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Muhterem Dostlarım,
Ekim ayında, 5. sayımız ile yeniden merhaba.
2011 yılında kurduğumuz MOBSIZE’da mobilya 
dekorasyon ve uygulama alanlarında farklı ölçeklerde 
çalışmalar yapıyor, sanatı uygulama yaptığımız alana 
entegre ederek sunmayı amaçlıyoruz. Çünkü sanatı 
işimizin bir parçası olarak görüyoruz. Bu düşüncemizle 
2014 yılı Eylül ayı itibarı ile çalıştığımız marka sayısını 
131‘e yükselttik.

Dünyada her an değişmekte ve gelişmekte olan tasarım 
trendlerini takip ederek, farklı örnekleri yorumlayıp 
onlara yeni bakış açıları getiriyoruz. Bu şekilde; mimari 
tasarım anlayışına sizin istekleriniz doğrultusunda 
detay katarak mekandaki uyumu yakalıyor ve 
uygulama - dekorasyonunu  yaptığımız alanla 
kullanıcıyı bütünleştirmeyi hedefliyoruz.
En etkili olanı (optimumu) oluşturmak hedefiyle 
renk, fonksiyon ve estetik gibi mimari bir baz ile 
siz dostlarımızdan aldığımız ilham ve edindiğimiz 
verileri birleştirerek empati kuruyor, üretim ve hizmet 
sürecinde sizlerle daha çok yakınlaşıyoruz. Optimum 
projelendirme ve uygulama; sürprizlere meydan 
bırakmayan doğru ve yerinde malzeme seçimi, imalat 
projeleri, uygulama, kalite kontrol ve zamanında 
teslim işlemidir. Tüm bu süreçlerde organizasyon 
halkalarından birindeki hatanın tüm projenin 
bütünlüğünü bozacağını düşünüyoruz.

Tavsiye edilmeyi önemsiyor, içinde yer aldığımız 
her projede siz değerli iş ortaklarımızın ihtiyaç ve 
beklentilerini göz önüne alarak müşteri memnuniyeti 
konusuna olabilecek en üst düzey önemi veriyoruz.
Hali hazırdaki imalat ve dekorasyon sektöründeki  
önemli firmalar ve mimarlık ofisleriyle birlikte 
gerçekleştirdiğimiz işler ve diğer tüm projeler ile 
sektörde emin adımlarla ilerliyor ve piyasadaki 
yerimizi her geçen gün sağlamlaştırıyoruz.

Sevgili Dostlar,
MOBSIZE’ın yenilikçi iş anlayışıyla orantılı olarak 
Purple White’ın 5. sayısında ilginizi çekecek konular 
derlemeye çalıştık. Bu sayımızda tüm dünyanın 
sevgisini ve beğenisini kazanmış, tasarımları kraliyet 
ailesinden, Hollywood yıldızlarına kadar pek çok kişi 
tarafından taşınmakta olan yüzük ustası bir diğer 
adıyla ‘Yüzükler’in Efendisi’ Sevan Bıçakcı’ya konuk 
oluyoruz. Bunun yanı sıra müptelası olduğumuz 
oyunların nasıl ortaya çıktığına değiniyoruz. Mistik  
eski  Türk astrolojisi burçları ile astrolojiye farklı bir 
anlam katıyoruz.

Ocak sayımız ile yeniden görüşmek ümidiyle. 

Esteemed Friends,
In October, we greet you with the fifth issue. We are maintaining 
our business in variety of furniture decoration and applications 
at MOBSIZE established in 2011 and target to present art as 
integrated into our areas of application. With this vision, we have 
escalated our number of companies that we work with to 131 as 
of October 2014.
By following the ever changing and developing design trends 
throughout the world, we evaluate various templates and bring 
new perspectives to them. Thus, we aim to find a cohesive 
ambiance in the spaces and unify our customers with our areas 
of application by elaborating the sense of architectural design in 
line with your demands.
To achieve the most effective – the optimum – we are empathizing 
by combining our experience with the inspiration we get from you 
by means of the architectural pleasures such as color, function 
and aesthetics and we are drawn closer to you in the processes 
of manufacturing and serving.  Optimum project design and 
application is a process of accurate and precise material selection 
that leaves no room for unwelcome surprises, manufacturing 
projects, implementation, quality control and on-time delivery. 
We know that an error in one of these links of organization can 
ruin the integrity of the whole project.
We care about being recommended and pay the greatest 
attention to our business with regard to customer satisfaction by 
taking the needs and requirements of our business partners. We 
are advancing confidently in the sector and securing our position 
in the market thanks to the projects and businesses we have 
already carried out with the prominent architecture offices and 
firms in the sector of manufacturing and decoration.
Dear Readers,

We have strived to compile interesting subjects for the fifth issue 
of Purple White in compliance with innovative business approach 
of MOBSIZE. In this issue, we visited Sevan Bıçakçı, also known 
as “The Lord of the Rings”, whose rings received world-wide 
appreciation and reputation and her designs are worn by many 
people from Hollywood stars to royalties. Apart from this, we 
are taking a look at how the games we are addicted to have 
been invented. We are taking a look at astrology from another 
perspective with mystic old Turkish horoscopes. Hope to meet 
you again in our January issue.    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.



mudo.com.tr

Ev ve yaşam için her şey...
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Sektörden
Kısa Kısa

“

“

Üç ünlü perakendeciden turizme yatırım.
Perakende sektörünün üç önemli ismi, bir projede 
buluşuyor. Nihat Özdemir (Kiler Gnl. Mdr.), 
Mehmet Nane (CarrefourSa Gnl. Mdr.)ve Avni Alkaş 
(Jones Lang Lassalle Tr. Bşk.), Antalya’da ortak bir 
otel açmaya hazırlanıyorlar. Fizibilite aşamasında 
olan otelle ilgili detaylar netleşmiş değil.

Cinema Pink Yalova Star AVM’de.
Son yıllarda özellikle AVM’lerde faaliyete açtığı 
salonlarla adından sıkça bahsettiren Cinema Pink, 
15. sinemasını Yalova’nın ilk ve tek AVM’si Yalova 
Star’da açıyor. CinemaPink Yalova, Star AVM  ile 5 
salonlu bir sinema kompleksi için anlaşma sağladı.

H&M ters köşe yaptı.
Türkiye’ye 2010 yılında giren global perakende devi 
İsveçli Hennes&Mauritz (H&M) pazarda farklı bir 
büyüme stratejisi uyguluyor. Global rakiplerine göre 
belki çoğu markanın henüz giriş yapmadığı yeni 
şehirlere yatırım yapan firmanın Tokat ve Sakarya’da 
mağaza açması bu stratejisinin de ilk adımları oldu.

Viaport Venezia'da kiralamalar başladı.
Via Properties & Gürsoy ortaklığında İstanbul 
Gaziosmanpaşa’da hayata geçirilen Viaport 
Venezia projesinde sona gelindi. Ofislerin 
%60'ının, konutlarınsa %90’ının satıldığı projenin 
içerisinde yer alan AVM'de 180 adet mağazanın 
kiralamalarına başlandı. 

İdealist Park AVM Çekmeköy'de açıldı.
İdealist Park tarafından Çekmeköy'de 
konumlandırılan İdealist Park AVM, açıldı. Küp 
Mimarlık tarafından tasarlanan ve Hektaş İnşaat 
tarafından hayata geçirilen İdealist Park AVM, 
17 bin m2 kiralık alan bulunuyor. 

AVM'lerde "Pet Pansiyon" önerisi.
Taurus AVM’de (Ankara) bulunan ve Türkiye’de bir 
ilk olan “Pet Pansiyon” hizmetini diğer AVM’lerde 
de hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapan 
Taurus yetkilileri, bu maddenin yasa tasarısına 
dahil edilmesinin evcil hayvan sahiplerini de mutlu 
edilebileceğini kaydetti.

Aldo 8. mağazasını Nişantaşı City’s'de açtı.
Kanadalı ayakkabı, çanta ve aksesuar markası Aldo, 
Türkiye’deki sekizinci mağazasını Nişantaşı City’s 
AVM’de açtı. Firma, AVM’nin otopark girişinin 
bulunduğu üçüncü kattaki 115 m2 büyüklüğündeki 
mağazada hizmet verecek. Mağazanın mobilya 
dekorasyonunu MOBSIZE üstlendi.

Metrogarden AVM açıldı.
Sur Yapı Metrogarden AVM, 4 Eylül’de Mustafa 
Sandal konseriyle açıldı. İstanbul'da Çekmeköy 
Sancaktepe ve Ümraniye’nin kesişme noktasında 
inşa edilen 147 mağaza kapasiteli AVM'de, Mudo 
Satış Mağazaları'nın mobilya dekorasyonunu 
MOBSIZE üstlendi. 

YHT Terminali ne zaman hizmete açılacak?
Ankara'da yapımına bir süre önce başlanan Yüksek 
Hızlı Tren Terminali, 2016'da hizmete açılacak. 
Toplam 177 bin 895 m2 bina alanından oluşacak 
garda, ilk etapta günlük 20 bin ve yakın gelecekte 
50 bin yolcuya hizmet verecek.

Paşabahçe Mağazaları, 57 yaşında.
Faaliyetine 10 Ekim 1957 yılında Beyoğlu’nda 
başlayan ve pek çok mağazasının ahşap uygulamasını 
MOBSIZE'ın gerçekleştirdiği Paşabahçe Mağazaları, 
57. kuruluş yıldönümünü müşterilerine özel 
etkinliklerle kutluyor. 

Özdilek Park İstanbul AVM, kapılarını açtı.
Özdilek’in İstanbul'daki ilk yatırımı olan 140 
mağazanın yer aldığı Özdilek Park İstanbul AVM, 
açaldı. Levent’teki AVM, Kanyon ve Metrocity’nin 
ortasında hizmet verecek. MOBSIZE AVM’de 
Skechers, Park Bravo, Hayat Restorant’ın mobilya 
dekorasyonunu üstlendi.
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Brief News
From the Sector

“

“

Renting started in Vaiport Venezia.
The Viaport Venezia project which has been carried out 
in Gaziosmanpaşa by the partnership of Via Properties 
& Gürsoy is about to be concluded. The renting of 180 
stores in the shopping mall included in the project in 
which the 60% of the offices and 90% of the residences 
has already been sold has started.

İdealist Park Mall opened in 
Çekmeköy.
The İdealist Park Mall situated in Çekmeköy has been 
opened. The İdealist Park Mall which was designed by 
Küp Mimarlık and constructed by Hektaş İnşaat offers 
a total of 17,000m2 area for rent.

Aldo opened its 8th store in Nişantaşı 
City’s.
Canadian shoe, bag and accessory brand Aldo, 
opened its 8th store in Turkey in Nişantaşı City’s 
shopping mall. The company will be at service with 
a 115m2 store on the third floor where there is also 
an entrance for the parking lot. The decoration of the 
store is carried out by MOBSIZE.

Investment in tourism by three retail 
dealers.
The three prominent figure of the retail market 
collaborating in a new project.  Nihat Özdemir (Kiler 
GM), Mehmet Nane (CarrefourSa GM) and Avni Alkaş 
(Jones Lang Lasalle Tr. M.) are preparing to open a 
new joint hotel in Antalya. The details of the project 
are still unknown as it is still in the feasibility process.

When will HST Terminal be brought 
into service?
The high speed train terminal whose construction 
commenced a while ago in Ankara will be brought 
into service in 2016. A first, the terminal of total 
177,895 m2 indoor area will offer service to 20 
thousand people a day first and then the capacity will 
be enhanced to 50 thousand passengers.

Paşabahçe Stores celebrate their 57th 

year.
Paşabahçe Stores, which was established on 10 th 
October 1957 in Beyoğlu and most of whose stores’ 
wooden applications have been carried out by 
Mobsize are celebrating their 57 th anniversary with 
their customers with special events.

Özdilek Park İstanbul Mall has 
opened its doors.
Özdilek Park Mall, the first investment of Özdilek in 
İstanbul, has been inaugurated with 140 stores. The 
shopping mall in Levent will be of service amongst 
Kanyon and Metrocity. MOBSIZE has taken over the 
furniture decoration of Skechers, Park Bravo and 
Hayat stores in the mall.

Metrogarden Shopping Mall opened.
Sur Yapı Metrogarden Shopping Mall opened on the 
4th October with Mustafa Sandal concert. In the 
147 store capacity shopping mall which has been 
constructed at the intersection point of Sancaktepe 
and Ümraniye, MOBSIZE has taken over the furniture 
decoration of Mudo Sales Store.

Cinema Pink Yalova in Star Mall.
Cinema Pink, which had its name mentioned rather 
frequently with the cinemas it has recently brought into 
service in the shopping malls, opens it 15th cinema in the 
first and only shopping mall of Yalova; The Yalova Star. 
Cinam Pink Yalova has reached and agreement with 
Star Mall for a cinema complex with 5 theatres.

H&M threw a curve.
The Swedish Hennes&Mauritz (H&M), a global retail 
company, which entered the Turkish market in 2010, 
is pursuing a different growth strategy in the market. 
Despite its global competitors, the company investing in 
new cities that probably none of its competitors entered 
in has opened stores in Tokat and Sakarya as an 
indication of this strategy.

“Pet Hostel” offer for Malls.
The Taurus representatives highlighted the impor-
tance of the implementation of the “Pet Hostel” service 
which can be found in Taurus Mall (Ankara) and is 
the first in Turkey, also in the other shopping malls 
and added that it might be to the delight of pet own-
ers if this has been included in the new proposed law.



www.interorman.com.tr

Danzer Group ve İnter Orman’dan
%100 Doğal Ahşap Ürünler
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“Laf Arasında

Takı Tasarımcısı
Accessory Designer 

Sevan Bıçakçı

“

Chat Session

Purple White: Tüm dünya sizi yaptığınız yüzük 
tasarımlarıyla tanıyor? Tiyatrocu bir baba ve 
ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, yüzük 
sanatıyla tanışmanız nasıl oldu?
Sevan Bıçakçı: Başarısız bir çocuktum. Okumaktan 
sıkılırdım, hala öyle, resim bakarım ben. Daha 
doğrusu, görselliği severim. Sınıfta hiç kalmadım 
ama pekiyi de almadım. Zaten beşinci sınıfa kadar 
okudum, sonra okuldan ayrıldım. Ben oldum olası, 
bir şeyleri kırar ve tekrar toparlardım. Babam 
da, bu yeteneğimi keşfetti. Beni rahmetle andığım 
Ustam Hovsep Çatak’ın yanına verdi. Her daim 
adını zikrederim. Bana oturmayı, kalkmayı, 
konuşmayı, saygıyı, sevgiyi hep ustam öğretti. Ve 
tabi bu sanatı.

P.W.: Ustaların borcu ödenmez. Ustamdan 
miras dediğiniz ve çıraklarınıza söylediğiniz 
öğütler, nasihatlar var mı?
S.B.: Azar ve sopanın geçerli olduğu bir usta-çırak 
ilişkisinden ne tasarım ne de işçilik konusunda 
ilerleme beklememek gerekir. Çırağın görevini 
ustasına yardım ederken onun hünerlerini takip 
etmek ve kişiselleştirmek olarak özetleyebiliriz. 
Ustanın yetenek ve kişiliği çırağın kişilik 
ve hünerlerini şekillendirici etkiye sahiptir. 
Yetenekleri üstün, ama kişiliği şiddete eğilim 
içeren bir ustanın tezgahından çıkacak çırak büyük 
ihtimalle hüner açısından ustasının gerisinde 

PW: You are globally known for your ring 
designs. How did you come acquainted with the 
art of ring design as a child of an actor father 
and a housewife mother?
SB: I was an unsuccessful child. I was bored of 
reading, and still am and I look at pictures. In fact, 
I adore visuality. I never failed the class but I never 
got good grades. Eventually I only went to school 
until fifth grade, afterwards I left school. Since I 
have known myself, I always broke and put things 
back together. And my father discovered this talent 
of mine. He sent me as an apprentice to my master 
Hovsep Çatak whom I remember with grace. I 
always remember him. He taught me manners, how 
to speak, respect and love. And of course the art.
PW: Forever indebted to your master. Are there 
any advices or tips you recommend to your 
apprentices which you have inherited from your 
master?
SB: You can never expect much in terms of design or 
workmanship from a master-apprentice relationship 
based on scolding and beating. The duty of the 
apprentice is to help his master and try to follow skills 
and to personalize them. The skills and characteristics 
of the master has a shaping effect on the skills and 
characteristics of the apprentice. The apprentice to 
be brought up by a master with great skills but of 
characteristic prone to violence  will always fall short 
of skill when compared to that of his master’s. On the 

"Kişisel koleksiyonumun felsefesini 
belirleme aşamasında her bir parçanın 
gelecekteki taşıyıcısı gibi eşsiz olması 
benim için vazgeçilmez olmuştur." 
"It has been inevitable for me to make every piece 
unique just as their future owners during the process of 
determining the philosophy of the personal collection."
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kalacaktır. Oysa ideal olan, bir gün kendisi de usta olduğunda zanaatını an az bir adım daha ileriye götürebilecek 
bilgi, görgü ve yetenekle donanmış olmasıdır. Ben ustamdan görgü konusunda çok şey aldığıma inanırım. 
Onu erken kaybetmiş olmam daha 18 yaşımdayken beni atölye kurmaya ve deneyci bir adam 
olmaya itmiştir. Usta – çırak ilişkisi bir tür Kapalıçarşı DNA’sı haline gelmiş olsa da, bir 
özgürlük ve özgünlük geni içerdiğini söylemek zor.  

P.W.: Kendi tasarımınız olan yüzükleri yapmaya ne zaman başladınız?
S.B.: Önceki hayatımda, yani sermaye gücü olmayan bir model / kalıp 
ustasıyken, ben de zoraki olarak o batı etkisinin kapsama alanındaydım. 
Kalıpçının tasarım önerme lüksü yoktur. Seri imalata yönelik ana 
model veya döküm kalıbı üretmesi amacıyla tasarım mücevher 
imalatçısı müşteri tarafından önüne konur. O dönemler imalatçılar 
turizm talebine yönelik siparişler verirlerdi. Dolayısıyla turist 
kendi ülkesinde neye rağbet ediyorsa aynısı bizden istenirdi. 
Orijinalden ufak tefek sapmalarla vicdanımı temiz tutmaya 
çalışırdım. Modelcilikte büyüme hayallerimin hiçbiri 
gerçekleşmedi. 2000 senesinde başıma gelen iflasın 
nihayetinde de tövbekar oldum. O günden beri gözlerim 
dışarıda ve içeride mücevhercilik adına yapılan işlere 
kapalıdır. Artık çocukluğumdan beri cisimleştirme 
fırsatı bulamadığım tuhaf birtakım hayallerin peşinden 
gidiyorum. Bu sayede gündelik hayatımı süsleyen selâtin 
camiler bazı yüzüklerimin formunu belirler olmuştur. 
Zaman geldi, atölyemin az ötesindeki Topkapı 
Sarayı’nda hüküm sürmüş Osmanlı Sultanları’nın 
portreleri çalışmalarımı süslediler. 12 yaşından beri 
hayatı Kapalıçarşı ile Samatya arasında geçmiş, 
Istanbul’un surları arasında büyümüş biri için esas zor 
olan etrafını çevreleyen onca kültürel hazineden ilham 
almamak. Meğer yıllarca ekmek kavgası bahanesiyle zor 
olana yönelmişim. Modelcilik işini batırmam, piyasanın 
diretmelerine karşı kayıtsız durabilme konusunda bana 
müthiş bir öğretmen olmuştur. 

P.W.: Yüzükleri tasarlarken en çok ilham aldığınız 
konular neler?
S.B.: Etrafımızı sarmalayan Ayasofya, Topkapı Sarayı, 
Süleymaniye Külliyesi, II Mahmut Çeşmesi, Yerebatan Sarnıcı ve 
benzeri anıt mekanlar tasarımlar üzerinde doğrudan belirleyici bir 
role sahipler.

P.W.: Peki yüzükleri tasarlarken nasıl çalışıyorsunuz? Kağıda 
çizerek mi yoksa içinizden geldiği gibi doğaçlama mı? 
S.B.: Atölyemde yetişen genç tasarımcılar var. Hikayenin eskize aktarılması 
kısmıyla onlar ilgilenirler. Önce eskizlerin üretim mantığına uyumluluğu 
tartışılır. Mücevhere dönüştürülmeleri aşamasında tezgah tezgah dolaşır ve türlü 
yönlendirmelerde bulunurum.

P.W.: Markalaşma süreciniz nasıl başladı? 
S.B.: Bu konuda bilinçli ya da hedefli bir şekilde ilerlemedik. Başlarda zayıf maddi durumum üretim 
harici herhangi bir şeye yatırım yapmaya tamamen engeldi, ancak basının ilgisi sayesinde bazı hedef tüketicinin 
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other hand, the ideal is to be bestowed with wisdom, manners and skills that could help enhance one’s profession even 
when he himself becomes a master. I believe I have learnt a great deal from my master in terms of manner. Having 

lost him at the age of 18, has provoked me to open a workshop myself and become experimental. Although 
master-apprentice relationship has become a DNA in the Grand Bazaar, one cannot say that this 

gene includes any freedom or originality.

PW: When did you start making rings of your own design?
SB: In my previous life, I mean when I was a model/mould master without a capital 

force, I was forcedly under the western influence. The moulder doesn’t have 
the luxury to propose a design. The design is always handed to you by the 

jewelry manufacturer customer with the purpose of producing a model or 
a mould for mass production. At that period, the manufacturers placed 

orders according to the touristic demands. Therefore, whatever the 
tourist demanded in his/her own country, the same was asked from 

us. With a simple variations to the original, I tried to unburden my 
conscience. My dreams of modelling never came true. And I have 
become repentant in 2000 after the bankruptcy I have gone 
through. Since that day, my eyes are blind to what is going on 
domestically and abroad in terms of jewelry. I am pursuing 
my set of weird dreams that I couldn’t materialize since when 
I was little. Therefore, some sultans’ mosques turned out to 
determine the shape of some of my rings. From time to time, 
the Ottoman Sultans who have reigned in the Topkapı 
Palace close to my workshop have decorated my works. It 
is much harder for someone not to be inspired by the rich 
culture around him whose life since 12 has passed between 
the Grand Bazaar and Samatya and who grew up amongst 
the city walls of İstanbul. It turns out that I have gone for the 
hardest because of the fight for bread. Failing the modelling 
business has taught me a great deal in terms of being able to 
stand indifferent against the insistence of the market.

PW: What are subject that you are mostly inspired by 
when designing rings?

SB: Surrounding Hagia Sophia, Topkapı Palace, Süleymaniye 
Mosque, 11 Mahmut Fountain, Basilica Cistern and the likewise 

ancient venues have a direct influence on my designs.

PW: And how do you work when you are designing rings? Are 
you taking notes or are you improvising?

SB: There are young designers in my workshop. They take care of 
drafting. First of all, the compatibility of the draft with the manufacturing 

logic is discussed. During the materialization process, I go from counter to 
counter and give directions.

PW: How did the branding process start? 
SB: We haven’t acted consciously or deliberately with regard to branding. First, my 

financial situation kept me from investing in anything apart from manufacture, but thanks to the 
media attention we drew the attention of target consumer. With the design awards and some museum 

exhibitions, an oral propaganda dynamic has been formed due to some abroad news made about our works. My 
foreign and domestic customers  have learnt about the works of my workshop either from my old customers or from the media.
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dikkatini çekmeyi başarmıştık. Zamanla gelen 
tasarım ödülleri ve bazı müze sergileri sayesinde, 
dış basının da çalışmalarımızı haberleştirmeye 
başlamasıyla dünya çapında kuvvetli bir ağız 
propagandası dinamiği oluştu. Yerli ve yabancı 
müşterilerimin çoğunluğu atölyemin işlerini daha 
eski müşterilerden veya basından öğrenmiştir. 
Çok sevgili dostum Cüneyt Karabacak’ın inancı ve 
enerjisi sayesinde ilk Sevan Bıçakçı butiği 2007’de 
Dubai’de açıldı. 

P.W.: Kendinize yakın hissetiğiniz ya da örnek 
aldığınız, takip ettiğiniz aldığınız bir isim var mı? 
S.B.: Gerçek dönemlerinde, bizzat gerçekleştirdikleri 
işlerle René Lalique ve Carl Fabergé.

P.W.: Ağırlıklı olarak hangi malzemeleri tercih 
ediyorsunuz?
S.B.: Doğal olan ve güzel bulduğum her malzemeyle 
çalışmaya gayret ederim. Altın, gümüş, platin, 
elmas, zümrüt, turmalin gibi geleneksel mücevher 
malzemelerinin tamamını kullanırız. Diğer 
yandan ahşap, kemik, fildişi, seramik, mine, cam, 
sedef, boya gibi malzemeler atölyem için çalışan 
birbirinden değerli ressam, hattat, cam ustası ve 
heykeltıraşların ellerinde şekillenip çalışmalarımızın 
süslemeleri haline getirilirler. 

P.W.: Tasarımlarınız şuan hangi ülkelerde 
satışa sunuluyor?
S.B.: Kısıtlı üretim ve az miktarda işe bağlı olarak 
Amerika, İngiltere ve Orta Doğu’da az sayıda nokta var. 

P.W.: Dünyada ve  Türkiye’de  özel 
tasarım  mücevhere olan ilgiyi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
S.B.: Memnunlukla karşılıyorum. Kişisel 
koleksiyonumun felsefesini belirleme aşamasında 
her bir parçanın gelecekteki taşıyıcısı gibi eşsiz 
olması benim için de bir vazgeçilmez 
olmuştur. Bana göre de doğal olan, kişinin 
kendinden önemli izler yansıtan bir parça taşımak 
istemesidir. Sırf marka olduğu için binlercesi 
üretilmiş bir mücevher tasarımının rağbet görmesi 
bana oldukça tuhaf geliyor. Bazılarımız için aynı 
prensip giyim kuşam konusunda da geçerli olabilir, 
fakat nihayetinde bu tür eşya mücevherden çok 
daha hızlı yıpranacak, ya da güncel modanın 
dışına çıkacaktır. Mücevherin niteliklisi ise nesiller 
boyu aktarılır ve taşınır, hatta ilk sahibinin yaşam 
hikâyesiyle, döneminin koşullarıyla bütünleşip 

Thanks to my beloved friend 
Cüneyt Karabacak’s faith 
and enthusiasm, the first 
Sevan Bıçakçı Boutiques 
was opened in Dubai in 
2007.

PW: Is there someone 
that you feel close to, 
take after or follow?
SB: In their prime times, 
Rene Lalique and Carl 
Faberge with their works 
they personally carried out.

PW: Which materials do you manly prefer?
SB: I try to work with every material that I find to 
be natural and beautiful. We use all the traditional 
jewelry materials used such as gold, silver, platinum, 
diamond, emerald, and tourmaline. Besides, materials 
like wood, horn, ivory, ceramic, enamel, glass, mother 
of pearl and paint are all shaped in the hands of 
painters, calligraphers, glass blowers and sculptures 
who work for my workshop, and become the ornaments 
of our products.

PW: In which countries are your designs on sale?
SB: Due to limited and scarce production, there are 
few spots in the USA, England and middle East.

PW: What do you think of the interest in custom 
jewelry in Turkey and in the world?
SB: I greet it with pleasure. It has also been inevitable 
for me to make every piece unique just as their 
future owners during the process of determining the 
philosophy of the personal collection. Also in my 
opinion, it is natural for someone to wish to carry 
a token with signs reflecting significant marks from 
one’s self. I find it really absurd for a jewelry design 
to be much sought after while it has been produced 
in thousands just because it is a trademark. It may 
be the same for some of you in terms of clothing but it 
as a consequence, this kind of material will worn out 
quicker than a jewelry or go out of fashion. However, a 
quality jewelry is passed and carried on for generations 
and they even become the witnesses of history along 
with the life story of the first bearer together with 
the conditions of the period. I think the last standing 
castle for not compromising in terms of originality and 
uniqueness is the jewelry.   
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PW: You have won the Town & Country Couture 
Design Award successively? What is the secret of 
your success?
SB: I think it is an important factor for my workshop 
to put forth new ideas regarding designs and 
manufacturing thanks to experience. Our works may 
have an historical look due to their appearance but 
they become available only to the extent that we are 
able to put forth new techniques of manufacturing.

PW: What was the turning point in your life? Is it 
getting this reward?
SB: Not at all. It was my decision to start making 
Ottoman rings. Otherwise, I might have stayed as 
a man producing imitations for the market. But a 
customer of mine names Nesrin Takıl, a fine lady, as 
beautiful as Filiz Akın, has encouraged me and said 
“You are a crazy man, it’s time you went after your 
dreams.” That was it. There is the second woman 
that brought luck to me: Güler Sabancı. She came 
and bought rings from me. She showed them on all 
the TV shows she attended and said “Sevan made 
this”. She believed in me. Once someone believes in 
you, you start believing in yourself. And work with 
greater enthusiasm.

PW: What are your plans for near future?
SB: We are working on watches for four years. I hope 
to see the first products by the end of this year.

tarihe şahitlik yapar. Bana göre özgünlük ve eşsizlik 
konularında asla taviz verilmemesi gereken son kale 
mücevhere aittir.

P.W.: Üst üste Town & Country Couture Design 
Ödülü'nün sahibi oldunuz. Bu başarının sırrı nedir? 
S.B.: Deneyimler sayesinde atölyemin tasarım ve 
üretime dair sürekli yeni iddialar ortaya koyması 
bence önemli bir faktör. Yarattığımız işler tarih 
öncesindenmiş gibi bir havaya sahip olabilirler, fakat 
gerçekleştirilmeleri üretim tekniklerine dair yeni 
buluşlar ortaya koyabildiğimiz ölçüde mümkün. 

P.W.: Hayatınızın dönüm noktası neydi? Bu 
ödülü almanız mı?
S.B.: Yok canım. Osmanlı yüzüklerini yapmaya 
karar vermem. Yoksa, piyasa için taklit yapan bir 
adam olarak kalabilirdim. Ama Nesrin Takıl diye 
bir müşterim, şahane bir kadındır, Filiz Akın gibi 
de güzeldir, bana gaz verdi, "Sen çılgın bir adamsın, 
artık hayallerini gerçekleştir" dedi. Deyiş o deyiş. 
Bana uğur getiren ikinci bir kadın vardır: Güler 
Sabancı. Geldi aldı benim yüzüklerimden. Çıktığı 
bütün televizyon programlarında gösterdi, "Bunu 
Sevan yapıyor" dedi. Bana inandı. Birileri size 
inanınca, sizin de kendinize güveniniz geliyor. Daha 
bir şevkle çalışıyorsunuz...

P.W.: Yakın gelecekteki planlarınız arasında 
neler var?
S.B.: Dört yıldır saat üzerinde çalışmaktayız. 
Umarım bir seneye kalmadan ilk meyvelerini 
göreceğiz.
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“Lezzet Avcısı “

Lezzet Avcısı / Flavor Hunter
Ercüment GENCEBAY

Flavor Hunter

Malzemeler:
Jumbo karides (Sıcak tuzlu suda 
10-15 dakika haşlanmış)
Lakerda
Domates
Roka
Kırmızı soğan
Turp
Sızma zeytin yağı

Ingredients:
Jumbo shrimps (boiled for 10-15 mins 
in salty hot water)
Lakerda
Tomatoes
Rocket
Red Onion
Radish
Extra virgin olive oil

Lakerda, Jumbo Karides (Deniz Salatası)
Lakerda, Jumbo Shrimp (Sea Salad)

"Denizden babam çıksa yerim" diyenler 
için, bir Akdeniz klasiği, jumbo karides ve 
lakerdanın lezzetli buluşması. 
For sea food admirers, a Mediterranean 
classic: Delicious union of jumbo shrimp and 
lakerda
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Hazırlanışı:
Jumbo karidesler haşlandıktan sonra ayıklanır, ortası boş kalacak şekilde geniş bir kayık tabağa 
dizilir. Lakerdalar da karideslerin ortasına dizilir. Domates ve turp yarım ay şeklinde doğranır. 
Kırmızı soğan halka halka doğranır. Temizlenip yıkanmış rokalar ve doğranan tüm malzemelerle 
karides ve lakerda tabağı süslenir. Sızma zeytin yağı tabağın üzerinde gezdirildekten sonra, deniz 
salatamız servise hazırdır. 
Afiyet olsun. 

Directions:
Shrimps are cleaned and lined on a wide platter with the inner of the plate left empty. Lakerdas 
are placed in the middle. Tomatoes and the radish are sliced in a semilunar shape. The red onion 
is ringed. The shrimp and lakerda plate is garnished with the cleaned and washed rockets and the 
chopped materials. After dressing the plate with extra virgin olive oil, your sea salad is ready to serve.
Bon appetite.
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Cherry
Cherry is a fruit with a beautiful look 

and a taste that one can’t get enough of 
and is a fruit that must be consumed abundantly. 

It provides plenty of Vitamin A and carotene 
A due to Vitamin A and additionally Vitamins B1, 

B2 and B5, magnesium and calcium.

Benefits of cherry;
• Lowers blood glucose and balances.

• Improves liver health.
• Acts as a natural anti-oxidant, cleans 

the blood and helps the removal of harmful 
substances from blood

• Normalizes bile flows
• Improves bowel activities and 

prevents constipation
• Helps cleansing of the kidneys

• With the exudation of the water 
in the face, indirectly 

helps losing weight
• Relieves and prevents arthritis

• Improves neural system
• Helps tolerating the hazards 
of smoking and removal of the 

nicotine from body
• Also used in the arthrolith, 

arteriosclerosis, rheumatism and gout 
as it helps the removal of uric acid 

and urate salts from the body.
• With quinic acid in its composition, 

prevents the formation of calculi 
and gravel in the kidneys 

and if present, helps expelling 
and also helps expelling gallstones.

Kiraz 
Görüntüsünün güzelliği ve lezzetine doyum 
olmayan tadı ile insanı cezbeden bir meyve 
olan kiraz çokça tüketilmesi gereken bir meyve. 
İçerisinde bolca C ve A vitamini sayesinde karoten 
buluyor, bunun dışınd B1, B2, B5 vitaminleri, 
magnezyum ve kalsiyum bulunuyor. 

Kirazın yararları; 
• Kan şekerini düşürür ve dengeler. 
• Karaciğeri rahatlatır. 
• Doğal bir antioksidan işlevi görür,    
   kanı temizleyerek zararlı maddelerin 
   kandan atılımına yardımcı olur. 
• Safra akışını normalleştir.
• Bağırsakları çalıştırarak 
   kabızlığı önler.
• Böbreklerin temizlenmesine 
   yardımcı olur. 
• Vücuttaki fazla suyun 
   atılmasıyla, dolaylı olarak  
   zayıflamaya yardımcı olur.
• Romatizma ağrıları ile mafsal 
   kireçlenmelerine iyi gelir.
• Sinir sistemini güçlendirir. 
• Sigaranın verdiği zararları tolere 
   etmeye ve nikotini vücuttan  
   atmaya yardımcı olur. 
• Ürik asit ve ürat tuzlarının vücuttan 
   atılmasını sağladığı için romatizma ve gut 
   hastalıklarıyla eklem kireçlenmesi ve damar 
   sertliğinin tedavisinde de kullanılır. 
• Yapısında bulunan kinik asit ile böbreklerin   
   taş ve kum yapmasını önler ve varsa zamanla    
   döker, ayrıca safra kesesi taşının dökülmesine 
   de yardımcı olur.

“Meyve veren ağaç TAÇlanır
The Plant with the Best Fruit and Flowers

“
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Orta Çağ Sanatı, Roman ve 
Gotik Dönem (Ms. 476-1550)
Roma sanatının devamı Roman sanatı ile bunu 
takip eden dinsel etkilerin ağır bastığı ve çağa daha 
çok damgasını vuran Gotik sanatı olmuştur. Bunun 
yanında Bizans’ta, Arap ülkelerinde, Anadolu’da ve 
Uzakdoğu ülkelerinde de mobilya ile ilgili örnekler 
görülmüştür. 

Ortaçağ, Doğu Roma İmparatorluğu’nun yıkılışı 
(1453) ile son bulmasına rağmen, Gotik sanatı bir 
süre daha etkisini sürdürmüş ve Rönesans ile yeni 
bir sanat anlayışına yerini bırakmıştır.

Bizans Mobilya 
Sanatı 
(MS. 527-1025)
Bizanslılar’ın mobilya 
sanatı, Roma sanatının 
bir devamı olup, daha 
sonra Doğu sanatının etkisi 
de görülmektedir.

Mobilya biçimleri oldukça 
basit olmakla beraber, Doğu 
sanatının etkisinde kalması 
nedeni ile çok 
süslü bir görünümdedir.

Türk Mobilya 
Sanatı 
(MS. 1000-1400)
Antik Çağ’da kurulan Mezopotamya 
devletlerinde ve Hititler’de olduğu 
gibi, mobilya örneklerine fazla 

Middle Age Art, Roman and Gothic 
Period (AD 476-1550)
Roman and the preponderating spiritual influences 
following the roman art and Gothic art left 
their marks on the era. Besides, there have been 
instances of furniture usage in Byzantium, the 
Arabic countries, Anatolia and in far eastern 
countries.
Despite the fact that Middle Age has come to an 
end with the fall of East-Roman Empire (1453), 
Gothic Art has prevailed a little longer and 
eventually yielded to a new artistic approach with 
Renaissance.

Byzantium Art of Furniture (AD 527-1025)
Byzantium furniture art is a 

continuation of Roman art 
but there are traces of 

Eastern influence 
as well. Although 
the form of the 

furniture are plain, 
the decoration is 

quite ornamental due to 
the influence of eastern 
art.

Turkish Art of Furniture 
(AD 1000-1400)
IAs in the Mesopotamia 
states founded in the 
Ancient Age and the Hittites, 
one can encounter quite few 
instances of furniture. In 
Turkic states, especially in 
Ghaznevids (X-XII century), 
decorative arts have become 
diversified. There are examples     

 of Seljukian wooden artifacts with 

“The Story of Furniture”
“Mobilyanın Hikayesi “



meticulously engraved carved and inlaid mihrab, 
minbar, lectern, door and windows. Despite human 
and animal figures, flower and geometricals shapes 
have been preferred. The most characteristic 
motifs are intersecting triangles and ornaments of 
geometrical shapes formed by stars. No observation 
of wide usage of table, chair, buffet, nightstand 
and furniture has been made until late Ottoman 
periods. Mostly seated on lower couches, dined 
at floor tables and semi-enclosed shelves on the 
uppers parts of the walls and wooden built in 
cupboards have been used. In the 14th century, 
Ottomans started making exotic kind of furniture 
called Edirnekarı (Edirne style furniture) and they 
especially applied paintings, motifs and ornaments 
on wooden materials such as  chests, lecterns, 
kavuk-shelf (kavukluk), bedding alcove doors and 
ceilings. 

At the beginning of the new era, the furniture 
imported from the west took their places in the 
Ottoman  palaces and mansions. 

Few types of furniture can be seen in Middle Age 
Arabic art and there are ornamental couches, low 
tables and wall shelves in Andalusia.
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rastlanmamaktadır. Türk devletlerinden özellikle 
Gazneliler’de (X-XII yüzyıl) dekoratif sanatlar 
çeşitlenmiştir.
Selçuklular’da ağaç malzemeden yapılan eserler 
arasında titizce işlenmiş oyma ve kakmalı mihrap, 
minber, rahle, kapı ve pencereler görülmektedir. 
İnsan ve hayvan resim ve şekilleri yerine çiçek 
ve geometrik motiflere yönelinmiştir. En 
karakteristik motifler birbirini kesen üçgen ve 
yıldızların oluşturduğu geometrik süslemelerdir. 
Osmanlı'nın son dönemlerine kadar masa, 
sandalye, büfe, komodin gibi mobilya türlerinin 
geniş kullanımı görülmemiştir. Daha çok alçak 
sedirlere oturulmuş, yer sofralarında yemek yenmiş 
ve duvarların üst kısımlarına dizilmiş yarı kapalı 
raflar, ağaç malzemeden yapılmış gömme dolaplar 
kullanılmıştır. 14. asırda Osmanlılar’da Edirnekarı 
(Edirne işi mobilya) adı verilen değişik karakterde 
mobilya yapımına başlanmış, özellikle sandık, 
rahle, kavukluk, yüklük kapakları ve tavan gibi 
ağaç malzeme üzerine boyalar ile süsler ve çeşitli 
motifler yapılmıştır.

Yeni çağın başında Osmanlı saray ve konaklarında 
batıdan ithal edilmiş mobilyalar yer almıştır.

Ortaçağ Arap sanatında da mobilyaya az 
rastlanmakta, Endülüs’te arabesk süslemeli 
bazı kanepeler, alçak masalar ve duvar rafları 
görülmektedir.
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Geçmişten Aldığımız Güçle
Empowered by the Strength of Our History

Starbucks Coffee'de 
MOBSIZE-IDC Mimarlık dokunuşu.

Starbucks'ın Sabiha Gökçen Havalimanı 
İç Hatlar Terminali'nde yeni açılan mağazasının, mobilya 

dekorasyon ve uygulamasını 
MOBSIZE ve IDC Mimarlık gerçekleştirdi.

Touch of MOBSIZE and IDC Architecture 
in a Starbucks Coffee Shop

The furnishing and decoration of the newly-opened shop of Starbucks 
in Sabiha Gökçen Airport Domestic Flights Terminal was arranged and 

implemented by MOBSIZE and IDC Architecture.



ADANA
Nike / Adana Forum

ANTALYA 
Nike / Markantalya
Paşabahçe Mağazaları A.Ş. / 
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 A.Ş. /
Kavaklıdere, Yenişehir
Michael Kors / Next Level
Ralph Lauren / Next Level

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

BALIKESİR
Boyner / Merkez 
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, 
Palmarine Bodrum 
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 A.Ş. / 
Avenue Bodrum
Quadran / D Hotel Marmaris
Sportive / Fethiye

İZMİR
Gs Store / Alsancak

İstanbul

İSTANBUL
Adora / Güngören
Aldo / City’s Nişantaşı
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, Cevahir AVM
Caribou Cafe / Moi İstanbul
Camper / İstiklal Cad.
Ceruti / Aqua Florya

Demsa / Kandilli Konakları Üsküdar
Eatly / Zorlu 
Ecco Store / Moi
Fendi /  İstinye Park
GAP / Trump Towers
G Star / Akasya AVM
Gymboree / Trump 
Towers, Buyaka
Hackett / Akasya AVM
Hayat Restaurant / Özdilek AVM
Ja Malone / Zorlu
Karl Lagerfeld / Kanyon

Kibar Holding / Zorlu
Killian / Zorlu
Maje / Akasya AVM
Michael Kors / Kanyon
Mudo / Nautilus, Hazarfen, Avenue, 
Trump Towers, Maslak, Akmerkez, 
Nişantaşı, Metro Garden
M&S / Akasya AVM
Naura / İstinye Park 
Nike / Brandium
Ninewest / Akasya AVM
Paşabahçe Mağazaları A.Ş. / Trump 

İstanbul

Kırklareli

Edirne

Tekirdağ

Yalova

Zonguldak

Düzce

Eskişehir

Konya

Aksaray

Osmaniye

Adıyaman

Malatya
Elazı

Erzincan

Gümüşhane

Hatay

Kilis

Adana
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Towers, Zorlu, Brandium, Maltepe Park, 
Vialand, Buyaka, Akasya AVM, Moi
Porsche / Akasya AVM
Pinko / Akasya AVM
Park Bravo / Nişantaşı, Akasya AVM, 
Özdilek AVM
Sevil / Vialand, Brandium
Sevilla / Maltepe Park
Skechers / Özdilek AVM 
Stella Mc Cartney / Zorlu
Starbucks / Sabiha Gökçen
Tommy Hilfiger / Akasya AVM



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

Amirates - Dubai

AZERBAYCAN
Hackett / Bakü
Çinici / Bakü

Harvey Nichols / 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!

Harvey Nichols Bakü’de 
kozmetik devlerinin tercihi;

Önümüzdeki günlere hizmete girecek olan Harvey Nichols'ın içinde yer alan 
22 kozmetik markası mobilya, dekorasyon ve uygulama projeleri için 

MOBSIZE - IDC Mimarlık işbirliğini tercih etti.

Harvey Nichols is the choice of top cosmetics brands in Baku;
22 cosmetics brands situated in Harvey Nichols opted for MOBSIZE – IDC mimarlık partnership 

for decoration and application projects.
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“Keyf-i Seyahat “

Gezgin /Traveler 
Sema BÜYÜKSIVACI

Sakuralar’ın Ülkesi Japonya
İnsani değerlere saygı duyduğumu zannediyordum ama 
Japonlar kadar olmadığımı bu seyahatte öğrendim.  

The Land of Sakuras
I thought I respected humanitarian values but I learnt on this trip that I 
didn’t as much as the Japanese.

Joy of Traveling

Japonya’nın Osaka şehrindeki Kansai Havaalanı'na 
indiğimizde on iki saatlik uçak yolculuğumuz 
sona ermişti. Üstüne de altı saatlik zaman farkını 
koyarsak, epey yorucu bir yolculuk olmuştu. 
Gözüme çarpan ilk şey, havaalanının pırıl pırıl 
ve tuvaletlerin otomatik ısıtıcılı oluşuydu. Para 
bozdurmak için vezne kuyruğuna girdiğimizde 
her veznenin başında bir Japon görevlinin form 
uzatması ve herkesle tek tek ilgilenerek formun 
nasıl doldurulması gerektiğini anlatması, sonunda 
da eğilerek selam vermesi şaşıkınlığımı ikiye 
katlamıştı. Havaalanından çıktığımızda da 
Japonların nezaketi karşısında şaşkınlığım sürmeye 
devam etti. Uzun yolculuğun ardından açık alana 
çıkar çıkmaz sigara içme hamlem de bir Japon 
tarafından nezaketle engellendi ve bana sigara 
içebileceğim bir alan gösterildi. 

Japonlar beni şaşırtmaya akşam yemeği için 
gittiğimiz geleneksel bir restorantta da devam 
etti.  Dört kişilik masalarda göze çarpan ilk şey, siz 
oturur oturmaz getirilen sıcak havlular. Masanın 
ortasında bulunan bir ocak görevlilerce yakılıyor 
ve üzerindeki su dolu tencereye soya sosu eklenerek 
sizin için hazırlanıyor. Size ise açık büfeden 
zevkinize göre sebze, et ve erişte seçip bu sosa 
eklemek kalıyor. 

Japonya seyahatimiz on iki gün sürdü, bu kadar 
uzun süreli bir gezinin her detayını paylaşmak 
yerine belli başlı şehirlerden bahsedeceğim. 

As we landed at the Kansai Airport in the city of Osaka, 
our 12 hours flight was over. With an additional of 6 
hours of time difference, it was quite an exhausting 
flight. The first thing to strike us was that the spotless 
hygiene of the airport and the restrooms with automated 
heating. My bewilderment was doubled when I saw that 
the clerk at the exchange office in front of which we got 
in the line to change currencies handed everybody a form 
and helped them one by one showing how to fill in the 
form and eventually bowed in front of them when the 
procedure was over. My bewilderment continued with the 
courtesy of Japanese people even after we left the airport. 
My urgency for smoking once stepping into outdoors after 
such a long flight was politely hindered by a Japanese 
and I was shown a spot where I could smoke.

The Japanese continued to amaze me in a traditional 
restaurant we went for dinner. The first thing one notices 
at a table for four is the hot towels they bring once you 
are seated. The cooker at the center of the table is lit by 
the employees and soy sauce is added to the pot with 
water which is being prepared for you. All you have to 
do is to choose the vegetables, meat and noodles to your 
liking from the buffet and add them to the sauce.

Our journey in Japan lasted twelve days, but apart from 
sharing every detail I will start talking briefly about some 
prominent cities, Tokyo and Hiroshima in particular. 
The feelings I had here were the most important things 
throughout this journey. Respectively Kurashaki, Seto 
Island Sea, Hiroshima, Miyajima, Kyoto, Kanazawa, 
Shirakawago, Lake Suwa, Fuji, Hakone, Tokyo and 
Nikko were the cities I visited.  Amongst them, Kyoto was 
the city that I liked the most. And I really need to make 
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Özellikle de Tokyo ve Hiroşima’dan. Gezi boyunca 
benim için en önemli şey burada yaşadığım 
duygulardı. Sırasıyla Kurashiki, Seto Island 
Sea, Hiroşima, Mıyajıma, Kyoto, Kanazawa, 
Shırakawago, Lake Suwa, Fuji, Hakone, Tokyo 
ve Nikko’yu gezdim. Şehirlerinden en beğendiğim 
büyük şehri Kyoto’ydu. Ayrıca dağların arasında ve 
Unesco’nun koruması altında olan eski bir köy olan 
Shirakawago’yu da özellikle belirtmem gerek.

Hiroşima denince hemen akla atom bombası 
geliyor. Gelmemesi imkânsız. Yeşillikler içerisinde, 
ortasından nehir geçen bu güzel şehir, o mahvolmuş 
şehir görüntüsünden tek bir yapıyı ibret olarak 
bırakılmış. Bu yapının etrafını demirliklerle 
çevirmişler ve binbir renkteki çiçekler arasına 
almışlar. Yapının biraz ilerisinde savaş zamanından 
kalan insanların o günlere ait yazı ve resimleri 
bulunuyor. Biraz daha ileri yürüdüğünüzde şehrin 
ortasına yapılmış müzeyi görüyorsunuz. Müzeye 
girince yapılan insanlık ayıbından utanmanız için 
her şeyi gözler önüne serdiklerini hissediyorsunuz. 
Her yerde kapkara erimiş demirler ve bina taşları… 

Hiroşima’da konakladıktan sonra Miyajıma 
adasına gitmek için hızlı trene binmemiz 
gerekiyordu. İstasyonda grubumuzu ikiye ayrıldı. 
İki ayrı vagondan binmemiz gerekiyordu. Çünkü 
inme binme olarak iki dakikamız olduğunu 
defalarca tekrar edilmişti. Japonya’da hiçbir ülkede 
görmediğim kadar düzen ve kural vardı. 
Hiçbir Japon bunlara uymamazlık yapmıyor 
ya da turistlerin de bunlara uymamasına müsaade 
etmiyordu.

Yollarda iki adımda bir sıcak kahve, su ve diğer 
içecekler için otomatik makineler;  kapalı yerler 
için sigara alanları bulunuyor. İster metropollerde 
ister en ücra köylerde fiyatlar her yerde aynı 
ve pazarlık yapmadan bir ülkede dolaşmanın 
dayanılmaz hafifliği, sizlere hep alışveriş yapma 
güdüsü veriyor.

Bütün gezdiğim şehirlerdeki tapınak ve bahçelerin 
güzellikleri, insan elinin neler yapabildiğini 
bizlere gösteriyordu. Tokyo şehrine geldiğimizde 
gökdelenlerden dolayı gökyüzünü görüş alanınız 
azalsa da yeşilliğiyle, düzeniyle ve güvenilir 
biçimde hangi saatte olursa olsun gezmek, beş, 
altı katlı asfalt yollarla, adaları birbirine bağlayan 
köprüleriyle trafiğin bunaltmadığı şehri görmek,  
“Vay be!” dedirtecek cinstendi.

Her şeyden öte, insanlığın ne olduğunu anlamak 
için Japonya’ya gitmek ve onların kültürünü 
hissetmek başlı çok güzel bir deneyim…
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note of the old and small village of Shirakawago amongst 
the mountains and under the protection of Unesco.

When you speak of Hirsohima, first thing that comes 
into mind is the atom bomb. It is impossible not to. It is 
a beautiful city in greens with a river passing through 
that has kept a single structure from that of the ruined 
city image as an example. This structure is surrounded 
by iron bars and flowers of countless colors. Few steps 
ahead, there are inscriptions and pictures of people from 
that period. As you walk further, you see the museum in 
the city center. As you enter the museum you can see that 
they laying bare everything to make you feel ashamed of 
the inhumane atrocity inflicted upon the city. There are 
pitch black molten irons and building stones everywhere.

After lodging in Hiroshima, we had to take the high 
speed train to go to Miyajima Island. We split into two 
groups at the station and had to get on two different 
coaches because they repeatedly reminded us that we 
had only two minutes to get on and off the train. There 
are as much order and regulations in Japan that I 
haven’t encountered in any other country. No Japanese 
seemed to obey them all or none allowed the tourists to 
violate these. There are vendor machines of hot coffee, 
water and other drinks and smoking areas for indoors 
with quite close intervals along the road. Whether it’s 
a metropolis or a rural village, the prices are all the 
same everywhere and the lightness of being able to shop 
without bargaining provokes you to shop non-stop.

The beauties of all the temples and the gardens I have 
visited exhibits what man is capable of. Although your 
sight of the sky is narrowed by the tall skyscrapers, 
it was astonishingly a “Wow” situation to experience 
the green, the order and the liberty to be able to roam 
whatever the time is and the traffic free transportation 
to the islands through asphalt road bridges of five or six 
levels that interconnect islands.

Apart from anything,  to go to Japan to understand 
what humanity meant and to feel their culture was a 
magnificent experience on its own.
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“

“Dünlerden Bugün
Special Occasion Days

Ekim ayının ilk Pazartesi günü, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Mimarlar Birliği 
tarafından Dünya Mimarlık Günü olarak kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletler bu yıl Dünya 
Mimarlık Günü'nün ana temasını daha iyi kentler, daha iyi yaşamlar olarak belirlemiştir. 
Tarih boyunca kent olma olusu üzerindeki tartışmalar; kentlerin nasıl bir çekim merkezi 
haline geldiği, üretim ve tüketim, refah ve fırsatlara sahip olmak amacı kent yerleşimlerini 
cazip hale geldiğini göstermektedir. 

The first Monday of October is celebrated as the World Architecture Day by the United 
Nations and International Union of Architects. The main theme of the World Architecture 
Day has been determined by the United Nations to be “better cities, better lives”. 
Throughout history, the discussions on the concept of becoming a city shoe that how 
cities have become a center of attraction with production and consumption, wealth and 
opportunities.

1859 yılında Avrupalı devlet adamları, İsviçre’nin başkenti Cenevre’de toplanarak 
uluslararası bir yardım kurumu olan, İlk Yardım Derneği’ni kurdular. Bu dernek daha 
sonra Kızılhaç adını aldı. Ülkemizde bu anlamda kurulan ilk dernek, 1868 yılında yaralı 
askerlere yardım amacıyla kuruldu. Bu dernek, 1877 yılında Hilal-i Ahmer adını aldı, 
Hilal-i Ahmer, kırmızı ay anlamına gelmektedir. Cumhuriyet döneminde derneğin adı, 
Atatürk tarafından anlamına uygun biçimde, Kızılay olarak değiştirildi. 

European Statesmen gathered together in Geneva, Switzerland in 1859, and they founded 
an international First Aid Association. Its name was changed as Red Cross in time.
In our country, an association of this sort was founded in 1868 in order to provide help to 
the wounded soldiers. It had taken different names until it was finally named by Atatürk 
as Red Crescent Association.

29 Ekim-4 Kasım
Kızılay Haftası

29th October-4th November Red 
Crescent Week

Ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldi. 
Erzurum'da, Sivas'ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa "Tek bir egemenlik var, o da 
Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır." diyordu. Yurdun dört bir 
tarafından gelen ulus temsilcileri 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde 
toplandı. Atatürk; düşmanın ülkeden atılıp sınırlarımızın belirlenmesinden sonra, çoktan 
beri tasarladığı cumhuriyetin ilanı üzerinde hazırlıklar yapmaya başladı. 28 Ekim 1923 
akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırdı. Onlara, "Yarın Cumhuriyet'i 
ilan edeceğiz." dedi.  29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra 
taslağı hazırlanan "Cumhuriyet Önergesi", Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildi. Meclis 
Önerge'yi kabul etti. Cumhuriyet'in ilanı yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı. 
Mustafa Kemal who had faith in his nation and people came to Samsun on 19th May, 
1919. Held congresses in in Erzurum and Sivas. He said “There is only one sovereignty 
and that is national sovereignty. It is yet again the will of the people which will save this 
country.” Representatives of the people from all over the world have gathered in The Great 
National Assembly in Ankara on 23rd April 1920. Atatürk started making preparations 
for the proclamation of the republic which he had planned for so long after the defeat 
and deportation of the enemies and the determination of the borders of the country. He 
summoned his friends to Çankaya for dinner on 28th October, 1923. He said “We are 
going to proclaim the republic tomorrow”. On 29th October 1923, Atatürk made the 
“Motion for Republic” after consulting with the congressmen and the motion was accepted 
by The Turkish Great National Assembly. The proclamation of the republic attracted 
great joy and delight throughout the country. 

6 Ekim
Dünya Mimarlık Günü 
6th October World 
Architecture Day

29 Ekim
Cumhuriyetin İlanı

29th October 
Proclamation of the 

Republic
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Ülkemizin kurtarıcısı, devletimizin kurucusu Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat dokuzu 
beş geçe öldü. O tarihten bu yana 10 Kasım’la başlayan hafta, yurdumuzda Atatürk Haftası 
olarak değerlendirilir. Bu hafta içinde, Atatürk‘ün yaşamı, yurtseverliği, inkılap ve ilkeleri 
anlatılır. Ata’nın daha iyi tanıtılması amacıyla açık oturumlar düzenlenir. 10 Kasım günü 
Atatürk, tüm yurtta törenlerle anılır. Ölüm anı olan saat dokuzu beş geçe “ti” sesi ile saygı 
duruşuna geçilir. 

The savior of our country, the founder of our state Atatürk passed away at five past nine 
on 10th November, 1938. Since that day, the week starting with the 10th November is 
commemorated as the Atatürk Week. During this week, the life of Atatürk, his patriotism, 
his revolutions and principles are accounted. Panels are held for a better presentation f 
Atatürk. He is commemorated on 10th November throughout the country and everybody 
stands in silence at five past nine.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Haziran 
1948'de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948'de, BM Genel 
Kurulu'nun Paris'te yapılan oturumunda kabul edilen 30 maddelik bildiridir. Eleanor 
Roosevelt bu bildiriyi "Bütün insanlık için bir Magna Carta” olarak tanımlamıştır. Bildirinin 
imzalandığı 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır.

International Declaration of human Rights is a declaration of 30 articles first prepared 
in june 1948 by the Uited Nations Human Rights Commission and then accepted with a 
few amendments made in the UN General Assembly in Paris on 10th December in 1948. 
Eleanor Roosevelt described this declaration as “A Magna Carta for the whole humanity”. 
10th December, the day the declaration was signed is celebrated as the Human Rights 
Day.

Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i kuran ulu önder 
Atatürk, askeri ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda birçok yeniliği başlatmıştır. 
Bu yeniliklerden biri de, 1 Kasım 1928 tarihinde çıkarılan 1353 sayılı kanunla, Arap 
alfabesi yerine Latin alfabesinin kabulü olmuştur. 24 Kasım 1928 tarihinde açılan, 
Millet Mektepleri'nde, yaşlı, genç, çocuk, kadın herkese yeni harflerle okuma yazma 
öğretilmiştir. Millet Mektepleri'nin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 
24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

After having won the Independence war, Atatürk, who has proclaimed the republic on 
29th October, 1923, has initialized many reforms in military, financial, social and cultural 
areas. One of these reforms is the adaptation of the Latin alphabet instead of the Arabic 
alphabet which came into force on 1st November 1928 with the law numbered 1353. 
Reading and writing with the new letters were taught to everyone, young, elder, child or 
woman in the Community Schools opened on 24th November 1928. 24th November, the 
opening day of the Community Schools and the date Atatürk accepted the title of Prime 
Teacher is being celebrated as The Teachers’ Day since 1981.

24 Kasım 
Öğretmenler Günü 

24th November 
Teacher’s Day

Çocukların korunması ile ilgili uluslararası alanda bir örgüt kurulması fikri ilk olarak 
1894 yılında ortaya çıkmıştır. Bu düşünceye ilgi gösteren bazı Avrupa devletlerinden 
temsilciler Paris'te özel bir toplantı yapmışlardır. 1920 yılında Cenevre'de "Uluslararası 
Çocuklara Yardım Birliği" adında özel bir örgüt kurulmuş ve bu örgüt 1923 yılında 
"Cenevre Çocuk Haklar Bildirgesi"ni yayınlamıştır. "Cenevre Bildirgesi" denilen bu çocuk 
hakları bildirgesinde, çocukların "yaşama, gelişme, beslenme, yardım görme, istismardan 
korunma" hakları güvence altına alınmıştır. 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunda "Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi" adı altında kabul edilmiştir.

The idea of establishing a union with regard to the protection of children was first 
articulated n 1894. Representatives of some of the European countries which showed 
interest in this notion held a private meeting in Paris. A private union called International 
Save the Children Union in Geneva in 1920 and this union published the “Declaration 
of the Right of the Child” in 1923. In this children’s right declaration also known as the 
Geneva Declaration, children’s right to live, grow, be nourished, get aid and be protected 
against abuse have been secured. It has been accepted as the “United Nations Declaration 
of the Rights of the Child” in the United Nations General Assembly on 20th November 1959.

10 Kasım 
Atatürk Haftası
10th November
 Atatürk Week

20 Kasım 
Dünya Çocuk 
Hakları Günü

20th November 
Children’s Rights Day

10 Aralık 
İnsan Hakları Günü

10th December Human Rights Day
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“Sanat Penceresi “

Window of Art

Ceramic is one of the oldest arts in the form of 
pots and bowls and cups and dishes formed by 
the aggregation of earth, air, water and fire. The 
ceramics found as a result of the excavations give 
clues about history and also provide precise data 
to scientists. Ceramic has taken its place amongst 
the plastic arts since early 20th century and has 

been a field of art with two and three 
dimensional approaches thanks 

to both the plasticity of the 
materials and the skills of the 

artist shaping the material.
Art is an original and 
personal reality peculiar 
to life which is performed 
by the utilization of 
variety of materials 
accompanied by 
perspective, observation, 
conception, sensation, 
specialty, experience, 

format context, 
interpretation, questioning 

and knowledge. This reality 
comes to life with a work of 

art. In brief, the art of ceramic 
can be defined as the formation 

of the original and free thought, skills 
and imagination of the artist with the 

aesthetics and visualities and integration with fire 
without the industrial concerns.
My acquaintance to and engagement with the clay 

Ateşle can bulan toprak sanatı: 
Seramik̇
Seramik; tarih öncesi çağlardan günümüze kadar geçen süreçte 
herkes tarafından kullanılmış, kullanılmaya da devam edecektir.

Window of Art: Earthenware Revived by Fire: 
Ceramic
Ceramic have been used by everyone since the prehistoric ages until now and will 
continue to be used.

seramik; toprak, hava, su ve ateşin ahenkli 
bir biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulan 
çanak –çömlek, kap - kacak formlarıyla karşımıza 
çıkan sanatların, en eskisidir. Yapılan arkeolojik 
kazılar sonucu ele geçen seramikler geçmişe dair 
en önemli ipuçlarını verirken; tarihlendirme 
konusunda da en doğru verilerle bilim 
insanlarına yardımcı olurlar. Seramik; 
20. yüzyılın başlarından itibaren 
plastik sanatlar içinde yer 
almaya başlamış; iki ve üç 
boyutlu yaklaşımlarla, hem 
malzemenin yapısı gereği 
hem de onu şekillendiren 
sanatçısının ele alışına 
göre şekilden şekile 
girebilme özelliğiyle bir 
sanat dalı olmuştur. 
Sanat; bakış, görüş, 
gözlem, inceleme, 
düşünce, algılama, 
ayrıcalık, tecrübe, 
biçim içerik, yorumlama, 
sorumluluk, sorgulama ve  
bilgi birikiminin eşliğinde 
farklı malzemeler kullanılarak 
ortaya konulan; yaşama dair kişiye 
özel, özgün bir gerçektir. Bu gerçek, bir 
sanat eseri olarak somutlaşır. Kısaca seramik 
sanatını; sanatçının özgün, özgür düşünce, beceri 
ve düş gücünün ana malzemesi olan çamur ile 
endüstriyel, teknolojik alanlardaki gelişmelerini de 

Seramik Sanatçısı / Traveler 
Ayşegül TÜREDİ ÖZEN



31 

göz ardı etmeden, estetik ve görsel kaygılarla 
şekillendirmesi ve ateşle birleştirmesi olarak 
tanımlayabiliriz. 
Seramik sanatının malzemesi olan çamurla 
tanışıklığım ve uğraşım 33 yıldır kesintisiz olarak 
devam etmekte. Bu süreç; öğrenme azmiyle dolu 
öğrenciliğim, profesörlüğe kadar giden kariyerim, 
sevgiyle sürdürdüğüm eğitimciliğim ve sanat adına 
yaptığım çalışmalarımla dolu olan yılları içerir. 
Şekilden şekle giren bu olağanüstü malzemenin, 
çamurun; kendine has dokusunu göz ardı etmeden, 
çocuksu bir coşku ve heyecanla olabildiğince 
yalın, saf bir biçimde şekillendirmeye çaba 
sarf ediyorum. Kırmızı, beyaz, döküm 
ve şamotlu çamurları 
kullanıyorum. Bunun 
yanı sıra özellikle son 
zamanlarda  Eskişehir 
ilinin Sorkun 
köyünde, anadan 
kızına bir miras 
olarak geçen ve 
halen çömlekçilik 
mesleğini sürdüren 
kadın çömlekçilere 
saygı duruşu olarak 
Sorkun çamurunu 
ve çömleklerini 
de kullanmayı 
önemsiyorum. 
Anadolu topraklarının 
çeşit, renk, doku 
zenginliğine sahip 
arkeolojik, folklorik, 
kültürel ve sanatsal 
değerleri başlıca esin 
kaynaklarımdandır. Anadolu 
medeniyetlerinin beni etkileyen derin izleri, hemen 
hemen her eserimin içeriğinde vardır. Eserlerimin 
görünen yüzünde; yer alan kuşlar, evler ve ağaçlar; 
üzüntülerimin, sevinçlerimin, heyecanlarımın 
sevgilerimin kısacası içsel duygu durumlarımın 
izdüşümleridir. Son zamanlarda üzerinde 
durduğum konular ise içinde bulunduğumuz 
çağın akıl almaz açgözlülüğünün karşısında 
betonlaşmaya yenik düşen doğanın halleridir. 
Seramik eserlerimin sunumunda cam bilyeler, 
ahşaplar, porselen tabaklar, yer ve duvar karoları, 
ipler, teller, çömlekler, su, alçı vb. bilindik 
malzemeleri kullanarak görsel ve zihinsel zenginliği 
arttırmaya çalışıyorum. 

which is the basic material for the art of ceramic 
goes on for 33 continuous years. This period 
includes my years of studentship filled with my 
strong will to learn, my career until professorship, 
my academic career that I pursued with passion 
and my works in the name of art. I strive to shape 
this incredible material that can easily be shaped: 
the clay with a childish vigor and with the most 
possible plainness, in a pure manner. I use red, 
white and fire clay. In addition, I am take care 
to use the Sorkun clay and pots in respect of 
the women potters who are still pursuing their 

professions which they inherited from 
their elders in the village 

called Sorkun, Eskişehir.
The archeological, 

folkloric, cultural 
and artistic values 

of Anatolia enriched 
with the diversity of 
colors and texture are 
my prime sources of 
inspiration. There 

is traces of the 
influences of 
the Anatolian 
civilizations 
mostly in each 
work of mine. 
On the visible 
surfaces of the 
works, birds, 
trees and houses 

are the projections 
of my sentiments such 

as my sorrow, joy and 
emotions.

One of the latest subjects I have 
shown interest in is the state of nature that has 
succumbed to concretion against the greediness 
in recent years. I try to improve the diversity in 
my works with common materials such as glass 
marbles, wood, porcelain dishes, floor and 
wall tiles, wires, pots, water, 
plaster and etc.
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SGK Uzmanı / SSI Expert
Mert NAYIR

“Uzmanından “

From the Expert

Özellikle son genelgeden sonra sağlık uygulama 
tebliğine göre özel hastanelerin %200’e kadar 
fark alma hakları, bıçak parası adı altında 
istenilen paralar zaten karışık ve kanunu teğet 
geçip vatandaşa sağlık soygunu uygulamalarını 
daha da fazlalaştırdı. Öncelikle şunu belirtmek 
gerekmektedir; Sosyal Güvenlik Kurumu ile 
sözleşmesi olsun ya da olmasın tüm hastanelerin 
acil servislerinde yapılan müdahaleler bedavadır. 
Tüm acil sağlık giderleri SGK tarafından 
hastanelere SGK fiyatları üzerinden ödenir.

HANGİ DURUMLAR ACİLDİR?

Sağlık Bakanlığının “Acil Sağlık Hizmetlerinde 
Yeşil Alan Uygulaması” konulu genelgesine göre;
1) Her ne boyutta olursa olsun travma vakaları,
2) Acil servis başvuruları sonrası hastaneye yatışı 
     yapılan vakalar,
3) Tıbbi müdahale uygulanan vakalar,
4) Müşahede altına alınan vakalar,
5) Başka bir sağlık hizmet sunucusuna sevk edilen 
     ya da başka bir sağlık hizmet sunucusundan 
     sevkli gelen vakalar, acildir.
Ayrıca;
- Gebelik testleri ve gebelikle ilgili hizmetler,
- Yeni doğan yoğun bakımı, yeni doğan bebekler 

Apparently due to 
applications overlooking 
any legislation and with 
fees demanded under the 
title of “operational costs”, 

the medical heist has increased greatly after 
the latest circular allowing hospitals to charge 
additional fees up to 200% in accordance with 
the Communique on Health Practices. First, we 
need to mention that all medical interventions in 
the emergency wards are free of charge whether 
the hospital has contract with the Social Security 
Institution or not. All emergency health expenses 
are paid to hospital by SSI based on the SSI 
pricing.

WHICH OCCASIONS ARE URGENT?

In accordance with the “Circular on green 
Practices of Emergency Health Services” of the 
ministry of Health;
1) Traumatic cases of any kind
2) Hospitalized cases after the application to the 
emergency services
3) Medically intervened cases
4) Cases kept under observation
5) Cases forwarded to another health service 
provider or cases forwarded by other health service 

Acilde Hastane Tuzağına 
Dikkat!
Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olsun ya da 
olmasın tüm hastanelerin acil servislerinde yapılan

müdahaleler bedavadır.

Watch out for the Hospital trick in the 
 Emergency!

 All medical interventions in the emergency wards are   
    free of charge whether the hospital has contract 

with the Social Security Institution 
or not.
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Araçta

“Aklınızda Bulunsun / Keep in Mind

  küvöz bakımı,
- Kadiyovasküler cerrahi hizmetleri,
- Tüm yoğun bakım hizmetleri,
- Yanık tedavileri,
- Kanserle ilgili kemoterapi, radyoterapi, izotop 
  tedavisi,
- Organ, doku ve hücre nakilleri,
- Diyaliz hizmetleri ilave ücret istenmeyecek işlemlerdir.

YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

• Hastanız hastaneye yattığında hiçbir 
taahhütnameye imza atmayın.
• Acil hasta, stabil hale veya nakle hazır hale 
gelmişse yani acil durumu bittiyse sevk için 
hasta yakınlarından taahhütname istenir. Hasta 
yakınlarının bu sevki kabul etmemesi halinde, 
hastanenin SGK ile sözleşmesi varsa %200 
oranında, hastanenin SGK ile sözleşmesi yoksa 
hastanenin kendi fiyatları üzerinden fatura tarifesi 
başlar.
• Hasta veya yakınından acil tedavide para talep 
edilirse Sosyal Güvenlik Kurumu Alo170 hattına, 
hastane hakkında suç duyurusu için Sağlık 
Bakanlığı Alo 184 hattına, hasta veya yakınından 
faturasız, belgesiz para tahsil edilirse Maliye 
Bakanlığı Alo 189 hattına durumu bildirmek 
gerekmektedir.

providers are considered urgent. 
Besides,
- Pregnancy tests and services related with 
pregnancy
- New born intensive care, new born incubator care
- All intensive care services
- Burn injury treatments
- Chemotherapy, radiotherapy and isotope 
treatment related with cancer
- Dialysis services are services not to be charged 
with additional fees.

WHAT MUST BE DONE?
• Don’t sign any letters of undertaking when the 
patient is accepted
• Once the urgent patient is stabilized and ready to 
be transferred, a letter of undertaking is requested 
from the relatives of the patient. Upon the 
acceptance of this letter, charging up to 200% can 
be initiated if the hospital has a contract with SSI 
or the hospital’s own price tariff is initiated if the 
hospital doesn’t have a contract with SSI.
• You need to contact SSI line 170 if any payment 
from the patient or his/her relatives is requested 
at the emergency, or contact Ministry of Health 
line 184 to file official complaints about a hospital 
and in case any payment is collected without any 
receipts or invoices, please contact Ministry of 
Finance line 189.

İkaz ve Alarm İşaretleri
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Karşı

İkaz ve alarm işaretleri sarı ikaz, kırmızı alarm, beyaz ikaz ve radyoaktif serpinti 
tehlikesi ile kimyasal savaş maddeleri tehlikesi alarmı olmak üzere dörde ayrılır.

SARI İKAZ
Taarruz İhtimali

Üç dakika 
sürekli SİREN sesi

Alarm’a (Kırmızı İkaz’a) tedbir ve 
hareketlere hazır ol.

Alarm’a (Kırmızı İkaz’a) tedbir ve 
hareketlere hazır ol.

Alarm’a (Kırmızı İkaz’a) hazır ol.

KIRMIZI İKAZ (ALARM)
Taarruz Tehlikesi

Üç dakika yükselen alçalan 
SİREN sesi.

Havagazı, elektrik, su ana anahtarlarını 
kapa. Kapı, pencere ve perdeleri ört. 

Teçhizatını al ve sığınağa gir. 

En yakın sığınağa gir. Yoksa sağlam bir 
duvar veya bodrum gibi çukur bir yere sığın. Araçtan çık, açıktakiler gibi hareket et. 

Yapılacak İşler ve Hereketler
İçerideİşaretiİkaz Haberi Açıkta Araçta

Radyoaktif Serpinti ya da 
Kimyasal Taarruz Tehlikesi

Üç dakika süreli kesik SİREN 
sesi veya RADYO YAYINI

ALARM durumundaki hareketleri yap. En yakın kapalı yere gir. Açık yerleri ört.

SERPİNTİNİN DÖKÜLECEĞİ ZAMAN BİLDİRİLMİŞSE ONA GÖRE HAREKET ET.

Araçta kal ve açık yerleri ört.

BEYAZ İKAZ
Tehlike Geçti 

RADYO HOPARLÖR veya 
MEGAFON YAYINI

Sığınaktan çık. Gerekiyorsa yardım ve 
kurtarma çalışmalarına katıl.

Sığındığın yerden çık. Gerekiyorsa yardım ve 
kurtarma çalışmalarına katıl.

Saklı durumdaysan çık. Radyasyon veya gaza 
bulaşmışsan temizlen. 
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1920 yılının ılık bir gününe, Haydarpaşa Numune 
Hastanesi'ne gidelim. Altı kişinin birlikte yattığı 
odalardan birinde yatakta oturmuş omuzu ve 
başı sarılı genç bir adama takılıyor gözümüz. 
Genç adam Osmanlı Hava Kuvvetleri’nin önemli 
hava aslarından Yüzbaşı Fazıl'dır. Payi Taht 
müdafasında efsanevi bir hava savaşına imzasını 
atmış, beş İngiliz tayyaresinin arasına dalarak 
havacılık tarihine geçecek bir çarpışmadan sonra  
düşen tayyaresinden sağ çıkmayı başararak büyük 
bir kahramanlık göstermişti. 

Yüzbaşı Fazıl'ın karşısında üniformalı beş genç 
adam oturmaktadır. Kanada Hava Kuvvetleri 
üniforması taşıyan bu adamlar Fazıl'ı ziyarete 
gelen Kanadalı Havacılardır. Beş genç havacı aynı 
zamanda Fazıl'ın İstanbul semalarında aralarına 
korkusuzca  uçan bu gözüpek Türk ile tanışmak, 
onunla kısa da olsa sohbet etmek ve namını duyan 
diğer havacı arkadaşlarının selamlarını iletmek 
istemişlerdir.

Bu ziyaret trajik bir buluşmayı da beraberinde 
getirir. Beş Kanadalı Havacı, Yüzbaşı Fazıl ile 
İngiltere'deki Bristol Askeri Havacılık Okulu'nda, 
aynı eğitmenlerden eğitim almış, tüm bildiklerini 
aynı dönemde aynı kişilerden öğrenmişlerdi. 
Ziyaret aslında hem hasret giderme hem de özür 
mahiyetindedir.
Kanadalılardan biri söze girer;

Let us go back to a cool day of 1920 to 
Haydarpaşa Numune Hospital. We see young a 
man whose head and shoulder bandaged sitting on 
a bed in the rooms in which six people stays at the 
same time.

The young man is one of the legendary aces of the 
Ottoman Air Force, Captain Fazıl. He had shown 
great bravery after having fought in a legendary air 
battle while defending the throne and stayed alive 
after diving among the five British planes which 
helped him to make history.

Five men in uniforms were sitting beside Captain 
Fazıl. The men carrying Canadian Air Force 
uniforms are the airmen from Canada who came 
to visit Fazıl. These five young people wanted to 
meet with Fazıl who flew among them fearlessly at 
İstanbul skies, chat with him even for a short time 
and send the kindest regards of their other airmen 
friends.

This visit brings together a tragic meeting. These 
five Canadian received training from Bristol 
Military Aviation School from the same Instructor 
and learned all they know from the same people 
at the same period. This visit actually carries the 
purpose of both a visit and a fulfilling for their 

“

Savaş Kardeşliği 2: ¨Kardeşlik; mecburi arkadaşlık, 
arkadaşlık; seçilmiş kardeşliktir...¨

Brotherhood of War II: "Brotherhood is mandatory 
friendship, but friendship is chosen brotherhood…"

“Tarihin Seyir Defteri

Yazar / Author
Orhan BAHTİYAR

“

“A Journal of the History”
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¨Havada seni yaralayan bendim. Umarım önemli 
bir şey yoktur.¨

Fazıl düzgün Fransızca'sıyla cevaplar;

¨Mermi yarasından daha büyük bir yara var içimde¨ 
der yüreğini göstererek.

¨Beş tayyarenin arasına dalarken ne düşündün? Bu 
nasıl bir cesarettir?¨ diye sorar bir diğeri.

¨Ben aranıza hızla daldığımda şaşkınlıkla rastgele 
ateş açacağınızı ve birbirinizi vurabileceğinizi 
düşündüm. Doğru bir stratejiydi ama 
öngöremediğim tek nokta aynı eğitimi almış 
olmamız oldu¨ der Fazıl acı bir gülümsemeyle.

Bu kısa sohbet hem Kanadalı'ların yüreğine su 
serpmiş hem de Fazıl'ı onurlandırmıştır. Her 
zaman söylerim. Askerlikte havacıları her zaman 
ayrı bir yere koyarım. Zira havacılığın yazılmamış, 
kardeşlik kokan kuralları vardır. 
Bu hikaye bana sevdiğim bir sözü hatırlatır;
¨Kardeşlik mecburi arkadaşlık, arkadaşlık seçilmiş 
kardeşliktir...¨

longing and an apology.

One of the Canadians starts to speak: “I was the 
one wounding you in the air. I hope you are all 
right”. And Fazıl replies with his perfect French: 

“I have a wound that is greater than a bullet 
wound” pointing his heart. 

Another one asks: 

“What did you think diving among five planes? 
What kind of courage is this?” 

Fazıl said with a bitter smile that “I thought that 
when I dived among you, you will be surprised and 
you might open fire to each other. It was the correct 
strategy but what I could not have foreseen was 
that we had received the same training”.

This short chat honored Fazıl and made Canadians 
feel better. I always say that I always put airmen 
into a different category. Because airmen have 
unwritten, brotherly rules.
This story reminds me of a quote I like: 
"Brotherhood is mandatory friendship, but 
friendship is chosen brotherhood…"
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Eski Türk Burçları
Old Turkish Zodiac

Toruk (21-31 Mart): İdare sahibi, gururlu, lider, işini hayatı gibi sever, yönetici.
Toruk (21-31 March): Ruler, proud, leader, love their work like their life, administrator.

Hımmıy (1-10 Nisan): İyimser, idealist, romantik, yaratıcı, hayallerinin gerçekleşmesi için ömür boyu çalışır.
Hımmıy (1-10 April):  Optimistic, idealistic, romantic, creative, works lifelong for realization of their dreams.

Huttus (11-20 Nisan): Hassas, mantıklı, dürüst, şerefli, adaletli, yönetici, kıskanç, önde olmayı seven.
Huttus (11-20 April): Sensitive, logical, honest, honorable, just, manager, jealous, likes to be ahead.

Hunta (21-30 Nisan): İnatçı, duygusal, kırgın, yaratıcı. İyimserlik ve karamsarlık aynı 
anda gözlenir.
Hunta (21-30 April): Stubborn, emotional, upset, creative. Being optimistic and 
pessimistic is observed at the same time.

Çolpancı (1-10 Mayıs): Duygu tutsağı, önsezi yeteneği olan, dayanıklı, 
çocuk ruhlu, sadık, temiz kalpli.
Colpanci (1-10 May): Prisoners to their emotions, ability of intuition, 
strong, having the spirit of a child, loyal, clean hearted.

Kölköl (11-21 Mayıs): Enerji dolu, devamlı bilgi isteyen, aşkta 
şahane, önder, kahraman.
Kolkol (11-21 May): Energetic, constantly requires information, 
good at love, leader, hero.

Çamay (22-31 Mayıs): Fantezisi zengin, temiz ahlaklı, idealist, 
söz, yazı ve fikirde önder, çok taraflı, yetenekli.
Camay (22-31 May): Rich in fantasy, having morals, idealistic, 
leaders at speaking, writing and thinking, multilateral, 
talented.

Küylü (1-10 Haziran): Düzeni sever, gururlu, kaderci, planlı, 
ağzı sıkı, yalanı ve ihaneti kabul etmez.
Kuylu (1-10 June): Likes being tidy, proud, fatalistic, planner, 
tight lipped, does not accept lies and betrayal.

Kuşmuş (11-21 Haziran): Mantıklı, parlak, iyimser, gösterişçi, eleştirel, 
kaderci, mistik konulara meraklı, sanat ve edebiyata ilgi duyar.
Kusmus (11-21 June): Sensible, bright, optimistic, pretentious, criticizing, fatalistic, 
curious about mystic matters, interested in arts and literature.

Sezgek (22-30 Haziran): Mızmız, tatlı dilli, içine kapanık, inatçı, intikamcı, yetenekli, 
önsezisi kuvvetli, yaratıcı.
Sezgek (22-30 June): crybaby, sweet talker, introvert, stubborn, vengeful, talented, having 
strong intuition, creative.
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Kuşdüger (1-11 Temmuz): Duygularını mantıktan önde tutan, çocuk ruhlu, dengesiz, tembel, kararsız, 
karamsar, yetenekli.
Kusduger (1-11 July): Prioritizing their feelings instead of their logic, childlike, unstable, lazy, indecisive, 
moody, and talented.
Gondaray (12-22 Temmuz): Hayalci, hafızası kuvvetli, geçmişe özlem duyan, his dünyası zengin, dürüst, 
müziği ve siyaseti seven.
Gondaray (12-22 July): Dreamer, having strong memory, giving importance to past, having a rich 
emotional world, honest, liking politics.

Ötgür (23-31 Temmuz): Gururlu, zeki, maddi problemleri büyüten, çekici.
Otgur (23-31 July): Proud, intelligent, magnifies financial problems, attractive.

Küsümmü (1-12 Ağustos): İyi arkadaş, dedikoducu, önder, bir numara olmayı seven, maceracı.
Kusummu (1-12 August): Good friends, gossiping, leader, loves to be the number one, adventurer.

Künlü (13-23 Ağustos): Duygusal, hassas, gururlu, maceracı.
Kunlu (13-23 August): Emotional, sensitive, proud, adventurous.

Sınçıma (24 Ağustos-1 Eylül): Ekonomi, sanat ve edebiyata yetenekli, dürüst, insancıl, 
yaratıcı, otoriter.

Sıncıma (24 August-1 September): Talented at economics, art and literature, 
honest, humane, creative, authoritative.

Atçak (2-13 Eylül): Fiziği düzgün, iyimser, depresyona yatkın, iradeli, 
şanslı, gururlu, hassas, gelenekçi.

Atcak (2-13 September): Having good shape, optimistic, prone to 
depression, strong-willed, lucky, proud, sensitive, traditionalist.

Kıllı (14-23 Eylül): Otoriter, gururlu, sabit fikirli, sert, zeki, 
duygusal, aşk hayatında utangaç, çekingen, yazarlığa yatkın.
Killi (14-23 September):  Domineering, proud, having fixed 
opinions, tough, intelligent, emotional, shy at love life, timid, 
prone to writing

Canakkı (24 Eylül-3 Ekim): Nazik, hassas, sorumluluk 
ve vicdan sahibi, dürüst, kompleksli, gösterişçi, hayalci, 
dekoratörlüğe ve dikişe meraklı.

Canakki (24 September-3 October): Gentle, sensitive, having 
responsibility and conscience, honest, having complexes, 

conspicuous, dreamer, decorator and sewing enthusiasts.

Ban (4-12 Ekim): Duygusal, düzenli, enerji, kaderci, hümanist.
Ban (4-12 October): Emotional, tidy, energetic, fatalistic, humanist.

Cemiş (13-23 Ekim): İyimser, dürüst, ahlaklı, mantıklı, eleştirel, altıncı hissi 
kuvvetli, şanslı, önder, filozof.
Cemis (13-23 October): Optimistic, honest, ethical, logical, critical, having a strong 
sixth sense, lucky, leader, philosopher.

Batık (24 Ekim-1 Kasım): Özgürlüğüne düşkün, diktatör, muammalı ruhlu, iki 
kutuplu, cesur, gaddar, mükemmel arkadaş, çekici, önder.

Batik (24 Ekim-1 November): Addicted to freedom, dictator, enigmatic spirited, having 
two-poles, brave, grim, excellent friend, attractive, leaders.
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Hırtlı (2-12 Kasım): Kararlı, gururlu, savaşçı, spora ve sanata düşkün.
Hirtli (2-12 November): Committed, proud, warlike, fond of sports and arts.

Tutamış (13-22 Kasım): Muhafazakar, fedakar, idealist, çapkın, çift karakterli, pragmatik.
Tutamıs (13-22 November): Conservative, altruistic, idealistic, flirtatious, having a dual character, pragmatic.

Uslu (23 Kasım-2 Aralık): Objektif, ilime meraklı, dengeli, hoşgörülü.
Uslu (23 November-2 December): Objective, science -savvy, well-balanced, tolerant.

Kutas (3-12 Aralık): Yetenekli, dengesiz, mistik, düşüncesiz, kararlı, anlaşılmaz, nazik, hassas, gururlu, kıskanç.
Kutas (3-12 December): Talented, unstable, mystical, inconsiderate, determined, incomprehensible, gentle, 
sensitive, proud, jealous.

Tusanak (13-21 Aralık): Güçlü karakterli, endişeli, şüpheli, şanslı, emir vermeyi seven, hareketli, tutumlu, gaddar.
Tusanak (13-21 December): Having a strong character, anxious, suspicious, lucky, loves to give orders, 
restless, frugal, grim.

Tutar (22 Aralık-1 Ocak): İradeli, çalışkan, kahraman. Arkadaşı az olur, zaman zaman yersiz küser, 
hayatının son kısmında rahat eder.
Tutar (22 December-1 January): İStrong-willed, hardworking, hero. He/she has a few friends, is sometimes 
prone to resent and   is only comfortable at the late parts of life.

Beçel (2-12 Ocak): Kırgın, kızgın, ısrarlı, öfkeli, intikamcı, karamsar.
Becel (2-12 January): Resentful, angry, aggressive, outraged, vengeful, and pessimistic.

Pırsıuay (13-20 Ocak): Mantıklı, eleştirel, tartışmayı seven, duygusal, sadık, özgür düşünceli, gururlu. Uzun yaşar.
Pırsıuay (13-20 January): Logical, criticizing, argumentative, emotional, loyal, free thinker, proud.
They live a long life.

Balauz (21 Ocak-1 Şubat): Gaddar, deha, önder, müzik ve dansa yetenekli.
Balauz (21 January-1 February): Fierce, genius, leader, talented at music and dance.

Cantay (2-10 Şubat): Titiz, realist, estetiğe meraklı, astronomiye ilgili, yenilikleri sever, kimi 
zaman hareketli, kimi zaman rahatına düşkündür.
Cantay (2-10 February): Meticulous, realistic, prone to aesthetic, interested in astronomy, fond of 
innovation, sometimes restless and sometimes self-indulgent.

Ergür (11-18 Şubat): Duygusal, hayalci, önder, ufku açık, mistik konulara meraklı, karamsar, yaratıcı.
Ergur (11-18 February): Emotional, dreamers, leaders open-minded, curious about mystical matters, moody, creative.

Sönegey (18-28 (29) Şubat): Şair, sanatçı, dengesiz, çekici, kararsız, aşk hayatı hareketli, kurnaz, nazik, duygusal.
Sonegey (18-28 (29) February): Poet, artist, unbalanced, attractive, having an active love life, moving, 
subtle, gentle, emotional.

Cannan (1-9 Mart): İyi yürekli, baskıcı, tatlı dilli, zarif, idealist, otoriter, hüzünlü, hayalci.
Cannan (1-9 March): Good-hearted, oppressive, suave, elegant, idealistic, authoritarian, sad, dreamer.

Şatık (10-20 Mart): Huzursuz, gururlu, sanatçı, özgür, depresyona ve sinir hastalıklarına yatkın.
Satık (10-20 March): Restless, proud, artist, free, prone to depression and nervous disorders.



Sözün Özü
Words of Wisdom

Estetik, günümüzde de geçmiş tarihlerde de insanların baktıkları, gördükleri şeylerde 
aradıkları temel sıfat olmuştur. Güzellik göreceli olsa da insanoğlu hayatında en 
güzeli en hoş olanı aramaktan asla vazgeçmedi. Kimi gönül gözüyle aradı estetiği kimi 
bir çift gözde buldu aradığını. 
Aesthetics has always been the main attribute people look for in the things they have looked or 
seen, now and in the future. Even though the beauty is relative, people have never stopped looking for the 
most beautiful and the nicest. Some of them have looked for the aesthetic with their hearts and some of 
them have found what they were looking for in a pair of eyes.

Asalet; boyda değil soyda, incelik; belde değil dilde, doğruluk; sözde değil özde, güzellik; yüzde 
değil, yürekte olur.
Nobility in ancestry not in length; slimness in the tongue not in waist; truth not in the words but in self; 
beauty not in the face but in heart.
Mevlana Celaleddin-i Rumi

Güzel olan sevgili değildir, sevgili olan güzeldir.
A person is not lovely for being beautiful but beautiful for being worthy of love.
Leo Tolstoy

Güzellik güçtür; gülümseyiş de kılıcıdır onun.
Beauty is power; a smile is its sword.
Charles Reade

Gerçek, akıllılar için; güzellik ise duygulu kalpler için yaratılmıştır.
Truth exists for the wise, beauty for the feeling heart.

Schiller

Hayal gücü, güzelliği, adaleti, mutluluğu yaratır.
Imagination creates beauty, justice and happiness.
B. Pascal

Güzellik, her yerde hoş karşılanan bir misafirdir. 
Beauty is everywhere a welcome guest.

Johann Wolfgang von Goethe

Güzellik, çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. 
Beauty is a veil which often serves to hide imperfections.
Balzac

Güzellik değerli bir insana nasip olursa, onun faziletini 
belirtir, kusurunu gizler.
If the beauty is granted to a worthy person, it shows their 
virtue and hides their imperfections.
Francis Bacon

Güzel bir yüz, güzel yaşlanır.
A beautiful face grows old beautifully.
Andre Maurois
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Satranç nasıl 
ortaya çıktı?
Satrancın, zamanımızdan en az 4000 yıl önce 
Mısır'da oynandığına dair bulgular piramitlerdeki 
kabartmalarda bulunmaktadır. Yine Çin'de, 
Mezopotamya'da ve Anadolu'da oynanmaktaydı. 
Oyunun bugünkü adını alması, MS. 3-4. 
yüzyıllarda Hindistan'da, oyuna Çaturanga 
denmesi ile başlar. Satranç ile ilgili ilk yazılı 
belgeler Hindistan'dan kalmadır. Daha sonra 
satranç İran'a, onlardan Araplar’a, Endülüslüler 
sayesinde de İspanya üzerinden Avrupa'ya 
yayılmıştır.

Arap ve Avrupa el yazması kitaplardan 
sonra, İspanyol Lucena'nın ilk basılı 
satranç kitabında (1497) 
satrancın o zamanki 
yeni kuralları 
açıklandı. O 
zamandan bugüne 
kadar, satranç 
oyununun kuralları 
değişmeden 
gelmiştir. 15. yüzyılda 
İspanyol Lucena, 17. yüzyılda İspanyol El Greco, 
18. yüzyılda Fransız Philidor'un satranç kitapları 
vardır. 19. yüzyıl sonlarında satrancın büyük 
yıldızları belirdi: Anderssen, Morphy, Rubinstein 
ve Steinitz. 1850'lerden başlayarak, güçlü 
oyuncuların katıldığı turnuvalar yapıldı.

Sonunda, 1886'da o zamanın en kuvvetli iki 
satranç oyuncusu arasında, ilk dünya satranç 
şampiyonluk karşılaşması oynandı: Steinitz 
ve Zukertort. Steinitz bu maçı, 10 galibiyet, 
5 beraberlik ve 5 yenilgi (+10 - 5 = 5) alarak 
kazandı.

How did 
chess start?

There are findings and reliefs in the pyramids 
about chess being played at least 4000 years ago 

from our time in Egypt. It was played in China, 
Mesopotamia and Anatolia. The name of the 

game comes from Indian word Çaturanga which 
was used for this game during 3.-4. AD. The first 

written documents related to chess are from India. 
Then it was carried to Iran and from them to 

Arabs, and with the help of the Andalusians ıt was 
spread all over Europe via Spain.

After the handwritten books in Arabia 
and in Europe the first printed book of 

Lucena (1497), the rules of chess at that 
time had been explained. 

Since that time the 
rules of chess did 

not change. Lucena 
from Spain in 15th 

century and El 
Greco from Spain 

in 17th century 
and Philidor from 

France in 18th century had books about chess.  
In 19th century the great masters of chess have 

been determined: Anderssen, Morphy, Rubinstein 
ve Steinitz. Tournaments to which strong players 

have attended were organized starting from 
1850’s.

At the end the match between the greatest 
two chess players of the world was between 

Steinitz and Zukertort in 1886 as a world chess 
championship match. Steinitz won this match with 

10 wins 5 draws and 5 losses (+10 - 5 = 5).
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