiyet olsun. 

Directions:
Preparation of the topping:
Grind all of the ingredients in a food processor into a mince, beginning with the green 
onions. Then, add the tomatoes and continue grinding. Add the pastes, salt and black 
pepper to the mince and mix them all.

Preparation of the dough:
Form a space in the middle of the flour pile. In another bowl, melt the yeast with warm 
water and add a teaspoon of sugar in it. Pour the yeast together with the yoghurt into 
the space you formed in the flour pile. Knead well. Add flour to adjust the thickness of the 
dough. When the dough is at the desired consistency, place a damp rag over the dough 
bowl and leave it to rest for 30 minutes.

Preparation of the lahmacun:
Divide the rested dough into balls at the size of a walnut and roll these out to 
the size of a hand. Spread the prepared topping onto the rolled out dough 
pieces. Place the lahmacun pieces on a non-greased pan one by one. 
Cook them for two minutes by shaking the pan at intervals until the 
dough part becomes crispy. (Do not forget to close the pan’s lid in 
order for the lahmacun pieces to be cooked with their own 
steam.)

Preparation of the oven-roasted and mashed 
aubergines:
Roast the aubergines and peppers in the oven. 
Chop the roasted vegetables finely. Cut the 
tomatoes and the onion into little cubes. 
Mix all the chopped ingredients together 



Dutun Faydaları 
Herhangi Bir Hastalığımız Olmadan 
Dutu Hastalıkları Önlemek İçin Nasıl 
Kullanabiliriz?
Pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan, 
içerisinde vücuda birçok yararlı madde bulunduran 
dut, günlük hayatımızda ulaşılması çok kolay 
bir yiyecektir. Gerek pekmezi gerekse reçelinin 
faydalarının oldukça büyük olması nedeniyle bu 
gıdalar temin edilmeli ve tüketilmelidir. Böylece 
bağışıklık sistemi güçlenerek, vücut direnç kazanır, 
hastalıklara yakalanma riskleri azalır. Faydasının 
çok büyük olması nedeniyle günlük 
hayatta da tüketilmesi özellikle tavsiye 
edilir.

Çeşitli Hastalıkların 
Tedavisinde 
Dutun 
Kullanımı:
Ağız yaraları ve 
boğaz hastalıkları için 
1 fincan karadut şurubu 
3 bardak suya ilave edilerek 
günde 5-6 kez gargara 
yapılır. Ateş düşürücü ve 
idrar söktürücü etkileri için 50 gr kuru yaprak 
1 lt suda kaynatılır ve günde 3 bardak içilir.
Diş ağrıları için 7-10 adet yaprağı veya kabuğuna 
yarım litre su eklenir. 10 dk kadar kaynatılır, 
soğutulduktan sonra ağızda gargara yapılır. 
Bu şifalı meyvenin faydaları ile diş ağrılarınızı 
azaltabilirsiniz. Ancak uzun sürerse hemen bir diş 
hekimini ziyaret etmelisiniz.
İdrar söktürücü olarak günlük olarak 10-15 adet 
civarında meyvesi yenmesi tavsiye edilir.

“Meyve veren ağaç TAÇlanır “

The Plant with the Best Fruit and Flowers

Wholesomeness of Mulberries
How Can We Use Mulberries to Prevent Any 

Diseases While We Are Healthy?
Mulberries, which are used in the treatment of 

many diseases and which contain many nutritious 
components, are widely available for usage in our 
daily lives. Both mulberry molasses and mulberry 
jam have many health benefits; therefore it should 

not be neglected to procure and consume these. 
This strengthens the immune system, provides 

resistance for the body and decreases the risk of 
catching an illness. It is especially recommended 

for this fruit to be consumed during daily life since 
   it has immense benefits.

Usage of Mulberries in 
the Treatment of Various 

Diseases:
For cankers and throat 

illnesses, a cup of mulberry 
syrup is added to 3 glasses 

of water and this mixture 
is used in gargling for 

5 or 6 times a day. 
To benefit from the 

antipyretic and 
diuretic properties 

of mulberries, 50 grams of 
dried mulberry leaves are boiled in 

a liter of water and this herbal juice 
is drunk 3 times a day. For toothaches, half 

a liter of water is added onto 7 to 10 mulberry 
leaves or bark pieces. The water is boiled for about 

10 minutes and used for gargling after it cools 
down. You can reduce your toothaches through 
the benefits of this wholesome fruit. However, if 
your aches persist, you must immediately see a 

dentist. For benefiting from the diureticalness of 
mulberries, it is recommended that you eat about 

10 to 15 mulberries a day.
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İlk Çağ Mobilya Sanatı
(Antik Dönem)
İlk Çağ sanatı, yaklaşık MÖ. 4000 yıllarında 
başlamakta ve Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküş 
tarihi olan MS. 476 yılına kadar sürmektedir. 
Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Yunan ve Roma 
Uygarlıkları'nın eserlerini simgeleyen bu çağ antik 
dönem olarak da adlandırılmaktadır.

Yunan Mobilya Sanatı 
(MÖ. 450-192)
Yapılan kazılara, resimlere ve Homeros'un İlyada 
ve Odessa Destanları’ndan elde edilen bilgilere 
göre Eski Mısır sanatının etkisinde kalan Yunan 
mobilyaları, tabure, masa, sandalye, yatak gibi 
oturma, yatma amaçlı genellikle basit, sıradan 
eşyalardır. Mobilyada ahşap malzemenin yanı sıra 
metal, özellikle bronz kullanılmıştır.
Yunan mobilya sanatında üç ayaklı sehpalar, 
arkalıklı sandalyeler ve altın işlemeler önemli olup, 
özellikle sandalyelerdeki ölçü, oran ve biçimler 
günümüz sandalyelerine benzemektedir.

Roma Mobilya Sanatı-Kuvvet Çağı 
(MÖ. 500 -MS. 450)
Bu dönemin esas mobilya tipleri olan yatak-divan, 
sandalye, masa ve küçük sandıklara ek olarak 
duvar dolapları da gelişmiştir.
Açılıp kapanabilir tabureler, geniş divanlar, geniş 
ve uzun kolların dayanabildiği koltuklar önem 
kazanmıştır. Karyolanın ayak ucu ile baş yastığı 
kaldırılmış, uyuma dışında oturma, dinlenme ve 
yemek amaçları için de kullanılmıştır.

Furniture Art in the First Age (Ancient 
Period)
Furniture art in the First Age starts around the 
year 4000 BC and prevails until 476 BC, the year 
in w hich Western Roman Empire collapsed.
This age, which represents the artwork of Egyptian, 
Mesopotamian, Anatolian, Greek and Roman 
civilizations, is also called the ancient period.

Greek Furniture Art (450 BC – 192 BC)
According to excavations, pictures and the 
information derived from Iliad and Odyssey epic 
poems of Homer, Greek furniture which was 
influenced by the artwork of Egypt is constituted 
of simple, ordinary pieces such as stools, tables, 
chairs and beds for seating or lying down. Besides 
wood, there is also metal furniture, especially 
pieces made of bronze.
Tripods, chairs with backrests and gold inlays are 
prominent in Greek furniture art and the sizes, 
proportions and forms of the chairs closely resemble 
modern chairs of our age.

Roman Furniture Art-Age of Rising 
(500 BC – 450 AD)
In addition to the main furniture types of the era 
such as beds, lounges, chairs, tables and small 
chests, cupboards were also developed.
Foldable stools, broad lounges and couches with 
wide and long armrests. Legrests and headrests of 
bedsteads could be removed and used for purposes 
other than sleeping, such as sitting, resting and 
eating.
Even though wicker chairs were also used, there 
aren’t any examples that have remained until our 
age. Tables with lathed and inlaid legs were only 
used for eating and pushed under the couch when 
not in use. The main feature of lathed legs which 
distinguish them from Egyptian furniture is the 

“The Story of Furniture”
“Mobilyanın Hikayesi “
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Örülmüş koltuk kullanılmakta ise de bugüne 
kadar örnek kalmamıştır. Ayakları tornalanmış ve 
kakmalar yapılmış masalar sadece yemek amacı 
için kullanılmış, diğer zamanlarda kanepenin 
altına sürülmüştür. Tornalı ayakların Mısır 
mobilyalarından başlıca ayrıcalığı, yivlerdeki 
daralmanın kırılma inceliğine yaklaşması, böylece 
mobilya hantallıktan kurtulmasıdır.
Biklinium adı verilen 
iki kişilik yemek 
kanepeleri kalabalık 
törenlerde, bir tarafı 
servis için açık 
bulunmak üzere 
masanın üç yanına 
konmuştur.
Eski Yunan ve 
Roma'da eşyaların çoğu 
duvarlara asıldığından 
büfe, vitrin, dolap 
türünden mobilyaya 
rastlanmamakta, 
Orta Çağ'ın başlarına 
doğru raflı, kapaksız 
büfeler görülmeye 
başlamaktadır.
Roma sanatı Yunan 
sanatının bir 
uzantısı olup, aynı 
süsleme biçiminden 
ayrılmamıştır. Mobilya 
kasaları genellikle 
ahşap, metal ve taş 
süslemeli, ayaklar 
gümüş ve fildişi 
kakmadır. Mobilya yapımında tunç ve bronz da 
kullanılmıştır. Roma mobilyası Roma sanatının 
farklı ülkelerde değişik biçimde uygulanmasından 
oluştuğu için bir üslup bütünlüğü göstermez. Aşırı 
süsleme anlayışı mobilyaya da yansımış ve her 
mobilya anıtsal bir görünüm almıştır.

fact that the grooves narrow down to the point 
of breakage, which eliminates coarseness in the 
furniture.
Dining couches for two people, which are called 
biclinia, were placed on three sides of tables 
in order to leave one side for ease of serving in 
crowded ceremonies.
Since most objects were hung on the walls during 
the Ancient Greek and Roman periods, furniture 

such as cupboards, 
cabinets and 
sideboards are 
not present; lidless 
sideboards with 
shelves become 
available near the 
beginning of the 
Middle Age.
Roman art is 
an extension of 
Greek art and 
does not diverge 
from the Greek 
ornamentation 
forms. Furniture 
cases are generally 
ornamented with 
wood, metal and 
stones, while their 
legs are inlaid with 
silver and ivory. 
Bronze was also 
used for furniture 
production. Since 
Roman furniture 
consists of different 
implementations 
of Roman art in 
various countries, 
it does not have a 

specific style integrity. The mentality of excessive 
ornamentation was projected onto furniture art 
as well, which led to every piece acquiring a 
monumental appearance.





Nişantaşı Armani’de MOBSIZE İmzası.
MOBSIZE’ın mobilya dekorasyon işlerini üstlendiği Armani'nin Nişantaşı 
şubesi tamamlandı. YOO mimarlığın mimari uygulamaları üstlendiği proje 

200 m2’lik mağaza ahşap dekorasyonunda MOBSIZE’ın imzası var.
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Geçmişten Aldığımız Güçle
Empowered by the Strength of Our History

Newyork Frey Wille Tamamlandı. 
MOBSIZE, Haziran ayında başlayan Ünlü aksesuar markası Frey Wille’nin 

New York mağzasının ahşap uygulamasını tamamladı. Mimarlık uygulamasını 
YOO Mimarlığın üstlendiği 35 m2 alanı kapsayan proje teslim edildi. 

Armani Nişantaşı Store Now Bears the Signature of MOBSIZE
Armani Nişantaşı Store, of which the furniture and decoration work was undertaken by MOBSIZE is completed. 

The architectural applications of the project which covers an area of 200 square-meters were taken on 
by YOO Mimarlık and the wood decoration of the store bears the MOBSIZE signature.

New York Frey Wille Store is Now Completedry
MOBSIZE has completed the wood applications which started in June for the New York store 

of the famous jewelry brand Frey Wille. The project which covered an area of 35 square-meters 
and of which the architectural applications were taken on by YOO Mimarlık was delivered.



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

Brandroom / Bodrum 
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
Quadran / D Hotel Marmaris

İZMİR
Gs Store / Alsancak

İstanbul

İSTANBUL
Armani / İstinye Park, Nişantaşı
Balenciaga  / Zorlu
Benetton / Buyaka, Canpark, Moi
Beymen / Zorlu, Akasya AVM
Bobbi Brown / Akasya AVM
Boyner / Akasya AVM, Marmara 
Park, Akbatı, Marmara Forum
Caribou Cafe / Moi İstanbul
Camper / İstiklal Cad.
Ceruti / Aqua Florya

Demsa – Kandilli Konakları 
Üsküdar
Ecco Store / Moi
GAP / Trump Towers
G Star / Akasya AVM
Gymboree / Trump 
Towers, Buyaka
Hackett / Akasya AVM
Ja Malone / Zorlu
Karl Lagerfeld / Kanyon

Kibar Holding / Zorlu
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, Moi
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

İstanbul

Kırklareli

Edirne

Tekirdağ

Yalova

Zonguldak

Düzce

Eskişehir

Konya

Aksaray

Osmaniye

Adıyaman

Malatya
Elazı

Erzincan

Gümüşhane

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



ŞANLIURFA
Nike / Piazza AVM

KAHRAMANMARAŞ
Nike / Piazza AVM

KAYSERİ
Defacto / Kayseripark

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

Türkiye ve Dünya’da
Turkey and the World

RUSYA
M & S / Teplystan

M & S / Greenwich
M & S / Metropolice

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

M & S / Vesna

KAZAKİSTAN
Coast / Almaty

UKRAYNA
M & S / Passage Mall

YUNANİSTAN
M & S / Corfu

M & S / Heraklion

ABD
Freywille / New York

BİRLEŞİK ARAP 
EMİRLİKLERİ 

Michael Kors / Dubai
M & S / Abu Dhabi

AZERBAYCAN
Hackett / Bakü
Çinici / Bakü

KATAR
M & S / Doha

MISIR
M & S / Kahire

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



Geleceği İnşa Ediyoruz!
We’re Building The Future!

New Target of MOBSIZE: Bobbi Brown
MOBSIZE has taken on the wood decoration work of the Baku 

Harvey Nichols branch of Bobbi Brown. The implementation of the 
project will start in the upcoming weeks.

MOBSIZE’ın Yeni Rotası; 
Bobbi Brown

MOBSIZE, Bobbi Brown’un Harvey Nichols Bakü şubesinin 
ahşap dekorasyon işlerini üstlendi.

Proje önümüzdeki haftalarda start alacak. 
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“Keyf-i Seyehat “

Gezgin /Traveler 
Sema BÜYÜKSIVACI

Maya ve Aztek’lerin Vatanı; Meksika
Meksika bayrağının 3 rengi; kırmızı “savaşı”, yeşil 
“özgürlüğü”, beyaz ise “sağlığı” temsil ediyor.

Mexico, the Homeland of Mayans and Aztecs
The three colors of the Mexican flag: red for “war”, green for “freedom” and 
white for “wellness”.

Joy of Traveling

Meksika’nın benim için anlamı büyüktür. Yıllar 
evvel, kızım Rotary Kulübü’nün Exchange 
Programı ile İtalya’ya gittiği sene, Valeria isimli 
Meksikalı bir genç kız da bende kalmaya gelmişti.  
Bir yıla yakın bir süre benimle yaşadı.
Şimdi iadeyi ziyaret zamanı gelmişti. Önce 
Frankfurt’a uçacaktık. Oradan da Mexico City 
şehrine 12 saatlik uçak yolculuğumuz vardı. 

Uzun ve yorucu yolculuktan sonra Mexico City’e 
vardık. İlk ziyaret noktamız dünyanın en iyi 
müzelerinin arasında gösterilen Antropoloji Müzesi 
oldu. Girişte Meksika’nın yerleşim yeri olmadan 
önceki zamanlardan bir fotoğraf vardı. Başka bir 
fotoğrafta da omzunda  sopasıyla uzaklara bakan 
Meksikalı ilk insan vardı. Müze pek çok bölümden 
oluşuyor; Mayaların, Azteklerin, Takvimlerin, 
Güneş ve Ay tapınakları, rahiplerin giydiği gömlek 
şeklindeki kolyeler, El Creador insanlarını çarpan 
tanrı, taştan heykeller... 

Meksika’nın etrafı su olduğundan şehirleşme 
kanal sistemi şeklinde oluşmuş. Ülke, irili ufaklı 
arsalardan oluşuyor ve sularla çevrili olmasından 
dolayı geçim tarımdan sağlanıyor. Bayraklarındaki 
renklerin anlamı ise, kırmızı “savaşı”, yeşil 
“özgürlüğü”, beyaz ise “sağlığı” temsil ediyor. 

Müzeden çıkarak Xochimilco Yüzen Bahçeler’e 
doğru yola çıktık. Birbirinden renkli Trajineras 
adlı teknelerle yerleştik. Mekseka mutfağına 
özgü yemekler ve Marekeşlerin yaptığı müziklerle 

Mexico means a great deal to me. Years ago, 
when my daughter went to Italy via the exchange 
program of Rotary International, a young girl 
named Valeria came to stay at my house. She lived 
with me for a period close to year. It was time 
for me to return the visit, then. First we fle w to 
Frankfurt. From there, our journey to Mexico City 
took 12 hours.
After long and tiresome hours of travel, we were 
finally at Mexico City. Our first visit was to the 
Anthropology Museum which is referred to as 
one of the best museums in the world. There was 
a photograph at the entrance that was taken 
during times before Mexico was settled. In another 
photograph, there was a Mexican man staring off 
into the distance with a club on his shoulder. The 
museum had many divisions; some of these divisions 
were for Mayans, Aztecs, Calendars, Pyramids 
of the Sun and Moon, ceremonial priest shirts, 
El Creador, the god who smites people and stone 
statues.
Since Mexico is surrounded by water, urbanization 
has adopted a canal system. The country is formed 
of large and small land plots and the people 
earn their living through agriculture due to the 
surrounding waters. In the Mexican flag, red 
symbolizes “war” and green symbolizes “freedom” 
while white symbolizes “wellness”. When we left 
the museum, we set out for the Floating Gardens of 
Xochimilco. We got into boats named Trajineras. 
The ambiance was both enchanting and exotic 
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atmosfer hem büyülü hem de egzotikti... 
Sonraki durağımız Frida Kahlo’nun müzesi yani 
doğduğu ve yaşadığı ev oldu. Frida’nın evi Mavi 
Ev olarak anılıyor. Bahçesi çok çeşitli egzotik 
çiçekler ve ağaçlarla dolu. Protez ayağı da 
oradaydı. Duvarlarda resimler, kuru kafalar, ölüler 
festivalinde kullanılan heykeller var. Yatağında 
şalı ve maskesi bulunuyor ve yatağının üzerinde 
aynası var. Yattığı yerden resim yaptığı için ayna 
koydurmuş. Bir dönem Rus yazar Troçki ile bu 
evde birlikte yaşamışlar.

Yorucu ve mutlu bir günden sonra ikinci güne 
hazırdık. Kahvaltıdan sonra 
rotamızda Teotihuacan 
Piramitleri vardı. 
Piramitlere gitmeden 
önce kaktüsten neler 
yaptıklarını görmek 
için kaktüs 
bitkileriyle dolu 
olan bir yere 
gittik. Bir 
kaktüsün 
içinden 75 
tane iğne ve 

her iğnenin altından da iplik çıkıyor. Bu iplekler 
medikalde kullanılıyor. Tekilanın kökünde de 
kaktüs suyu vardı ve sıra tekila ve tekila likör 
tadımlarına sıra gelmişti. Tekila tadımından sonra 
piramitlere gitmek için tekrar yola çıktık. 
Günün akşamında, yolumuz, yerel folklor 
ve müzik gösterisini izlemek için Garibaldi 
Meydanı’na düşüyor. Garibaldi ve Zocalo 
Meydanı, Mexico City’nin en güzel 
yerleri. Çok fazla restoran ve müzik 
dinlenebilecek mekan var. 
Mexico City filmlerde gördüğümüz 
kurak toprakların aksine 

yeşili bol olan bir şehir. Yol 
kenarlarında boyları 2 
metreyi gecen kaktüsler 
ve çaşitli ağaçlar var. 
Gerek tarihi, gerek 
şehrin yapısı gerekse 
mitolojisiyle gezmeye 
değer bir şehir Mexico 
City. 
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with all the Mexican dishes and the music played 
by mariachi bands.
Our next stop was the Frida Kahlo Museum, 
namely the house Kahlo lived in. Frida Kahlo’s 
house is referred to as the Blue House. There were 
various exotic flowers and trees in the garden of 
this house. Kahlo’s prosthetic leg was also there. 
There were pictures, skulls and statues on the 
walls. The painter’s shawl and mask were placed 
on her bed and a mirror was hung on the ceiling, 
right over the bed. This is because Kahlo used to 
paint while in bed. It is known that she lived with 
Russian author Trotsky in this house for a while.
After a tiring but pleasant day, we got ready for 
our second day in Mexico. After breakfast we 
took off to see the pyramids in the ancient city of 
Teotihuacan.
Before reaching the pyramids, we took a detour to 
a place full of cactuses in order to see what these 
plants were used for.

75 needles are extracted from a single cactus plant 
and threads are extracted from each needle. These 
threads are used for medical purposes.
After tasting tequilas, we set off once again to visit 
the pyramids.
At the evening, we went to Garibaldi Square to 
watch the local folk dancing and music show. 
Garibaldi and Zocalo squares are the most 
beautiful places in Mexico City. There are plenty of 
restaurants and venues to listen to music.
Contrary to the barren lands we see in movies, 
Mexico City has a very green landscape. On the 
road sides, there are cactus plants and various 
trees taller than 2 meters. The history, structure 
and mythology of Mexico City makes it a place 
worth seeing.
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““Dünlerden Bugün
Special Occasion Days

Zafer Bayramı, 1922 yılında 26 Ağustos'ta başlayıp, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da 
Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi'ni (Büyük Taarruz) anmak için kutlanan bayramdır. İşgal 
birliklerinin ülke sınırlarını terketmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos 
sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder.
Victory Day is the festival in which celebrations are made to commemorate the victory achieved under 
the command of Mustafa Kemal after Dumlupınar Battle (the Great Offensive) which began on August 
26, 1922 and ended on August 30 of the same year. Even though the invading forces left the country 
at some time later, 30th day of August symbolizes the day on which the homeland was freed from 
occupation.

Türk Dil Kurumu, 12 Temmuz 1932’de Atatürk’ün öncülüğünde o zamanki 
adıyla Türk Dil Tetkik Cemiyeti olarak kurulur. Türk Dili Tetkik Cemiyeti 
Türkçe Kurultay adıyla 26 Eylül 1932 günü Dolmabahçe Sarayı'nda ilk genel 
kurulunu toplar. Türk Dil Kurumu’nun ilk kurultayı işte bu toplantıdır. Birinci 
Türk Dil Kurultayı'nın toplandığı gün olan 26 Eylül, kurultayda alınan kararla 
Dil Bayramı olarak ilan edilir. Bu nedenle her yıl 26 Eylül ülkemiz genelinde Dil 
Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Turkish Language Association was established on July 12th, 1932 under the guidance 
of Atatürk with the name Turkish Language Studies Society. The general assembly of 
Turkish Language Studies Society convened for the first time on September 26th, 1932 
in Dolmabahçe Palace under the title Turkish Council. This was the first congress of 
the Turkish Language Association. This date, September 26th on which the first Turkish 
Language council convened, was declared as Turkish Language Day By a decision taken 
during a council meeting. Therefore, our country celebrates the Turkish Language Day 
on 26th day of every September.

Türk 
Dil Bayramı
Turkish Language 

Day

Atom bombası ile kalbinden vurulan Japonya, savaşların ve nükleer silahların yeryüzünden silinmesi, 
savaşların neden olduğu insan kıyımının sona ermesi için bir çan yaptırıyor. Birleşmiş Milletler’in 
-ironik de olsa- New York City’deki genel merkezinde bulunan bu Barış Çanı, bir rivayete göre, BM 
üyesi ülkelerin hibe ettiği metal para ve madalyonlarla, daha romantik ve öyle olduğuna daha çok 
inanmak istediğimiz bir rivayete göre ise dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladığı bozuk 
paralarla yapılmış. İlk olarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1981’deki 57. birleşiminde, 
Genel Kurul’un açılış günü olan, her Eylül ayının üçüncü Salı günü, Uluslararası Barış Günü ilan 
edilmiş. 2001 yılında ise bugün geçerli olan tarih, 21 Eylül olarak belirlenmiş.

Japan, which was devastated by the atomic bomb, had a bell made in order for wars and 
nuclear weapons to be erased off the earth and human massacres to end. According to one 
rumor this Bell of Peace, which is ironically in the New York headquarters of the United 
Nations, was constructed from coins and medallions granted by UN member states while 
another more romantic and much desired rumor states that the bell was made from the 
coins donated by children from all continents of the world. International Day of Peace was 
first declared as the third Tuesday of September which is the opening day of the United 
Nations General Assembly at the 57th session of the Assembly in 1981. In 2001, it was 
decided for the date September 21st, which is the currently used instead.  

21 Eylül 
Dünya Barış Günü

International Day 
of Peace, September 21st

30 Ağustos 
Zafer Bayramı

Victory Day, August 30th
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“Sanat Penceresi “

Window of Art

Throughout the adventure that is life, humans 
have always desired the beautiful and aesthetical 
and aimed to refresh the admiration of others. To 
admire and be admired has been important. People 
have achieved this ambition through precious 
minerals such as gold, silver and diamonds, as 
well as less valuable but more humane and warm 
materials such as glass and wood.

Glass production and glasswork’s adventure 
to astonish us via its beauty and ability to 
leave its impression on our souls began in the 
Mesopotamian and Anatolian lands which form 

the cradle of civilization. 
In history, glasswork (Old 
Turkish: Camgeranlık) was 
deemed to be one of the 
touchstones of crafts for 
the Mamelukes, Seljukians 
and Ottomans, and found 
worthy of the attention and 
praises of the palace people, 
sultans and sultanas.

Camzade was established 
in April 2012 by a few 
friends who were enchanted 
by glasswork and wanted 

to experience the process firsthand. From then on, 
their efforts were rewarded with much interest that 
continued to increase gradually.

Camzade is an establishment in the historical 
Odunpazarı district of Eskişehir which offers glass 

Bir nefes cam...
Eskişehir’in yeni yıldızı, cam üfleme sanatı. Memlükler’den 
Osmanlı’ya, Mezepotamya’nın kendine özgü sanatı olan cam 
üfleme Eskişehir’de yeniden can buluyor. 

A Blow of Air Turned to Glass
The new star in town for Eskişehir is the art of glassblowing. Glassblowing which 
is one of the characteristic arts of Mesopotamia and has been practiced in our 
history from the time of Mamelukes to the Ottoman period has found new life in 
Eskişehir.

İnsan, yaşam denen serüveninde her daim güzeli,     
   estetik olanı amaçlayıp kendinin ve başkalarının 
beğenisini hep taze tutmayı amaçlamıştır. 
Beğenmek ve beğenilmek… Yeri geldiğinde 
bunu altın, gümüş, elmas, pırlanta gibi değerli 
madenlerle, yeri geldiğinde de cam, ahşap gibi 
pahada daha az değerli ama daha insani ve sıcak 
maddelerle gerçekleştirmiştir.

Cam üretimi ve bir adım sonrası cam 
işlemeciliğinin hayatımızda iz bırakma ve güzelliği 
ile bizi şaşkına çevirme serüveni medeniyetin beşiği 
olan Mezopotamya ve Anadolu topraklarında 
başlar.  O çağlarda 
Memlükler, Selçuklu 
Devletleri ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nda 
cam işlemeciliği 
(camgeranlık) mihenk 
taşı  zanaatlardan  
kabul edilmiş, 
sarayın, sultanların 
ve padişahların ilgi 
ve övgüsüne mazhar 
olmuştur.

Camzade,  camın 
büyüsüne kapılmış ve bu sevdayı  birebir yaşama 
gayretinde olan  birkaç ahbap  tarafından, 2012 
Nisanı’nda kuruldu. O günden bu güne çabalar 
karşılık bulup ilgi ve alaka günbegün artarak 
devam etmiştir.
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Camzade, Eskişehir’in Tarihi Odunpazarı 
Bölgesi’nde yer alan ve lampworking tekniği ile 
işlediği cam ürünleri Eskişehirli hemşerilerinin, 
yerli-yabancı turistlerin beğenisine sunan ve daha 
da gelişerek pek yakında internet satışı ile de tüm 
dünyaya açılmayı amaçlayan bir işletmedir.

Özellikle son senelerde turizmde yıldızı parlayan 
bir şehir haline gelen Eskişehir, Camzade gibi 
işletmeler sayesinde lüle taşı gibi cam sanatı ile 
de anılan bir şehir olacaktır. Cam işletmeciliği 
ve şekillendirme sanatının geçmişinde önemli bir 
yere sahip olan bu toprakların ve insanlarının 
cama karşı besledikleri aşk, ellerindeki hüner, 
hafızalarındaki desen işletmemiz için ilham 
kaynağı olmakla beraber tüm bu güzellikleri gün 
yüzüne çıkarma ve beğenilere sunma başlıca varlık 
sebeplerimizdendir.

Camzade olarak bizler; tarihin en kadim müzik 
aletlerinden Türk musiki aleti olarak da tüm 
dünyaya yayılmis olan neyi, borasilikati camdan 
"üfleme metoduyla" aslına uygun olarak ürettik. 
Sonrasında altın varak süsleme işlemi ile içsel 
güzelliğine geleneksel motiflerle dış güzelligi 
ekleyip beğenilere sunduk. Patenti bize ait olan bu 
ürünümüzü kişiye özel  üretmekteyiz. Gördüğümüz 
şaşkınlıkla karışık ilgi  tüm emeklerimizi keyfe 
dönüştürmeye yetiyor. 

Cam sanatı konusunda bizim gibi geniş bir ufka ve 
algıya sahip olan dostlarımızla cam sanatını tüm 
Türkiye’ye, bu alanda Türkiye’yi de tüm dünyaya 
tanıtmak gelecek gayemizdir.

products made via lampworking technique to 
Eskişehir people and domestic and foreign tourists 
and plans to globalize by growth and internet sales 
in a short time.

Eskişehir, which has especially boomed in the 
tourism sector in recent years, will become a city 
that is noted through glasswork, in addition to its 
currently renowned meerschaum. While this land 
and its people’s love, skillful hands and memory for 
patterns which have attained an important position 
in the history of glasswork and glass forming arts 
are also inspiring for our establishment, our main 
raison d’être is to bring beauty into light and 
present it to people to be admired.

As patrons of Camzade, we produced the end-
blown flute (ney) which is one of the oldest Turkish 
musical instruments known all around the world, 
from borosilicate glass by glassblowing. Afterwards, 
we ornamented its interior with gold leaves and the 
exterior with traditional patterns before offering 
it to the public. This product, of which the patent 
belongs to us, is custom made for our clientele. The 
attention and astonishment of people is enough to 
turn work into pleasure for us.

Our aim is to introduce Turkey to the whole world 
in the field of glasswork with friends who share our 
broad perspective and perception in this area.



Türkiyenin En Büyük Online
Ofis Marketi

2,5 TL 

KARTUŞ MU OLUR?
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SGK Uzmanı / SSI Expert
Mert NAYIR

“Uzmanından “

From the Expert

30. 05. 2014 tarihinde Meclise gönderilen Torba 
Yasa Tasarısı’ndan çıkacak aftan milyonlarca 
vatandaşımız yararlanacak.
Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olanlar 
bu aftan ciddi anlamda yaralanabilecekler.
Yapılandırmada esas alınan yöntem, ana borca 
uygulanan faiz ve gecikme zamlarının silinerek, 
yeni bir hesaplamayla borçların taksitlendirilmesi 
olacak. Bu yolla Sosyal Güvenlik Kurumu bugüne 
kadar toplayamadığı yaklaşık 90 milyar TL borcu 
tahsil etmeye çalışacak.
Peki kimin ne kadar borcu var?
Çalıştırdıkları personellerin için SGK primi ödemekle 
mükellef işverenlerin prim borcu 38 milyar TL.
Eski adıyla Bağ-Kur’luların  (4/b)  prim borç 
toplamı 30 milyar TL.
Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testine 
girmeyip, en yüksek tutardan GSS prim borcu 
yazılanların kuruma olan borç miktarı 8.5 milyar TL. 
Gelir testi yaptırıp adlarına çıkan GSS prim borcunu 
ödemeyenlerin borçlu oldukları rakam 3.5 milyar TL. 
Emekli olup da tekrar çalışmaya başlayan ancak 
Sosyal Güvenlik Destek Primini ödemeyenlerin 
birikmiş borcu 2 milyar TL. 
Kurum alacaklı, vatandaş her zaman borçlu.

Millions of citizens are 
going to benefit from the 
amnesty included in the 
omnibus bill which was 
sent to The Parliament on 
30/05/2014.
Those indebted to SSI 

can substantially benefit from the bill. The main 
method in the restructuring is that the principal 
debt can be paid in installments after a new 
calculation following the deletion of interest rates 
applied and the default interests. This way, SSI 
is planning to collect non-recovered debts worth 
of 90 billion TL. The premium debts of employees 
liable to pay SSI premium for the personnel they 
employ is 38 billion TL. The premium debts of the 
members of Bağ-kur (Social Security Organization 
For Artisans And The Self-Employed) as the former 
name goes are 30 billion TL.  The amount of 
the debt of those recorded with General Health 
Insurance premium debts at the highest amounts 
as a result of not taking the income test within the 
scope of GHI is 8,5 billion TL. The premium debts 
of those that have taken the income task and that 
have been assigned a premium rate are 3,5 billion TL. 
The accumulated debt of those who have retired 
and started working again but haven’t paid the 
Social Security Support Contribution is 
2 billion TL. 

Torba Yasa Afıından Kimler 
Yararlanacak?
  Who Will Benefit from the Omnibus    
     Bill Amnesty?



34 

“Aklınızda Bulunsun / Keep in Mind

Herkesin gözü kulağı Resmi Gazete’de…

BORÇLANMA MİKTARLARI %5,88 ORANINDA 
ARTIYOR!
Askerlik, Doğum ve Yurtdışı Borçlanması Asgari 
Ücrete bağlı olarak 5.88 artacak.

SGK İDARİ PARA CEZALARI %5,88 
ORANINDA ARTIYOR!
Asgari ücrete bağlı olarak idari para cezaları % 5.88 
artacak.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM ORANLARI 
DEĞİŞİYOR!
Asgari ücret yükselince gelir testindeki gelir sınırı 
da yükseldi. 1 Temmuz’dan önce yaşadığı evde 
kişi başına düşen aylık geliri 357 TL’den düşük ise 
genel sağlık sigortası primi ödemesi gerekmiyordu. 
Bu sınır 378 TL’ye yükseldi.
Aylık geliri 378 liradan az olanlar genel sağlık 
sigortası primi ödemeyecek.
Aylık geliri 378 ile 1.134 lira arasında olanlar 
45,36 TL,
1.134 ile 2.268 arasında olanlar 136,08 TL,
2.268 TL’den fazla olanlar da 272,16 TL 
ödeyecek.

The institution is always debtee, the citizens are 
always debtor. Everybody is anticipating The 
Official Gazette…

THE DEBTED AMOUNTS ARE INCREASING 
5,88%!
Military, Birth and Foreign Indebtedness will rise 
5,88% due to minimum wage. 

SSI ADMINISTRATIVE FINES ARE 
INCREASING 5,88%!
Administrative fines will rise 5,88% due to 
minimum wage.

GENERAL HEALTH INSURANCE PREMIUM 
RATES ARE ON THE CHANGE!
As the minimum wage has increased, the income 
limit in the income test have risen as well. Before 
1st July, one didn’t have to pay any health 
insurance premiums if the monthly income of that 
person was below. 357 TL per person living in the 
house. This limit has been raised to. 378 TL. 
Those with monthly incomes lower than. 378 TL 
aren’t going to make premium payments.
Those with monthly incomes between 378 TL 
and 1.134 TL will pay 45,36, those with monthly 
incomes between 1.134 TL and 2.268 TL will pay 
136,08 TL and those with monthly incomes more 
than 2,268 TL will pay 272.12 TL.
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Havacıların ve denizcilerin yeri benim için hep ayrı 
olmuştur. Sebebi son derece basit ama vurucudur. 
Savaş esnasında karacılar tüm hamlelerini insan 
öldürme ya da zarar verme üzerine odaklarken, 
havacı ve denizciler ise savaş makinasını saf dışı 
bırakmak üzerine hareket ederler. 

   Mutlaka istisnalar olmuştur. Ancak bu istisnalar 
dışında bir pilotun hava savaşı esnasında 
düşürdüğü uçağın pilotuna sağ kurtulmuş ise 
öldürmek üzere ateş açtığı görülmemiştir. Ya 
da denizcilere bakalım; bir savaş gemisinin 
mürettebatı batırdığı geminin mürettebatından 
kurtulanları denizde kurşuna mı dizer yoksa onları 
kurtarır mı?

   Ancak tüm bunların ötesinde bir de mesleki 
kardeşlik vardır. Savaş tüm acımasızlığı ile devam 
etse bile bu kardeşlik bozulmaz. Özellikle de 
havacılar arasında. Hemen tarihten bir örnek 
verelim;

   25 Temmuz 1922… İstiklal Savaşı’nın tüm 
hızıyla sürdüğü zamanlar. Sabah havalanan, 
Cemal ve Bahattin Bey’lerin komuta ettiği bir keşif 
tayyaremiz yaklaşık üç saat sürmesi planlanan 
keşif görevinden geri dönmez. Havameydanımızda 
hüzün ve ümitsizlik hakimdir artık. Hem tayyare 

The aviators and mariners have always been 
special for me. The reason is very simple but 
striking. Land forces focus their moves on killing or 
hurting people while aviators and mariners act to 
eliminate the war machines during war. 

There have certainly been exceptions. But apart 
from these exceptions, no pilot has been seen 
shooting to kill a survivor pilot on the ground after 
crashing his plane during war. Let’s take a look at 
the mariners; do the mariners save or fire on the 
surviving crew members of a sunken war-ship? 

Besides all this, there is war brotherhood. Despite 
the cruel on-going war, this brotherhood never 
comes to an end. Especially between aviators. Let’s 
give an example from history right away; 

25th July 1922… the times the War of Independence 
is at full steam. A reconnaissance plane at the 
steer of Mr. Cemal and Bahattin that took off that 
morning don’t return from a reconnaissance flight 
that was planned and supposed to last about 
three hours. Lament and desperation prevail at 
our airfield. The loss at a time when experiencing 
shortage of pilots and planes is grievous. 
And the next day. All of the airfield wake up to a 
growl during the morning hours. It is a Greek plane 

“

Savaş Kardeşliği: Savaş esnasında karacılar tüm 
hamlelerini insan öldürme ya da zarar verme üzerine 
odaklarken, havacı ve denizciler ise savaş makinasını 
saf dışı bırakmak üzerine hareket ederler.

War Brotherhood: Land forces focus their moves on killing 
or hurting people while aviators and mariners act to 
eliminate the war machines during war.

“Tarihin Seyir Defteri

Yazar / Author
Orhan BAHTİYAR

“

“A Journal of the History”
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hem de tayyareci sıkıntısı çekilen bu dönemde 
meydana gelen bu kayıp can yakıcıdır.

   Ve ertesi gün. Sabah saatlerinde tüm 
havameydanı bir homurtuya uyanır. Yaklaşan 
bir Yunan tayyaresidir. Kanadına siyah bir bez 
bağlıdır. Bu karacılardaki beyaz bayrağa denktir. 
Tayyare yaklaşır ve yaklaştıkça da alçalır. Meydan 
üzerinden geçerken bir torba bırakır. Torbanın 
içinden bir mektup, bir de fotoğraf çıkar. Mektup 
okuyanların gözlerini hüzün ve gurur ile doldurur.

¨Afyon Yunan Hava Kuvvetleri Kumandanlığı,
  25 Temmuz 1922

Dün, dört av tayyaremizle iki saat süren müthiş 
bir muharebe  neticesinde; tayyarelerimizden birini 
delik deşik edip, bir diğerini de muharebe alanınını 
terketmeye zorladıktan sonra, tayyarenizdeki iki 
kıymetli kardeşimiz cephanelerinin de tükenmesi 
sonucu Gazlıgöl civarında düşerek hayatlarını 
kaybetmişlerdir. Onları, yarın kahramanlara layık, 
bir havacıya yakışır, şerefli bir cenaze merasimiyle 
sonsuz istirahatgahlarına uğurlamayı Yunan 
meslektaşlarınız olarak bir vazife addeder ve 
kahraman Türk Havacıları’na baş sağlığı dileriz.

İmza,
Yunan havacıları¨

Başka söze gerek var mı?

approaching.  A black string is attached to the 
wing. This is the equivalent of a white flag for the 
land forces. The plane approaches and descends as 
it approaches. While passing over the field, it drops 
a bag. There is a letter and a photo in the bag. The 
letter fills the eyes of the readers sorrow and pride. 
“Afyon Greek Air Forces Commandership,
25th July 1922
Yesterday, as a result of the glorious air battle 
with four of our fighter aircrafts that lasted for two 
hours; two precious brothers in your aircraft have 
crashed around Gazlıgöl as a result of running out 
of ammunition and have passed away after having 
riddled one of our aircrafts with holes and forcing 
the other one out of the airfield. It is our duty as 
Greek aviators to launch our colleagues to eternity 
with a dignified funeral service well-deserved by 
heroes and aviators and send our condolences to 
the Turkish Aviators.

Signature,
Greek Aviators”

Need I add anything to say? 
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Dekoroloji
Koç: [21 Mart – 19 Nisan]: Zodyak’ın  ilk burcu olmanın verdiği özellikler sayesinde yenilikçi bir 
ruha ve iddialı bir karaktere sahipsiniz. Bu nedenle genellikle iddialı renkler evinizi süsler. Astrolojinin 
en genç burcu olarak nitelediğimiz Koçlar’ın bu özelliklerini evlerinde de görmemiz çok olağandır. Eğer 
evinizde huzur arıyorsanız önce gereksiz eşyalardan kurtulun, çünkü evinizde boş kalan alanları kocaman 
ruhunuzla doldurmak için tükenmeyen bir enerjiniz var. Aşka düşkün Koçların yatak odaları da ruhları 
ve özel hayatları gibi canlı renklerden oluşur. Kırmızılar içinde uyumak aşk hayatınızı derinden etkiler.

Aeries: [21st March – 19st April]: Thanks to the characteristics bestowed to you as it is the first sign of the Zodiac, you 
have an innovative soul and assertive characteristic. For this reason, ostentatious colors mostly decorate your home. As 
the youngest of the Astrological Signs, the characteristics of the people of Aeries can be observed in their houses. If you 
are looking for tranquility in your house, first of all get rid of the lumbers because you have a never-ending energy that 
can will up the free spaces in the house. The bedrooms of the love addicted Aeries people consist of vivacious colors just 
as their souls and personal lives. They are deeply touched when sleeping in red.

Boğa: [20 Nisan – 20 Mayıs]: Gezegeniniz Venüs dünyevi hazlara düşkün olmanızın, güzelliğe ve 
onun  beş duyu tarafından nerede olursa olsun  algılamanızın yegane sebebi. Bu yüzden siz güzel olan ne 
varsa ona karşı ilgisiz kalamıyorsunuz. Bu yüzden sizde bulunan eşyalar klasik güzellik anlayışına uygun 
olacaktır. Kesinlikle macera sevmiyorsunuz. Bu yanınız kendini salon takımlarında ve yatak odasında da 
gösteriyor. Güzellik anlayışınız mobilyalarınızın ince detaylarında kendini belli ediyor. Salon sizin için 
evin en önemli noktası.

Taurus: [20st April – 20st May]: Venus being your planet is the only reason why you are devoted to worldly pleasures, 
beauty and why you are able to perceive it with all five of your senses. Therefore you can’t leave out anything that is 
beautiful. Accordingly, your furniture will be compliant with the common sense of beauty. You are definitely not into 
adventure. This shows itself in the living room and the bedroom. Your perception of beauty can be seen in the fine details 
of your furniture. The living room is the most important place of the house. 

İkizler: [21 Mayıs – 21 Haziran]: Eviniz, burcunuzun ana özelliği olan değişken ruhunuzun 
aynasıdır adeta. Konuşmayı, arkadaşlığı ve  az buçuk dedikoduyu sevdiğiniz için evinizde sıcak, samimi 
bir ortam yaratmaya bayılırsınız. Eğlenmeye ve teknolojiye önem veren yapınız sayesinde salonunuzda 
mutlaka en son model müzik seti ve DVD playerdan oluşan bir  eğlence köşesi bulunur. Açık, fosforlu 
renkler, canlı yeşiller ve maviler yaşam alanınıza hakim olan tonlardır.

Gemini: [21st May – 21st June]: Your home is almost a mirror to your ever-changing mood. You love creating a cozy 
atmosphere in your house as you like to talk, chat and gossip a little bit. There is always a corner of entertainment 
furnished with the latest DVD players and home theatre systems in a corner of your living room. Light, luminous colors, 
bright greens and blues are colors occupying your life.  
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Bazı araştırmalara göre mobilya seçimimiz bile doğum günümüze 
ve astroloji haritamıza bağlı. İşte sizin için derlediğimiz 

burçlara göre dekorasyon seçimleri...
According to some researches, some of our choices of furniture 

depend on our birthday and our astrological sign. 
Some of the decorative choices we have compiled for you

 according to the horoscopes. 

Yengeç: [22 Haziran – 22 Temmuz]: Duygusallık ve anaçlık denince akla ilk olarak Yengeçler 
gelir. Eviniz her daim dolu olduğundan mutfak  sizin için önemlidir. Dolayısıyla yemek masasının 
büyüklüğü hususunda ödün vermezsiniz. İpek kumaşlar ve eskitilmiş mobilyalar ise sizin her daim 
vazgeçilmezleriniz arasındadır. Beyazlar, inci rengi, pastel sarı ve menekşe tonları içinde ruhunuz huzur 
bulur. Kokulu mumlar, tütsüler ve partnerinizi günün stresinden arındıracak tüm ögeler yatak odanızı 
süsler.

Cancer: [22nd June – 22nd July]: When it comes to sensuousness and maturity, Cancer people are the first to come to 
mind. The kitchen is significant as the house always alive. Thus, you can never compromise on the size of your dining 
table. Silk fabric and aged furniture are your amongst your indispensables.  White, pearl gray, pastel yellow and shades 
of violet give you tranquility. Scented candles, incenses and all other accessories to relieve your partner from the daily 
stress decorate your bedroom.

Aslan: [23 Temmuz – 22 Ağustos]: Aslan yattığı yerden belli olur sözü bu burca mensup 
kişiler için ne kadar da doğru bir söz, değil mi? Gösteriş ve şatafat evin en ufak köşesine kadar kendini 
gösterir. Kutlamaları, eğlenmeyi ve gülmeyi seven siz Aslanlar için her yer her an partiye hazır olmalı. 
Siz iyisi mi iskambilleri, kağıt oyunlarını, Play Station’ı salonunuzdan eksik etmeyin ve buzdolabını hiç 
boş tutmayın. Tipik bir Aslansanız salonunuzda size ait bir keyif köşesi muhakkak bulunur. Eğer hala 
boyatmadıysanız odanızın duvarlarını cesur renklerle canlandırın. Kendinizi şımartmak için odanıza 
yaldızlı bir ayna koymayı da unutmayın.

Leo: [23th July – 22nd August]: Such a true saying is “You can tell a lion from where he lays” for the members of this sign. 
Glamour and ostentation shows itself in every corner of the house. You, people of Leo love celebrations, entertainment 
and laughter, should be ready for party any moment. Never leave the fridge empty and deprive your living room of 
playing cards, board games and a Paly Station. If you are a typical Leo, you most certainly have a corner of merriment 
in your living room. If you haven’t painted your room, liven it up with gallant colors. Don’t forget to put up a gilded 
mirror in your room to pamper yourself. 
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Başak: [23 Ağustos – 22 Eylül]: Başak burcu olarak siz kılı kırk yararsınız. Yaşadığınız her yer 
temiz, attığınız her adım planlı olmalıdır. Bu obsesifliği (takıntılı olma hali) andıran durum, ev düzeninizi de 
doğal olarak etkiler. Bu yüzden sandıklar, dolaplar, kutular ve dolap içi raflar sizin ilgi ve uzmanlık alanınıza 
giriyor. Salonunuzda mutlaka bir sandık bulunduruyorsunuz ya da yoksa bile ilk iş bir sandık almalısınız. 
Okumaya ve öğrenmeye düşkün doğanız sizi kitaplara yöneltiyor. Bu yüzden kitaplıklar ve okuma köşeleri 
sizin olmazsa olmazlarınız arasında. Renklerde açık maviler, bej ve beyaz favorileriniz. Yatak odasında ise 

estetiğe, ruhunuza iyi gelen detaylara önem veriyorsunuz. 
Virgo: [23rd August – 22nd Sept.]: As a Virgo, you go nitpicking. The place you live must be clean, and the steps you take 
must be planned. This state resembling an obsession inevitably effects your home style. For this reason, chests, cupboards, 
boxes and inner shelves are your area of expertise. You probably have a chest in your living room, if you don’t, you should 
one get one straightaway. Your nature of affection for reading and learning guides you to books. As a result, reading corners 
and bookcases are your absolute musts. Blue, beige and white are amongst your favorite colors. You value aesthetics and 
the atmosphere in your bedroom. 

Terazi: [23 Eylül – 22 Ekim]: Terazi burcu dengeyi ve adaleti arar durur. Bu yüzden havadar, 
enerjilerin aktığı huzurlu mekanlara ihtiyacınız vadır. Uzak Doğu öğretilerine göre evinizi dekore edebilirsiniz. 
Sevdiğiniz renkler mavi tonları ve beyazdır. Burcunuzun elementi hava olduğu için rahat nefes alacağınız 
alanlara ihtiyacınız bulunmakta. Bu renklerle aradığınız huzura kavuşabilirsiniz. Yatak odasında denge 
sağlamak sizin için önemlidir. Bu yüzden iki kişilik bir yatağın iki yanına komodin yerleştireceksiniz. 
Libra [23rd Sept. – 22nd Oct.]: Libra seeks balance and justice. Therefore you need spacious places full 

of energy. You design your home according to far eastern doctrines. The colors you like are shades of blue and white. AS 
the element of your sign is air, you need spaces where you can easily breathe. You can find comfort in these colors. It is 
important for you to have a balance in your bedroom. Thus, you will have two nightstands at both sides of your bed.

Akrep: [23 Ekim – 21 Kasım]: Karizmanız, lider ruhunuz ve herkesi size bir mıknatıs gibi çeken o 
gizemli havanız...  Eviniz de kesinlikle bu özelliklerinizi yansıtır. Zodyak’ın en tutkulu burcu olan Akrepler 
evlerinde bordo ve siyah renkleri tercih ederler. Siz insanları şaşırtmayı çok seviyorsunuz. Bu yüzden 
salonunuzda özgün oturma gurupları, benzersiz tasarımlar bulunur. Loş ışıklar, vitraylı lambalarla ortamın 
esrarengiz maksimuma çıkarmakta üzerinize yoktur. Yatak odanızda eşinizle özel anlar geçirmeniz için ışık 
almayan opak perdeler, sizi mutlu eden egzotik bitkiler ve frapan süslerle odanızı dizayn edersiniz.  

Scorpio:  [23rd Oct. – 21st Nov.]: Your charisma, soul of a leader, your mysterious style that draws everyone to you like a 
magnet… And your home definitely reflects these characteristics. Scorpios, as the most passionate sign of the Zodiac prefer 
claret and black colors at home. So you have authentic seating groups and one of a kind designs in your living room. Dimmed 
lights, leaded lamps are matchless in maximizing the mysterious atmosphere. You design your bedroom with opaque light-
proof curtains that let you have special moments with your spouse, exotic plants and decorations that make you happy.

Yay: [22 Kasım – 21 Aralık]: Seyahati seven Yaylar, evlerini gittikleri her yerden anılarla döşemeyi 
tercih eder. Altıncı hisleri kuvvetli ve maneviyata düşkün olduklarından evin bir yerinde mutlaka en az bir tane 
manevi sembol bulunur. Bir Çin vazosu ile apayrı köşede bir Güney Afrika maskı, tüm farklarına rağmen yine de 
uyum içinde ve bir aradadır.  Yolculuğun her türünü seven Yaylar, zaman içinde yolculuk etmekten de haz alırlar; 
salonda klasik döneme ait bir yemek masası  ile en yeni tasarım  kanepeler yine bir aradadır.  Yay burcu iseniz 
yatak odanızda muhakkak konforu seversiniz. Kocaman ve yumuşak yastıklardan vazgeçmezsiniz bu alanda. 

Sagittarius: [22nd Nov. – 21st Dec.]: Travel lover Sagittarius people prefer to decorate their homes with memoirs from all the 
places visited. As they are strong on the sixth sense and spirituality, there is always a spiritual symbols somewhere in the house.  
A Chinese vase in one corner and a South African Mask on the opposite, still in cohesion despite the differences. Sagittarius people 
love every kind of trip including travel in time; a dining table of classical age in the hall and the latest design couches are still in 
harmony. If you are a Sagittarius, you love comfort in your bedroom. You can never give up big and soft pillows.
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Oğlak: [22 Aralık – 19 Ocak]: Ciddiyete ve başarıya önem veren, inatçı  bir burcun mensubusunuz. 
Dolayısıyla eviniz de bu ruhu yansıtır. Mobilya seçimleriniz ve düzeniniz köşeli olsa da sağlam ve pratiktir. Renk 
seçiminiz ise toprak, kahverengi ve tonlarıdır. Son derece klasik koltuklar ve vintage kanepeler bir Oğlak'ın evini 
süsler. Salonda şömine ve folklorik öğeler taşıyan halı ya da kilimler evle kuracağınız bağı kuvvetlendirecektir. 
Sağlam bir karyola, çizilmesi zor komodinler ve gardıroplar yatak odanızın olmazsa olmazlarıdır. 
Capricorn: [22nd Dec. – 19th Jan.]: You are a member of a sign that is stubborn and that esteems graveness 

and success. Therefore your house reflects this soul. Although your choice of furniture and your order is angled, they are solid and 
practical. Your color choices are earth and the shades of brown. Quite classical and vintage couches furnish the home of a Capricorn. 
A fireplace and a carpet with folkloric motives in the living room will strengthen your bond with your home. A solid bedstead, 
scratch-proof nightstands and wardrobes are inevitable to your bedroom.

Kova: [20 Ocak – 18 Şubat]: Çağların ötesini görebilen kaşif ruhunuza en iyi gelecek şey elbette 
teknolojik aletlerle dolu ve keşif yapmanıza ilham verecek şekilde dizayn edilmiş bir evdir. Modaya olan ilginiz 
sayesinde herkesin beğenisini kazanacak koltuk takımları salonunuzu süsler.  Aynı zamanda kâşifliğinizi besleyen 
ruhsal yolculuklarınız için salonunuzda tütsüler ve kokulu mumlar yakmayı ihmal etmezsiniz. Duvarlarınıza ise 
rahatlatıcı tablolar asarsınız. Yatak odanızda bir HD TV mutlaka bulunur. Karyolanız da kimsede olmayan farklı 
ve yaratıcı çizgilerde olmalıdır. Gümüşi ve metalik renkler gözde tonlarınızdır. 

Aquarius: [20th Jan. – 18th Feb.]: A home full of technologic devices which inspires you to explore is definitely the best for 
your explorer soul that can see beyond ages. Your living room is furnished with the seating set that can win the heart of everyone 
thanks to your taste of fashion. You wouldn’t ignore lighting incenses and scented candles that nourish your spiritual journeys. 
You like putting up soothing pictures on the walls. There is definitely an HD TV in your bedroom. And your bed must be of 
different and creative lines that no-one has. Silver and metallic colors are your favorite. 

Balık: [19 Şubat – 20 Mart]: Sanatçı ruhlu, hayal gücü geniş olan siz balıklar, evinizi elbette bu 
ruha paralel dizayn etmeyi tercih edersiniz.  Kaşmir kumaştan kırlentler, desenli kanepe ve süs eşyası renk 
renk perdelerle canlandırılmış okyanusları andıran bir ev tam size göre. Mozaik taşlarla süslenmiş mutfak ve 
banyo adeta mitolojik bir dünyanın atmosferine sürükleyecek misafirleri... Yatak odasına gelince rahat edip 
ayaklarınızı uzatmayı dilersiniz. Dolayısıyla karyolanızı bu ihtiyacınıza göre seçersiniz. 

Pisces: [19th Feb. – 20th March]: You Pisces, with an artistic soul and vast imagination, you would like to design your home 
in connection with this soul. A home resembling the ocean with throw pillows from cashmere fabric, patterned couch and colorful 
drapes is just for you. A kitchen and a bathroom with mosaic stones, will take the guest on a journey in an atmosphere just like 
a mythological story… When it comes to the bedroom you just like to relax and stretch out your legs. Therefore you choose your 
bedstead according to this.  



Dünyamızda 
ağaçtan daha vermli 

başka canlı daha var mıdır?
Kuşlara yuva, yorguna destek olur, 

güneşten yanana gölgesini buyrur... Bazen 
dalından düşen elma ile bilime ışık tutar bazen 

açan tomurcuğu ile bahar sevincini içimize salar. Pek 
çok düşünür, yazar da yine ağçların yapraklarına bakıp 

gönüllerini aydınlatmıştır. Yapraklar sanki doğadan bizlere 
gönderilen her birine bir mesaj yazılmış mektuplar gibidir.

Is there another organism in the world that is more efficient than a tree? 
Offering nests to birds, relief to the exhausted, shadow to those overheated 

by the sun… Sometimes enlightens science with a falling apple and sometimes 
gives birth to a spring joy with the budding out.  Many philosophers and authors 

have also been enlightened in the heart by a glance at the leaves of the trees. 
Leaves are like letters sent to us by nature, each carrying a different message. 

Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için sadece 
yaprak döktük. (Mevlana Celaleddin-i Rumi)

Think not that we have collapsed, think not that we have diminished, 
we have just lost leaves. (Rumi)

Ağaçtan düşen yaprak nasıl 'kurumaya' mahkumsa; gönülden düşen 
insan da 'Unutulmaya' mahkumdur. (Necip Fazıl Kısakürek)

As the leave falling off the tree is bound to “dry”, a person falling off the heart is 
bound to be “forgotten”. (Necip Fazıl Kısakürek)

Ağaç yaprağı ile güzeldir. (Türk Atasözü)
Trees are better with leaves on. (Turkish Proverb) 

Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer. (Anonim) 
How tall a tree might be, the leaves still fall to the ground. (Anonymous)

Ağaçtan kopan yaprak, rüzgarın insafına kalır. (Türk Atasözü)
A leave torn apart from the tree is at the mercy of the wind. 

(Turkish Proverb)

Rüzgar esmezse, yaprak oynamaz. 
(Türk Atasözü)

With no wind, no leave twitches. 
(Turkish Proverb)

Sözün Özü
Words of Wisdom
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