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eğerli Altınbaş Dostları,

Türk mücevher sektörünün lider markası Altınbaş’ta gerçekleşen 
yenilikleri paylaştığımız Altınbaş Life’ın 19. sayısında sizlerle bir araya 
gelmekten mutluluk duyuyoruz. Yeni yılın büyüleyici atmosferi çevremizi 
sararken, başarılarımıza başarı ekleyerek mücevher dünyasına adımızı 
altın harfler ile yazdırmaya devam ediyoruz. 

2017 Kasım ayında tüm Türkiye’deki mağazalarımızla birlikte ilk kez 
hayata geçirdiğimiz “Altınbaş Halk Günleri”nde büyük bir satış başarısı yakaladığımızı ifade 
etmek istiyoruz. Halkımızı uygun fiyatlı kaliteli ürünlerle buluşturduğumuz Halk Günleri’nde 
bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Altınbaş Life’ın 19. sayısında yeni yıl mutluluğunu birbirinden özel konular ile yansıtıyoruz. 
Bir yandan dünyadaki Noel ve yılbaşı coşkusunu sayfalarımıza taşırken bir yandan da usta şef 
Murat Bozok’tan yılbaşına özel tarifler alıyoruz. Yeni yıl ve romantizm denince akla ilk gelen 
şehirlerden Paris’te keyifli bir tur atarken, insana yaşadığını hatırlatan doğası ve damak çatlatan 
lezzetleriyle Halfeti’yi birlikte keşfediyoruz. Ünlü astrolog Zeynep Turan ile keyifli bir röportaj 
gerçekleştirdiğimiz yeni sayımızda 2018 yılında burçları neler beklediğini de paylaşıyoruz. 2018 
yılına özel stil önerilerimizi görebileceğiniz sayfalarımıza ek olarak yeni yıl için muhteşem bir 
hediye alternatifi olan “Fatma Ana Eli Koleksiyonu”nu sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz.

Ülkemizin ekonomik büyümesinin 2018 yılında da devam edeceğine ve bu büyümenin 
perakende sektörüne olumlu yansıyacağına inanıyoruz. İstikrarlı ekonominin, toplumun refah 
seviyesi için kritik rol oynadığını biliyoruz.

Bu duygu ve temenniler ile ülkemiz ve dünya için size ve sevdiklerinize barış, huzur ve sağlık 
dolu mutlu bir yıl diliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla,

Dear Friends of Altınbaş,  

We are pleased to once again meet with you on the 19th edition of Altınbaş Life where we share the 
innovations in our leading brand of the Turkish jewelry sector, Altınbaş. While the mesmerizing 
atmosphere of the new year wraps us up, we continue to write our name with golden letters in the 
world of jewelry with one success after another.

We are happy to share the news of the success in sales volume achieved by all of our stores 
throughout Turkey during the “Altınbaş Public Days” event we have organized for the first time in 
November 2017. We offer our thanks to everyone who did not leave us alone during the Public Days 
where we have brought together our people with quality products at reasonable prices.

We are experiencing the joy of the New Year with special articles on the 19th issue of Altınbaş Life. 
On the one hand, we transfer the excitement of Christmas and New Year around the world to our 
pages; on the other hand, we share special recipes from Master Chef Murat Bozok for the New Year’s 
Eve dinner. In this issue, we first stroll around Paris, the city that comes to mind when you think of 
New Year’s Eve and romanticism, then we discover Halfeti that offers natural and culinary flavors 
reminding us we are alive. We share the details of our pleasant interview with astrologer Zeynep 
Turan and what we could expect in the 2018 horoscope. In addition to the pages with our special 
style suggestions for 2018, we are pleased to introduce “The Hand of Fatima Collection,” which is a 
great gift idea for the New Year. 

We believe that the economic growth of our country will continue in 2018 and this growth will also  
be reflected positively in the retail sector. We know that a stable economy plays a critical role in the 
level of social welfare.

With these feelings and intentions, we wish you and your loved ones a happy year filled with 
peaceful, tranquil, and healthy days for our country and the world.

With Love and Respect, 

İMAM ALTINBAŞ
Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı
Altınbaş Chairman of the Board

D
Yönetim / Management 

Yönetim Yeri Management Address

 

/ PRESIDENT’S MESSAGE
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1- 500 TL
2-
229 TL
3-

4-

5- 

1.175 TL
6- 

2.750 TL
7-

8- 
349 TL
9-

10- 
1.580 TL

11- 
9.840 TL

TREND

*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.
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1-
860 $

2- 6.650 TL
3- 

990 $
4- 

898 $
5-

4.495 TL
6-

395 TL
7- 

850 $
8 -

1.090 $
9-

6.000 TL
10-

1.250 TL
11-

1.777 TL
12-

915 TL
13-

259,95 TL

1

Chocolate tones, identified 
with winter, add color to 
the substantial pieces of 
the season.

CHOCOLATE 
TONES

9

9

3

4

5

6



TREND

beyaz
1- 

2- 

3- 
950 TL

4- 
1.050 TL
5- 

1.740 TL
6- 1.625 TL
7- 
7.500 TL
8- 

9- 

10- 
325 TL

11- 
3.625 TL

12- 
3.950 TL

*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.

*Fiyat bi
10

4

3

6

5

9



Black, the indispensable 
color of business life, 
becomes even more 
powerful combined with 
the elegance of white in 
the winter months. 

BLACK & 
WHITE

1- 599 TL
2- 

798 $
3- 

513 $
4- 
2.340 TL
5- 

3.025 $
6- 
14.370 TL
7- 
2.100 TL
8- 90 TL
9- 

713 $
10- 

1.500 TL
11- 
2.740 TL
12- 
14.420 TL

11

9

3

4

5

6



1- 
520 TL
2- 
139,99 TL
3- 

4- 

5- 

6- 
10.950 TL

7- 
1.595 TL
8- 

2.279 $
9- 
1.950 TL
10- 

1.850 TL
11- 

950 $
12- 

399,95 TL

TREND

11- 

950 $
12- 

399,95 TL

12

9

3

4

5

6

*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.



1- 

1.635 $
2- 

2.990 $
3- 

4- 

5- 
3.225 TL

6- 
795 TL
7- 
5.620 TL
8- 

1.771 $
9- 75 TL
10- 
3.455 TL

TL

13

9

3
4

5

6

The most beautiful shades 
of blue are getting ready to 
overtake the wardrobes to 
disperse the misty atmosphere 
of the winter.

BLUE DREAMS

*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.



TREND

leopar

*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.

- 399 TL
2-

3-

4-

5-

6- 299 TL
7- 
1.960 TL
8-

350 TL
9-
895 TL
10- 1.020 TL
11- 
1.080 TL

*Fiyat bilgisi özel talep üzerine veriliililiilililiilillililllililiilllllilllliiliiliiliiililillllliiiiiiilillillililiiiililllliii iir.
*Price upon request

1-
2

3

4

5

14

9

3

4

5
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Leopard, the 
favorite pattern of 
bold women, as 
always, does not 
leave its throne to 
anyone this winter.

DARING 
LEOPARD

*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.

Leo
fav
bo
alw
le
aa

LE

15

1- Burch Babet, Tory B
895 TL
2- Spade Palto, Kate S

L3.150 TL
3-

4-

5-
L1.175 TL

6-
7.250 TL7.

7- Spade Fular,Kate S
466 TL
8-

295 TL
9- Spade Bot,Kate 

TL1.490 T
10- 

11- 

12- 229 TL

9

3 4

5

6



TREND

rengi
1- 

3.949 $
2- 

3- 
289 TL

4- 
 1.775 TL

5- 
5.650 TL
6- 

495 TL
7- 
1.500 TL
8- 

9- 659 TL

16

9

3

4

5

6



Red symbolizing 
the New Year and 
the Valentine’s 
Day is everywhere 
from clothing to 
accessories.

COLOR OF  
THE NEW YEAR

symbolizing 
New Year and 
Valentine’s 

s everywhere
clothing to 

ssories.

E NEW YEAR

17

9

3

5

6

1- 
980 $

2- 
1.794 $

3- 
1.995 TL
4- 

1.470 $
5- 
2.600 TL
6- 

2.399 $
7- 199 TL
8- 158 TL
9- 1.800 TL
10- 895 TL
11- 

1.679 $
12- 
1.460 TL
13- 3.375 TL

4



TREND

*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.

iyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request

*Fiy

1-

2-
2.200 TL
3-
1.730 TL
4-

5-
139,90 TL
6-
7-

8-
4.575 TL

9-

10-
11-

18

9

3

4

5

1-

26



*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.

1-

2-  68 TL
3-

2.735 TL
4-

3.275 $
5-
2.540 TL
6-

2.420 TL
7-

37.565 TL
8-

9-

19

9

3

4

5

Lame fabrics come 
together with stones, 
sequins, and silver to 
emphasize women’s 
claim at the seasonal 
parties. 

STARS OF  
THE NIGHT

6



TREND

etki

1- 

2-
599 TL
3- 

4-
390 TL

5-
2.285 TL

6-
165 TL
7- 

8-
256 TL
9- 119 TL
10- 

11-
349,99 TL
12-
300 TL

*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.20

9

3

4

5

6



1- 

2- 
309 TL

3- 

4- 

5- 
899 TL
6- 

5.680 TL
7- 

8- 
550 TL

9- 
239 TL

10- 119 TL

*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.

1- 

2- 

3- 

4-

5- 
89
6-

7-

21

3

4

5 6

9

By combining classical 
and sporty elements 
together, fashion giants 

stance and style to men 
in the new season.

CHARISMATI C 
STANCE



2018’e

22

ÖZEL DOSYA/ SPOTLIGHT



Hello 2018
The countdown to 2018 has begun 
heralding brand new hopes, goals, and 
dreams. The new year is an excellent 

re-start, refresh, pursue new goals as 
well as to accumulate happy memories, 
capture treasurable moments and express 
our love to the people we value. We 
prepared a new file filled with ideas that 
will help you set beautiful tables you would 
get together with loved ones and share 
the happiest moments, select unique 
gifts for them, and start the new year with 
happiness and excitement.  

23



ÖZEL DOSYA/ SPOTLIGHT
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DÜNYADA 

Zeynep Merve Kaya

25



ÖZEL DOSYA/ SPOTLIGHT
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ÖZEL DOSYA/ SPOTLIGHT

 



29

WINTER 
ENTHUSIASM IN 
THE WORLD
Christmas events held in many 
countries around the world and 
the Christmas markets, most 
of which last until the end of 
December, let us feast on the 
new year enthusiasm and joy. 
We are the guests of the winter 
events and list the destinations 
where you can enjoy the 
winter season that hosts two 
special days of the year, the 
New Year Celebrations and 
the Valentine’s Day: London, 
Stockholm, Copenhagen, 
Amsterdam, Hamburg, Milano, 
Zurich, Lviv, and Dubai.



 
 

 

lezzetler

30

ÖZEL DOSYA
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BILDIRCIN  
Malzemeler
8 adet bıldırcın, 100 g tereyağı, 1 adet limon, 8 dal lavanta

1 adet portakal, 1 kg baby patates, 3 adet kabak, 3 adet havuç

Hazırlanışı
Bıldırcınların içini temizleyin. İnce dilimlenmiş portakalları ve 

dal lavantaları bıldırcının içine yerleştirin. Önceden erittiğiniz 

tereyağını bıldırcınların üzerine sürün, önceden 180 °C 

ısıtılmış fırına verin. Üzerleri sararmaya başladığında limon 

suyunu bir fırça yardımı ile bıldırcınlara sürün. Üzeri tamamen 

renk aldığında (kızardığında) fırından çıkartıp servis edin.

Sebze yatağı için
Baby patatesleri ikiye bölün, havuç ve kabakları kalın şekilde 

doğrayın. Zeytinyağı ve istediğiniz baharatlarla çeşnilendirin. 

Bıldırcınlar ile aynı anda ikinci bir tepside fırına verin. 45 

dakika sonra patatesler piştiğinde karışımı fırından alın. 

Servis tabağınıza önce sebzeler ile bir yatak yapın, ardından 

bıldırcınları üzerine yerleştirip servis edin.

QUAIL (6-8 Servings) 

Ingredients

Preparation

For the vegetable base

32

ÖZEL DOSYA



BALKABAKLI TART   
Hamurunun yapımı malzemeler
300 gr un, 200 g tereyağı, 100 g pudraşekeri, 1 adet yumurta

Hazırlanışı
Kuru malzemeleri karıştırın. Soğuk tereyağını ekleyin. Yumurtayı ilave 

edin ve yoğurun.Hamurunuzu buzdolabında bir saat dinlendirdikten 

sonra kalıbınıza serin. Köşelerini güzelce oturtun ve kenardan çıkan 

fazlalıkları alın. Çatal ile tabanına delikler açın. Üzerine ağırlık koyup 

190 °C fırında kenarları sararana kadar pişirin.

İçinin yapımı malzemeler
500 g balkabağı, 2 çay kaşığı tarçın, 

10 g, zencefil, 1-2 çorba kaşığı şeker (tercihen)

Hazırlanışı
Balkabağını küp küp doğrayıp haşlayın. Balkabağı 

yumuşayınca kalan tüm malzemeleri ilave edip 

blender ile püre kıvamına gelene kadar çekin. 

Hamurunuzun içine dökün ve 190 °C fırında 

pişirmeyi tamamlayın.

TABULE 
Malzemeler
200 g ince bulgur, 1 bağ maydanoz, 

1 bağ dereotu, 2 avuç ceviz içi, 

5-6 yemek kaşığı nar ekşisi,

süslemek için nar taneleri, 

1 adet limonun suyu,

zeytinyağı, tuz, karabiber

Hazırlanışı
İnce bulgurunuzu bir kâsenin içerisine alın ve üzerini geçecek kadar 

sıcak su ile ıslatıp, üzerine bir mutfak havlusu örterek demlenmeye 

bırakın. Maydanoz ve dereotunu saplarından ayırıp yaprak 

kısımlarını çok ince kıyın. Bulgurunuz şiştiğinde iyice karıştırın ve 

kıydığınız otları bulgurun içerisine ilave edin. Nar ekşisi, limon suyu, 

karabiber ve zeytinyağını da dökün. Ve tüm içeriği iyice harmanlayın. 

Üstünü nar taneleriyle süsleyerek servis edin.

TABULE (6-8 Servings) 

Ingredients
 

Preparation
 

 

PUMPKIN TART (6-8 Servings) 

Ingredients for tart crust

Preparation

Ingredients for the filling

Preparation

33



ÖZEL DOSYA

özel
KADINLARA

/ SPOTLIGHT

Kolye*

2.000 TL

1.495 TL

17.625 TL

2.710 TL
1.140 TL

34

3.995 TL

1.285 TL

Kolye*

*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.



Be sure to check out the 
list of season favorites 
before choosing 
your New Year and 
Valentine’s Day gifts.

EXCLUSIVE  
TO WOMEN

k out the 
orites 

nd 
gifts.

VE 
EN

EXCLUSIVVE

6.250 TL

10.050 TL

149,99 TL

1.750 $

2.190 TL

1.550 $

1.589 $

399 TL

35

Kolye,
1.598 $

449,90 TL

2.100 $

390 TL

1.799 $

*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.



*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.

özel

174,85 TL

299 TL

1.170 TL

329 TL

36

539 TL

199,99 TL

/ SPOTLIGHTÖZEL DOSYA



Chic products that 
would emphasize 
men’s style and 
simplify choosing gifts 
are on our pages.

EXCLUSIVE  
TO MEN 

*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.

p y g g
are on our pages.

816 TL

69,95 TL

329 TL

4.900 TL

599 TL

459 TL

37

8166 TL

199 TL



38

MASALI

/ STYLE

38
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A WINTER 
FAIRYTALE
Winter brides will be transformed 
into heroines of their own fairytales 
with elegant wedding dresses 
designed by famous fashion 

*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.

/ STYLE

13.890 $

 
1.120 TL

6.790 $

 60 TL

 
284 TL

989 $

40

7.250 $



6.189 $

8.190 $

22.450 $

1.249 $

 
2.570 TL

 
5.580 TL

41

1.189 $
 

 141 TL



42

/ STYLE

42



*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.

1.598 $

645 TL

269 TL

1.795 TL

1.165 TL

645 TL

650 TL

139 TL

3091 $

325 TL

43

320 TL

GROOM STYLE
Modern tuxedos of 
the new season come 

stylish accessories to 
emphasize the chicness 



/ STYLE

44



:

Brave Lines

CESUR

45



/ STYLE

46



*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request. 47



/ STYLE

48
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/ STYLE

*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.50



51
*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.



/ STYLE

52



53



/ STYLE

54
*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.

*Price upon request.
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ltınbaş Mücevherat’ın Sultanahmet 

mağazasında gerçekleştirilen davete 

katılan İmam Altınbaş, Ali Altınbaş, 

Sitare Kalyoncuoğlu, Ayşegül Toplusoy, 

Fatoş Sarıgül Altınbaş, Yelda Tiftik, Bahar 

Şer, Çiğdem Hitay, Beyza Uyanoğlu gibi 

isimler uygun fiyatlara yılbaşı öncesi mücevher alışverişi 

yaparak hem kendileri hem de yakınları için kolyeden küpeye 

çok sayıda ürün seçtiler. Davete katılan cemiyet hayatının 

tanınmış isimleri , “Altınbaş’ ın ilk kez gerçekleştirdiği halk 

günlerinde çok değerli mücevherleri kaçırılmayacak uygun 

fiyatlara sahip olma fırsatı bulduk” dedi.

A

/ ZOOMYAKIN PLAN

56



GREAT  
INTEREST  

PUBLIC DAYS

57



ücevher sektörünün lider markası 

Altınbaş, Hz. Muhammed’in kızı  

Hz. Fatma’nın bir hikâyesine dayanan, 

tüm olumsuzluklara karşı dayanma gücü 

ve bereket getirdiğine inanılan “Fatma 

Ana Eli” sembollü pırlanta taşlı kolyeleri 

satışa sundu. Altınbaş’ın, Fatma Ana Eli kolyeleri; Siyah 

Pırlanta Taşlı Kolye (0.11 cm), Beyaz Pırlanta Taşlı Kolye  

(0.8 cm), Mavi Mineli Pırlanta Taşlı Kolye (0.2 cm) ve Beyaz 

Mineli Pırlanta Taşlı Kolye’den (0.2 cm) oluşuyor.

Fatma Ana sembolü; “Fatma’nın Eli” olarak bilinse de 

Arapça’da beş anlamına gelen “Hamse Eli” diye anılıyor ve bir 

elin parmak sayısını gösteriyor. Hikâye; mütevazı yaşamıyla 

Müslümanlara örnek olan Hz. Muhammed’in “Vücudumun bir 

parçası, gözümün nuru; kalbim, ruhum ve vicdanım” dediği, 

soyunu devam ettiren kızı Hz. Fatma’nın, bir gün mutfakta 

helva kavurmasına dayanıyor. Hz. Fatma, helvayı kavururken, 

eşi Hz. Ali’yi genç ve güzel bir odalıkla görünce, pişen helvaya 

elini daldırıyor ancak hiç bir şey olmuyor ve helvayı böyle 

kavurmaya devam ediyor. O günden sonra Hz. Fatma’nın 

elinin kutsallığına, gücüne, yenilmezliğine, her güçlüğün adeta 

onun eliyle aşılacağına inanılıyor. İnsanlar zor dönemlerinde 

mücadele ederken, böyle simgelere ihtiyaç duyabiliyor. 

“Fatma Ana Eli” sembolü güç, bereket, dayanıklılık gibi 

insanlığın en manevi ihtiyaçlarına kucak açıyor. Altınbaş’ın 

farklı yorumu ile pırlanta taşlı “Fatma Ana Eli” kolyeler,  

tüm Altınbaş mağazaları ve online satış sitesi altinbas.com’da 

sizleri bekliyor.

M

58

/ ZOOMYAKIN PLAN





60

/ ASTROLOGY



MERHABA
Röportaj: 

 
 

 
 

 

61

Küçük yaşlardan itibaren astrolojiye ilgi duyuyordum. Astroloji 

alanında birçok eğitim alarak bu konuda uzmanlaştım. Ancak 

işin aslı yazmaya, Natal harita yorumlamaya başlayınca ortaya 

çıktı benim için. Çünkü bir takım bilgileri ezberlemekle, Natal 

harita yorumlamak ve kişisel danışmanlık hizmeti vermek 

bambaşka şeyler. Astroloji ne tek bir eğitim almakla ne de tek 

bir kitap okumakla yetinilecek bir alan değil. Aksine yıllar 

içerisinde, sürekli kendini geliştirerek, her gün çalışarak adeta 

ince işçilik gibi ilmek ilmek dokuyarak gelişim gösterilen 

bir alan. Herkes kendi Natal haritasını yorumlamak için 

yola çıkarken, ben erken yaşlarımda çevremdeki insanların 

sorunlarına yardımcı olmak için bu alanda çalışıyordum. 

Amacım başkalarına yol göstermekti. Yaklaşık 16 yıllık 

astroloji yolculuğumda pek çok şeyi kendime feyz alarak 

ilerledim ve şu an bu soru sayesinde 12 yıldır kendi haritamı 

hiç açmadığımı fark ettim. 
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Astroloji özellikle şu sıralar Türkiye’de iyi bir konumda,  

emek vereni ve dinleyeni çok fazla. Astrolojiyi 7’den 70’e  

hepimiz tüketiyoruz ancak maalesef burç yorumlamaktan  

ileri götürmeyi de başaramıyoruz. Hâlbuki astroloji burçlardan  

ibaret değildir. Eğer öyle olsaydı yalnızca 12 burcun  

özelliğinde 12 karakter insan olurdu. Bu mantıktan yola  

çıkarak bu işin bu kadar basite indirgenmesini doğru 

bulmuyorum. Astrolojide burçlar kadar yıllar da çok  

önemlidir. 1967 yılında Koç burcu olarak doğmuş birisinin  

her ne kadar Güneş burcu Koç olsa da Natal haritası Başak  

burcu ile doludur ve dolayısıyla toprak-ateş elementlerinin 

özelliklerini taşır. Doğduğunuz yılın, günün, saatin de önemi  

çok büyüktür. Dünyaya yakın tüm gezegenlerin etkileri 

alınmalıdır. Yalnızca burcunuzu bilerek kaderinizi tayin 

edemezsiniz. En fazla kişisel özellikleriniz hakkında genel 

bilgilere sahip olmuş olursunuz.

Yükselen burç toplumdaki görünüşünüzü, ilk intibaı temsil 

ediyor. Örnek vermek gerekirse bir kişinin haritasında 

yükselen burcu çok kilolu olmasından bahsediyordur ancak 

hayatında bu durumu değiştirecek bir açıya ya da transite 

de sahiptir. Bu durumda yalnızca yükselen burcu dikkate 

alarak genel özellikler belirlemek doğru olmaz. Bugün 

çok kilolu insanlar mide ameliyatı geçirebildiği gibi, cinsel 

kimlikler de değişebiliyor hatta göz rengimizi bile ameliyatla 

değiştirebiliyoruz. Bu sebeple 21. yüzyılda yükselen burcu 

dikkate alarak yorumlarda bulunmak doğru olmaz. Ay  

burcu ise çok önemlidir. Kişilerin duygularını, hayallerini,  

iç dünyalarını ve korkularını yönetir. Kişinin dünyaya  

geldiği yılın ve günün içerisindeki saate bakıldığında Ay’ın 

konumu bireylerin hayat yolunda neler yaşayacaklarını  

büyük ölçüde belirler. 

Hepimizin yeryüzünde bir frekansı var ve hepimiz farklı 

ruhlar barındırıyoruz. Ancak bu demek değil ki her insan 

aynı. Aksine hepimizin algısı, duruşu, tepkisi çok farklı. 

Bu farklılığın ortaya çıkmasına sebep olan ise gezegenlerin 

doğduğumuz ana göre yerlerinin çok farklı olması. Öncelikle 

unutmamakta fayda var, astroloji bir karakter analizidir. 

Türkiye’de geleceği okumak olarak tüketilen astroloji, aslında 

kişinin karakterinde bir yolculuk yapmak için kullanılır. Bu 

anlamda gezegenlerin hayatımızda etkisiz olduğu hiçbir alan 

yok diyebilirim.

Elementler de astrolojinin olmazsa olmazlarıdır. Toprak, Su, 

Ateş ve Hava elementleri Natal haritalarımızda hangi burçta 

hareket ediyorsa ona göre yorumlarda bulunulur. Yaşadığınız 

zaman dilimini dikkate almadan yalnızca elementler üzerinden 

yorum yapmak da doğru olmaz. Yaşadığınız zaman dilimi ile 

doğduğunuz anda Natal haritanızda baskın olan elementler 

beraber yorumlandığı zaman birbirlerini besliyorlar mı yoksa 

birbirleri ile çatışıyorlar mı? İşte bu sonuç hayat yolunuzun 

nasıl yorumlanacağına dair bize ipuçları verir.

Burçların uyumları elementlere göre veya niteliklerine göre 

yorumlanabilir. Örneğin; ateş ve toprak anlaşamaz ama su  

ve toprak grubu anlaşabilir diyebiliyoruz. Bu yorumlar 

uyumların %50’sini ortaya çıkarır ancak dediğim gibi asıl 

önemli olan Natal haritalar üzerinden sinatri çalışması 

yapılarak yapılan yorumlardır.

 

2018 yılında gökyüzü hareketleri öncelikle dünyayı 

değiştirmeyi hedefliyor. Yeni yılda 5 tutulma, Venüs,  

Mars ve 4 Merkür gerilemesi yaşanırken bütün yapılar da  

revizeden geçecek. Anlayacağınız gök kubbenin gündemi 

çok yoğun ve bu yoğunluk yeryüzüne ihtişamlı bir şekilde 

yansıyacak. Kova-Aslan aksında yaşanan tutulmalar 2018 

yılında da devam edecek. Özellikle Türkiye’de köklü markalar, 

uluslararası şirketler, uluslararası ilişkilerimiz ve ticarete 

açık olan denizlerimiz fazlasıyla etkilenecek. Aynı zamanda 

Uranüs’ün burç değiştirmesi ile 7 yıllık bir sürece giriyoruz. 

2010 yılından bu zamana dünyanın süregelen karmaşıklığı bu 

7 yıllık süreçte bir sonuca bağlanacak. Ülkede 2018 yılında 

ekonomik gelişmeler yaşanırken, siyasi anlamda değişimler de 

söz konusu olacak. Özellikle 2018 yılının ikinci yarısına kadar 

ülkemizin temposu hiç düşmeyecek. 
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HELLO TO A 2018 
OPEN TO CHANGES  
Astrologer Zeynep Turan, who is 
attracting attention with her astrological 
comments at twitburc.com.tr and other 
social media accounts, answers the 

makes predictions for 2018.
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YILIN EN PAYLAŞIMCISI 
KOÇ BURCU
2018 sizin için oldukça iddialı 

olacak sevgili Koç burçları. Yılın 

ilk aylarından itibaren değişiminizi 

gözlemleyeceksiniz. Hayatınızda 

yeni bir dönem başlıyor! 2018 

yılında duygularınızı daha derin 

yaşayacaksınız ve olaylara sakin 

tepkiler vereceksiniz. 2012 yılından 

bu yana burcunuzda hareket eden 

Uranüs burcunuzdan uzaklaşıyor. Bu 

vesileyle gökyüzü, Koç burçlarına Ocak 

ayının ilk haftalarından itibaren maddi 

fırsatlar çıkacağını, aile ilişkilerinin 

düzene gireceğini işaret ediyor.

 
 

2018 will be quite an ambitious year, 
just like you, dear Aries. You will be able 
to observe the changes in you starting 
from the first months of the year. A 
new era is beginning in your life! You 
will experience your emotions more 
intensely and respond calmly to events 
in 2018. Uranus which has been in your 
sign since 2012, is now moving away. 
This change in the sky heralds that the 
Aries will have financial opportunities 
starting from the first weeks of January, 
and improvements in family relations.

YILIN EN HUZURLUSU 
İKİZLER BURCU 
2018 yılı sizin için çok güçlü 

başlayacak! Son 2.5 yıldır ilişki evinizde 

etkili olan Satürn’ün gazabından 

nihayet kurtuluyorsunuz. Satürn’ün 

yarattığı rehaveti üzerinizden atacak 

ve huzuru yeni yılda bulacaksınız 

sevgili İkizler burçları. Daha fazla 

konuşacak ve ilişkinizle ilgili kararları 

siz alacaksınız. Özgür ruhunuzu en 

iyi şekilde ifade etmeniz için gökyüzü 

sizi destekliyor. Yenilikler ve kararlar 

açısından hızlı bir yıl yaşayacaksınız.

 
 

2018 will begin strong for you! You are 
finally getting rid of Saturn’s wrath, 
which has been influential in your 
relationship house for the past two and a 
half years. You will find peace of mind by 
getting rid of the lethargic state created 
by Saturn, dear Gemini. You will have 
more to say and be the decision maker 
in your relationship. The sky supports 
you to express your free spirit in the best 
possible way. You will have a fast year 
regarding innovations and decisions.

YILIN EN İTİBARLISI 
BOĞA BURCU
Sevgili Boğa burçları, Uranüs 

gezegeninin düz seyrine girmesi 

yılın başında sizi bir nebze olsun 

kaygılarınızdan uzaklaştıracak.  

2018 yılının ilk günlerinde devrim 

gezegeninin burcunuzda aktif olması 

size cesaret katacak. Önümüzdeki 

aylarda Uranüs’ün burcunuza geçişi 

ile birlikte yurtdışı planlarınız için 

fırsatlar yakalayabilirsiniz. Son yıllarda 

bir türlü gerçekleştiremediğiniz 

seyahatleri organize edeceğinizi işaret 

eden gök kubbe, iş fırsatlarının da 

artacağını vurguluyor. 

Dear Taurus, planet Uranus begins its 
straight course at the beginning of the 
year which will take away your worries 
a bit. On the first days of 2018, the 
planet of revolution will be active in your 
sign giving you courage. You will get 
opportunities for your overseas travel 
plans as Uranus moves in your sign 
in the coming months. The skydome 

opportunities as well as pointing out 

could not make in the past years.
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YILIN EN SEVGİ DOLUSU 
YENGEÇ BURCU
2018 yılına Merkür’ün ilişki evinizdeki 

desteği ile başlayacaksınız! Artık 

ilişkilere çok farklı bir gözle bakmak 

isteyebilirsiniz. Aşkta şanslı olduğunuz  

bir yıla hazır olun sevgili Yengeç  

burçları. Yeni yılın size cesaret katmasıyla 

birlikte kendinize fırsat vereceksiniz. Yeni 

ilişkiler kurarken, keskin ve net adımlar 

atmak isteyeceksiniz. Aynı zamanda 

gökyüzü kariyer evinizde de etkili olacak. 

Son 7 yıldır düzenleyemediğiniz alanlara 

eğilebilirsiniz. Bu döngüde farklı sektör  

ve çevrelerden teklifler de alabilirsiniz. 

You will start 2018 with the support of 

may now want to look at relationships with 

for a lucky year in matters of love, dear 
Cancers. With the courage the new year 

When building new relationships, you will 
want to take bold and determined steps. 
At the same time, the sky will also be 
supportive of your career house. You can 
find the time for things you have not been 
able to deal with for the last seven years. 

YILIN EN ÇOK KAZANANI 
BAŞAK BURCU 
Hedeflerine odaklanan Başak burçları 

2018 yılını sükûnetle karşılayacak. Ay 

ve Güneş öncü etkide hareket ederken, 

yeni bir yıla giriyorsunuz. Emeklerinizin 

karşılığı için çok çalıştınız ve mükâfatını 

alacaksınız. 2018 yılına başlarken, 

tecrübeleriniz yaşam referansınız 

olacak ve maddi anlamda güzel 

kazançlar elde edeceksiniz. Kalbinizin 

sıkıntısını geçirecek gökyüzü, duygusal 

kaygılarınıza da son verecek. Bazı 

anlaşmazlıkların nedenlerini daha iyi 

anlayacaksınız.

 

Virgos will greet the new year with 
serenity focused on their targets. You 
are approaching the new year with the 

the Sun. You have worked hard and will 
reap the rewards. Your experiences 
will be your life references, and you will 
receive financial gains in 2018. The sky 
will also heal your troubled heart, and 
your emotional worries will end. You 
will understand the reasons for some 
disagreements in a better way.

YILIN AŞKTA EN ŞANSLISI 
ASLAN BURCU 
Yaşamınızı yeniden sorgularken, 

önemli kararlar aldığınız bir yılı geride 

bıraktınız. Geçtiğimiz yılın tutulma 

döngüsü hayatınızın her alanını etkiledi. 

İddialı günleri geride bırakırken, 

kendinizden çok söz ettirdiniz. Yeni bir 

yıla başlarken, burcunuzda etkili olacak 

bir tutulma döngüsüne eşlik edeceksiniz. 

Bu yıl da sizin için sıradan olmayacak! 

2018 yılı sizi baştan aşağı yenilemeye, 

değiştirmeye, yeni kararlar almaya 

itecek. 2018’in en çok dikkat çeken 

burçlarından birisi olmaya adaysınız. Bu 

yıl kararlı tavrınızla fark edileceksiniz. 

 
 

You left behind a year in which you made 
important decisions while questioning 
your life. The last eclipse of the past year 

 
You created a lot of talk about yourself 
as you left behind challenging days. 
As you begin the new year, you will be 
accompanied by an eclipse cycle that 

an ordinary year for you. 2018 will force 
you to renew, change and make new 
decisions. You are one of the most notable 
signs of 2018. You will be noticed with 
your determined attitude this year.
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YILIN EN PARALISI 
TERAZİ BURCU
Zamanın ne denli çabuk aktığının en 

büyük şahidi olacaksınız! 2018 yılına 

güzel bir motivasyonla başlamanız 

kariyer adına sizi sevindirecek ve 

maddi anlamda kazançlarınızı yeni 

yılda artıracaksınız. Özgür ruhunuzu 

besleyecek, yaratıcı, yeniliklere ve 

değişime açık insanlarla kuracağınız 

ilişkiler, hayatınıza heyecan 

katacak. Çıktığınız seyahatlerde ve 

gerçekleştireceğiniz yeni diyaloglarda 

yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. 

 

You will soon become the greatest 
witness of how fast time passes! You 
will start 2018 motivated; you will be 
pleased with your career and increase 
your financial gains in the new year. 
Creative and innovate new people who 
embrace change will feed your free soul 
adding excitement to your life. You may 
set sail for a new relationship during 
your travels and with new dialogues.

YILIN EN ŞANSLISI 
YAY BURCU
Zor bir yılı geride bıraktınız sevgili 

Yay burçları. Satürn’ün burcunuzdan 

uzaklaşması hayatınızda ağır bir tecrübe 

döngüsünü atlattığınızı vurguluyor. 

2018 yılında şans sizden yana olacak. 

Yılın başından itibaren hayatınızla ve 

girişimlerinizle ilgili daha rahat risk 

alabileceksiniz. Yeni yılda Satürn, 

size maddi güvence verecek ve para 

kazandıracak. Miras, vasiyet, para 

konularıyla ilgili konular gündeminizde 

ilk sırayı alacak. Geleceğiniz için olumlu 

sonuçlar elde edeceğiniz bir zaman 

dilimindesiniz.

 

You have left behind a tough year 
beloved Sagittarius. The departure of 
Saturn from your sign indicates that you 
have survived a heavy experience cycle 
in your life. Luck will be on your side 
in 2018. You will be able to take better 
risks about your life and your ventures 
starting from the beginning of the year. 
Saturn will give you financial assurance 
and gains in the new year. Topics related 
to inheritance, will, money will take first 
place on your agenda. You are in a time 
frame when you will have positive results 
for your future.

YILIN EN ARANILAN İSMİ 
AKREP BURCU
Yıla dolunayın duygusal etkileriyle 

başlayacaksınız sevgili Akrep burçları. 

Yakınlarınıza karşı duyarlı tavrınız ön 

plana çıkacağı gibi yanı başınızda gelişen 

olaylara kayıtsız kalamayacaksınız diyor 

gök kubbe. Ailenizde gelişen olaylarda 

söz sahibi olmak isteyebilirsiniz. Aile 

bireylerinizin sizden habersiz aldıkları 

kararların sonucunda mutsuz olmaları 

sizi üzse de fikrinizi almadıkları için 

canınız biraz sıkılabilir. Çevrenizdeki 

insanları her anlamda yönlendirmek 

isteyeceğiniz bir 2018 yılı yaşayacaksınız 

sevgili Akrep burçları.

 
You will start the year with the emotional 
impact of the full moon, dear Scorpios. 
Skydome says that you will not be 

around you as well as your sensitive 
attitude towards your loved ones will 
come to the forefront. You may want  

your family. You may be saddened by  
the misfortunes of family members but 
feel upset for the decisions they have 
made without your knowledge. You will 
have a 2018 in which you will want to lead 
the people around you in every sense, 
dear Scorpios.
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YILIN EN DEĞİŞENİ 
OĞLAK BURCU
2018 sizin yılınız olacak! 

Yapınızı, karakterinizi her alanda 

yansıtacaksınız. Yönetici gezegeninizin 

burcunuzdaki seyri size güç verecek. 

Bu yıl Satürn, Oğlak döngüsünden 

etkilenmeyecek hiçbir burç yok. 

Ancak, bu döngü sizin kaderinizi 

ve karakterinizi belirleyecek. 2012 

yılından bu yana burcunuzda ağır 

gezegenleri misafir ediyorsunuz. 

Plüton’la başlayan bu macera, şimdi 

yönetici gezegeniniz burcunuza eşlik 

etmesiyle birlikte devam edecek. 

Oldukça iddialı bir yıla hazır olun. 

 

2018 will be your year! You will reflect 
your character in every field. The 
course of your executive planet will 
give you strength. All the signs will 

cycle this year, but yours will be more 
significant determining your fate and 
your character. You have been hosting 
big planets in your sign since 2012. 
This adventure, starting with Pluto, will 
now continue with your ruling planet 
accompanying you. Get ready for a 
pretty ambitious year.

YILIN EN SAKİNİ 
BALIK BURCU 
2018 yılına girerken, son 2.5 yıl içinde 

başarmış olduğunuz her şeyle gurur 

duymalısınız sevgili Balık burçları. 

Gökyüzü sizi sonuna kadar test etti ve 

herkesin yorucu ve zor sayacağı yılları 

siz başarı ve azimle geride bıraktınız. 

Gücünüzü ortaya koyabileceğiniz, 

baskın yapınızı öne çıkartma şansı 

yakalayacağınız bir yıl sizi bekliyor.  

Artık rahat bir nefes alabilirsiniz. 

Son yıllarda burcunuzda etkili olan 

tutulmalardan çıkıyorsunuz. Artık sizin 

için bambaşka bir dönem başladı! 

 
  

As you are entering 2018, you should 
be proud of everything you have 
accomplished in the last two and a half 
years, dear Pisces. The sky has tested 
you until the last minute, and you have 
left this period behind with success and 
tenacity when everyone would have 
found it stressful and exhausting. A year 
where you will put forward your power 
and get a chance to show your dominant 

breathe a sigh of relief as you are getting 
out of the influence of the eclipses in 
your sign in the recent years. A whole 
new era has now begun for you!

YILIN EN BASKINI 
KOVA BURCU
Hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek, 

cesaret verecek, kendinizi çok 

iyi yönlendirebileceğiniz bir yıla 

giriyorsunuz. Gök kubbe size yüksek 

duygular verecek ve yıla hızlı bir giriş 

yapacaksınız. Kendinizi yenilediğiniz  

bu döngüde, yaptıklarınız çok 

konuşulacak. Gök kubbe, yeteneklerinizi 

en iyi şekilde ortaya koyacağınızı  

ve farkındalığınızın arttığını herkese 

göstereceğinizi vurguluyor.  

Gelecekteki kariyer büyümenizi  

hayal etmek için ideal bir dönem.

 
 

You are entering a new year where you 
will be able to change your life from top 
to bottom, give encouragement, and 
guide yourself very well. The skydome 

to make a fast entrance into the  

what you do will be discussed a lot.  

reveal your talents in the best possible 
way and that you will show everyone 
that your awareness is increasing. It is 
an ideal time to dream about your future 
career growth.
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Tate Britain, “Crossing the Channel: French Refugee Artists 

in London” sergisi ile İngiltere’ye taşınan empresyonist 

sanatçıların 1870 ile 1904 yılları arasında yaptıkları eserlere ev 

sahipliği yapıyor. Mayıs 1871’de başlayan Paris Komünü ihtilali 

ve devamında yaşananlar sebebiyle İngiltere’ye giden Fransız 

empresyonistlerin bu döneme ait eserleri ilk defa beraber 

sergilenerek, politik olayların sanata etkisi irdeleniyor.  

2 Kasım’da kapılarını açan sergi, 7 Mayıs 2018’e kadar devam 

ediyor ve Tate Britain’ıda sanat tutkunlarını bekliyor.
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Camdan eserler

Tasarımcı ve iç mimar Serap Korkmaz gerçekleştirdiği 

mimari projelerin yanı sıra Serap Korkmaz Design 

markasıyla endüstriyel tasarımlara da imza atıyor. Son 

olarak Sofia Koleksiyonu ile Red Dot ve German Design 

ödüllerine layık görülen tasarımcının bu koleksiyonu 

geleneksel çay ritüeline çağdaş bir yaklaşım getiriyor. 

Dekorasyon ve çay tutkunlarına duyurulur!



+  
 
 

+  

+

+

 
+

+  
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Hermésmatic adı verilen proje sayesinde artık eski Hermés 

fularınızı istediğiniz renge boyayabilir ve kişiselleştirebilirsiniz. 

Markanın Paris ekibi tarafından yaratılan sürdürülebilir proje 

kapsamında birçok ülkede başlayan bu uygulama kısa bir süre 

için İstanbul İstinye Park’ta da veriliyor. Yıkandıktan sonra 

24-48 saat arasında kullanıma hazır hale gelen fularınız eski 

yumuşaklığından da ödün vermiyor. 

Ali Alışır’ın “Melez Ruhlar” isimli, 

resim ve fotoğrafı bir arada kullanarak 

oluşturduğu eserlerden oluşan sergisi, 

İstanbul, Nişantaşı’ndaki Bozlu Art 

Project’te, 12 Aralık 2017-23 Ocak 2018 

tarihleri arasında görülebilir. Alışır, 

eserlerinde beden hareketleri aracılığıyla 

insanın iç dünyasına ait çelişkileri ve 

insanlık hallerini yansıtmayı amaçlıyor. 



Dünyanın en büyük ve en konforlu uçağı olarak tanıtılan 

“Crystal Skye”, lüks uçak deneyimine yeni bir soluk 

getiriyor. Boing 777 model bir uçağın modifiye edilmiş 

hali olan Crystal Skye, sadece 88 yolcu taşıyor. 38 farklı 

dil konuşabilen 12 kişilik bir ekibin görev aldığı uçakta 

yolculara en iyi hizmet kendi dillerinde veriliyor. Geniş  

bir bar ve lounge alanı bulunan uçakta Michelin yıldızlı 

şeflerin spesiyalleri de sunuluyor. Hızlı internet, kaz tüyü 

yastıklar, yorganlar ve kişiye özel televizyon gibi lüks 

detaylar da Crystal Skye’da yer alan ayrıcalıklar arasında. 

 

 

/ VISION
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Dynaudio’nun 40. yıl anısına ürettiği 

“Special Forty”; sürücüler arasındaki 

entegrasyonu artırmak için genişletilmiş 

frekans aralıkları sunan yeni tiz ünitesi 

ve woofer’ıyla, müziği duymaktan 

çok hissetmek isteyenler için! 

Boyutlarından beklenmeyecek ölçüde 

güçlü basları ve ipeksi tizleri olan Forty, 

satışa sunulduğu andan itibaren müzik 

tutkunlarının ilgisini çekti.

+
 

+  
 

+

+

+

+  
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Kralların oyunu olarak bilinen satranç 

her zaman ciddi olmak zorunda mı? 

Bu oyuna biraz eğlence katmak isteyen 

Tayvan kökenli ABD’li tasarımcı Adin 

Mumma, içbükey karelere sahip bir 

satranç tahtası tasarladı. Masif ceviz  

satranç setinde, tahta üzerine konan 

taşlar dengelerini bulmadan önce  

biraz sallanıyor, bu da oyuna eğlenceli 

bir hava katıyor. 

Bodrum’da, zeytin ağaçlarının 

ortasında, sessizliğin ve huzurun 

içerisinde, yeni nesil bir kütüphane 

anlayışıyla doğan “Zai Bodrum”, 

görüntüsü gibi hizmetleriyle de klasik 

bir kütüphanenin ötesinde. İsmini eski 

Ortadoğu dillerinde zeytin anlamına 

gelen “zai” sözcüğünden alan Zai 

Bodrum’da, dünya klasiklerinden 

usta yazarların eserlerine, öykü 

kitaplarından eğitim kitaplarına 

uzanan yüzlerce kitap bulunuyor. 

Mekânda, yazar buluşmaları, yazarlık 

atölyeleri ve film gösterimleri 

gibi etkinliklerin yanı sıra atölye 

programlarının da yıl boyunca belirli 

aralıklarla düzenlenmesi planlanıyor. 



UZAYI 

DÜNYA! 

/ TECHNOLOGY
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/ TECHNOLOGY

DEVASA BÜTÇE, DEVASA YATIRIMLAR 

K



Yapay uzuvlar:
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/ TECHNOLOGY

SEZAR’IN HAKKI SEZAR’A: ROSCOSMOS!   

 

 
 

Kulak içi termometre:
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Uydu televizyonu: 
 

WORLD BECOMES 
PRACTICAL AS WE 
EXPLORE THE SPACE
People for almost a century-long, have been trying  
to open the doors to the depths of space by 
researching the unknown and seeking answers. 

space travels, but the new technologies discovered 
along the way make our lives in the world more 
comfortable. Intelligent sponges, cochlear implants, 
organic glass, insulin pumps, water purifier, artificial 
limbs, some of the fire brigade equipment, baby food, 
chargeable dustbusters, route systems, and satellite 
television systems are among some of the inventions 
and innovations as a result of space researches that 
make our daily lives more comfortable.



RUHU
BU SOKAKLARDA
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/ TRAVEL



fooduristik.com @fooduristik
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/ TRAVEL

Adres: 17, Rue René Boulanger 
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Adres: 39, Rue des Vinaigriers  

 

Adres: 34, Rue de Lancry
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/ TRAVEL

Adres: 28, Rue des Vinaigriers

Nasıl Gidilir?

 

Adres: 83, Quai de Valmy



83

THE NEW PARISIAN SPIRIT WALKS 
AROUND THESE STREETS! 
Life around the Saint-Martin Canal, which has become more active 
lately has a significant influence on the continually refreshing Paris 
spirit. We are discovering Paris and the new urban spirit that is shaped 
around canal which is a remarkable destination for those who plan a 
romantic holiday for Christmas and the New Year’s Day.

 
 

 
 

Adres: 24, Rue des Vinaigriers

Adres: 13, Rue Taylor

 Adres: 102, Quai de Jemmapes



84

SEYAHAT/ TRAVEL
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SEYAHAT/ TRAVEL

M

 



HALFETI: LAND OF THE 
BLACK ROSE 
With a rejuvenating nature, gracious and friendly 
people, hard working women and a delicious 
cuisine, you don’t need to look for peace and 
leniency further away than Halfeti. Halfeti has a 
population of about forty-thousand people living a 
“calm” life while carrying on history and the fatigue 
of the flood. People make a living from tourism 
that started to develop after the flooding and from 
the pistachio trade. The main thing that attracts 
attention is the public education center where there 
is a mother-of-pearl inlay workshop, as well as 
applied traditional handicrafts such as mosaic, felt, 
filography and wood carving courses. 
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/ WELLBEING
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/ WELLBEING
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SAY GOODBYE TO TOXINS: 
WINTER DETOX 
Summer with the sun-sea-sand-entertainment 
foursome is perhaps the most favored season, but 
it is also the season when we pay the least attention 
to what we eat. Are you ready to clean your 
body from toxins while we have long, cold winter 
months ahead of us? During the winter season, 
you can relieve both your body and your soul by 
increasing fluid intake, preferring natural foods, and 
consuming legumes, vegetables, and fruits.

91

NS:SAYGOODBYETOTOXISAYGOODBYETOTOXI



Ekinezya

Meyan Kökü 

Ö

/ WELLBEING
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HEALTH FROM NATURE: 
WINTER TEA 
We are experiencing the coldest days of the 
season, and you may not know how to keep 
yourself warm despite the gloves on your hands, 
scarf around your neck, and hats covering your 
head. In that case, be sure to benefit from the 
relaxing and healing flavors of daisy, ginger, 
licorice, peppermint, bissap and echinacea teas.

/ WELLBEING

Papatya

Kerkede
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Kerkede

94

Mate

Zencefil

Nane



 www.altinbas.com/altinbas-life/abonelik 

ücretsiz



ADANA   
M1 MERKEZ AVM  
Tel: 0322 271 03 94 Adres:
 
ANKARA   

 
Tel: Adres:  

 
 

Tel: 0312 219 04 30 Adres:  

 
CEPA AVM  
Tel: Adres:  

 
ANTALYA 
AGORA AVM 
Tel: Adres:  

   
 

Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:  

 
 

Tel: 0242 323 24 77 Adres:  

 
 

Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres: 
 
AYDIN   

 
Tel: Adres:  

 
BATMAN   
PARK AVM 
Tel: Adres:
 
BURSA 

 
Tel: Adres:
 
MARKA AVM  
Tel: Adres:  

 
ÇANAKKALE 

 
Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:
 

 
Tel: Adres:

 
   

 
Tel: Adres:
 

 
Tel: Adres:
 

 
Tel: Adres:  

 
 

 
Tel: 0412 290 40 30 Adres:
 

   
 

Tel: Adres:

 
 

Tel: Adres: AVM
 

 
Tel: Adres:
 

   
 

Tel: Adres:

 
 

Tel: 0342 290 22 99 Adres:  
 

 
 

Tel: Adres:
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Tel: Adres:
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HATAY 
 

Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:  
AVM

 
 

Tel: Adres:  

 
 

 
Tel: Adres: 
 

 
Tel: Adres:

 
 

Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:  

 
  

Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:  

 
 

Tel:  Adres:  

 
 

Tel:  Adres: C  
M

 
 

Tel: Adres:  

MARMARA PARK AVM 
Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres: 
 

 
Tel: Adres: 
 

 
Tel: Adres: 
 

 
Tel: Adres:

 
   

AGORA AVM  
Tel: Adres: 
 

 
Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:
 

 
 

Tel: Adres:
 

 
Tel: Adres:  

 
 

 
Tel: Adres:
 

 
 

Tel: Adres:
 

9797



   
GEBZE CENTER AVM  
Tel: 0262 641 11 04 Adres:
 
KONYA 

 
Tel: Adres:  

 
MALATYA 

 
Tel: Adres:  

AVM Z62 
 

 
   

Tel: Adres: 
 

 
FORUM AVM 
Tel: Adres:  

AVM
 

   
 

Tel: Adres:  

 
   

 
Tel: Adres:

 
 

 
Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:
 

   
Tel: Adres:
 

 
 

Tel: Adres:  

 
   

 
Tel: Adres:  

 
TRABZON 
FORUM AVM  
Tel: Adres:  

 
    

Tel: Adres:  

 
 

Tel: 0432 216 44 00 Adres:
 
KKTC 

 
Tel: Adres:
 

 
Tel: Adres:
 

 
Tel: Adres:
 

 
Tel: Adres:
 

 
Tel: Adres:
 

 
Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:
 

 
Tel: Adres:
 

 
Tel: Adres:
 

 
 

TEG  
Tel: Adres:
 

 
Tel: Adres:
 

 
 

Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:  

 
 

Tel: Adres:
 
KATAR 

 
Tel: Adres:  

 
 

 
Tel: Adres:
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Tel: Adres:






