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eğerli Altınbaş Dostları,

Türk mücevherat sektörünün lider markası Altınbaş tarafından hazırlanan 
Altınbaş Life’ın 20. sayısında sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz.

10 bini İstanbul’da olmak üzere, irili ufaklı 40 bin kuyumcu ve bunlara üretim 
yapan fason imalatçılardan oluşan mücevherat sektörümüz, 2017 yılını tüm 
zamanların en yüksek ihracat rakamı olan 3,3 milyar dolara ulaşarak kapattı. 
Dünya altın mücevherat üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, 
sektör otoriteleri tarafından bu alandaki en iddialı ülke olan İtalya’ya rakip 
gösteriliyor. Türk imalat sanayileri içinde önemli bir paya sahip olan değerli 

maden ve mücevherat sektörümüz, yaklaşık 250 bin kişiye de istihdam olanağı sağlıyor. 

Türk ekonomisine artı değer sağlayan sektörün lider markası olarak bizler de emin adımlarla yolumuzda 
ilerlemeye devam ediyoruz. Altınbaş olarak 2018 yılında da hedefimiz sürekli olarak büyümek üzerine… 
Gerek yeni koleksiyonlarımız gerekse yeni konsept mağazalarımızla daha geniş bir kitleye Altınbaş 
markalı ürünlerimizi ulaştıracağız. Hedefimiz, mücevherat sektöründe global bir “LoveMark” yaratmak. 
Bu hedef doğrultusunda “tasarım” odaklı yeni koleksiyonları mücevher severler ile buluşturmaya, aynı 
zamanda rekabetçi fiyat yapısıyla da tüketici talebi yaratmaya devam edeceğiz.

Altınbaş Life’ın 20. sayısında Anneler Günü ve Babalar Günü gibi iki özel güne ev sahipliği yapan yeni 
sezonu, dopdolu bir içerikle karşılıyoruz. Altınbaş Mücevherat’ın yüksek satış rakamlarına ulaştığı 
“Mihrimah Koleksiyonu”nu ve “Suyolu” pırlantalardaki son tasarımlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. 2018 
İlkbahar-Yaz trendlerini mercek altına aldığımız yeni sayımızda, gelin ve damat adaylarını da unutmuyor 
ve onlara ilham verecek önerilere sayfalarımızda yer veriyoruz. 

Yeni sayımızda, sosyal medyada aile yaşantılarını sıkça paylaşan oyuncu çift Melis & Uraz Kaygılaroğlu 
ve kızları Ada’nın ev yaşamına konuk oluyor, fark yaratan modacıların öngörülemez sahne tasarımı 
örneklerini sizlerle buluşturuyoruz. Modadan sanata, tasarımdan seyahate kadar birbirinden farklı pek 
çok içeriği de sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Keyifli okumalar diliyoruz. 

Sevgi ve saygılarımla,

Dear Friends of Altınbaş,

We are pleased to meet you once again on the 20th edition of Altınbaş Life magazine prepared by Turkey’s 
leading jewelry brand Altınbaş.

Our jewelry industry, made of various sized forty thousand jewelry stores, among which ten thousand are 
in Istanbul, and the contract manufacturers under them, closed the year 2017 with $3.3 billion, the highest 
export volume of all time. The authorities of the industry view Turkey as one of the top ten gold jewelry 
producing countries in the world and the closest competitor to Italy, the most ambitious country in this field. 
Our jewelry and precious metal industry having a significant part in Turkish manufacturing industries 
provide employment opportunities to approximately 250 thousand people.

As the leading brand in the sector providing added value to the Turkish economy, we will continue on this 
path with confidence. Altınbaş aims to grow consistently in 2018. Our Altınbaş branded products will reach a 
wider audience with our new collections and our concept stores. Our goal is to create a global “LoveMark” in 
the jewelry industry. In line with this goal, we will continue to design new collections for jewelry enthusiasts 
and build consumer demand with competitive price structure at the same time.

On the 20th issue of Altınbaş Life full of exciting content, we welcome the new season that hosts two special 
days, Mother’s Day and Father’s Day. We share the “Mihrimah Collection” with which Altınbaş Jewelry has 
reached high sales figures and our latest diamond tennis bracelet designs with you. In the new edition, besides 
the 2018 Spring-Summer trends, we did not forget the brides and grooms and prepared a ‘recommended’ 
section to inspire them.

You will read about our visit to Melis & Uraz Kaygılaroğlu, the couple who frequently share their family life 
on social media, and their daughter Ada in their home. We also have examples of unique stage designs by 
fashion designers making a difference. We are delighted to bring together many different contents from fashion 
to art, from design to travel for you.

We wish you an enjoyable read.  

With Love and Respect, 

İMAM ALTINBAŞ
Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı
Altınbaş Chairman of the Board

D Yönetim Yeri
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BAHARI MÜJDELEYEN 

TREND

1- Dolce&Gabbana  
452 TL

2- 

598 $
3-  

1.210 TL
4- 

448 $
5- 
1.435 TL
6-  

545 TL
7- 

750 $    
8- 499 TL
9- 

740 TL
10- 7.700 TL
11-  

155 TL

günler

1- Dol
4

2-

3- 

4-

5-
1.435
6- 

7- 

8- 
9- 

10- 
11- 

15

1
2

8

9

4

5

10

11

6

08

3

7



1-
 

699 $ 
2-

 

1.063 $    
3-  

998 $
4- 8.040 TL
5- 2.630 TL
6-  

1.177 TL
7- 2.090 TL
8-  

9.700 TL
9-

550 $   
10-  

1.490 $         
11-  
12.990 TL
12-  
1.015 TL
13-  

 1.150 $    

1-

699 $

8

9

3

4

5

10

11

12

13

7

6

09

1

2

FLORAL 
DAYS
We come 
across feminine 
dresses and 
accessories with 
floral patterns 
heralding the 
arrival of spring.



TREND

1- 

2-  

3- 1.115 TL
4-  

5-  
900 TL
6- 

7-  

8-  
5.955 TL
9-  
10.100 TL
10- 259 TL
11-  
289,90 TL

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

1

2

8

10

3

4

5

9

11

7

6
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RISE OF THE DENIM
One of the most wanted pieces  
of 2018 Spring/Summer  
season, denim is about to be the 
ultimate part of your daily style.

1-  
1.210 TL

2- 1.015 TL
3-  

2.190 $   
4- 

7.815 TL
5-  

3.050 $    
6-  

3.889 $  
7-  

645 TL  
8- 

1.539 TL
9-  

2.190 $  
10-  

265 TL
11-  

1.690 $
12- 910 TL

R
O
o
s

1

2

9

8

3

4

11
12

7

6

5

10

11



TREND

 
 

1-  
12.150 TL

2- 
 

 
 

2.049 $
3-  

 
 

1.350 $   
4- 

3.230 TL
5-  

1.700 TL
6-  
1.150 TL 
7- Becca  

90 TL
8- 

 
 

1.589 $  
9- 399 TL
10- 

 690 $
11-  

743 TL
12- 

703 TL

1  

2- 

2.04
3- 

4- 

5- 

6-
1.1
7-

8

9
1

kokusu

1

2

8

9

3
4

5

10

11

12

7

6

12



SCENT OF LILAC
The trend color of the season, 
lilac gives life to the essential 
pieces of both the evening and 
daytime elegance.

1-  
490 TL

2- 
 

722 $
3- 

 

391 $
4- 1.700 TL
5- 

 

950 $  
6-  

3.570 TL
7-  

1.030 TL
8- 60 TL
9- 1.610 TL
10-  

 

570 $
11- 

699 $
12- 329 TL
13- 1.075 TL

1

8

9

3

4

5

10

11

12

13

7

6

13

2



TREND

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

1- 
420 $

2-
703 TL

3-3 127 TL
4-4

2.995 TL
5-5 1.855 TL
6-6

460 $ 
7- 7
179,99 TL1
8-8

650 $  
9-9

1.190 $
10- 1

1.315 TL
11- 1
12-1

450 $
13-1
349,90 TL3

tonlar
ELEGAN 

GÜCÜNE 
GÜÇ 

1

2

8

9

3

4

5

10

11

12

13

7

6
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NATURAL TONES 
Milky browns, powdery and 
tan colors come together 
with elegant lines to give a 
strong impression.

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

1- Ç ,ADL Çanta, ,99,90 TL
2-

3- 5.675 TL
4-

5- Baa Çanta, 1.195 TL
6-
7- 
8-

1.690 $
9-

10- 105 TL
11- 
4.660 TL

1

2

8 9

5

11

7

6 10

15

3

4



TREND

siyah
1- 
2-  

95 TL
3-  

3.945 TL
4-  

5-  

6-  

7-  

8- 
799 TL
9- 
10- 75 TL
11-  

 782 TL

1

2

8

9

3

4

5

10

11

7

6

*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.16



1

2

8

4

5

10

11

12

6

*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request. 17

7

1-  

2-  

3-  
1.600 TL
4-  

5- 
545 TL

6-  
574,80 TL
7-  

8-  

9- 99,99 TL
10- 

475 TL
11-  
3.160 TL
12-  
299 TL

3

9

TIMELESS 
BLACK
Black colors meet 
with dazzling jewelry 
pieces this season to 
emphasize elegance.



TREND

ADIM 
ADIM 

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

1-  
8.848 TL

2-  
2.590 $   

3-

4-
5-  

6-  
1.059 TL

7-  

8-
9.900 TL

9-  

10-
4.715 TL

mezuniyete

1

2

8

9

3

4

5

10

7

6

18



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

ON OUR  
WAY TO 
GRADUATION 
Evening gowns adorned 
with contemporary jewelry 
pieces come to the forefront 
for special occasions of 
the season, particularly the 
graduation ceremonies.

1-

2- 490 TL
3-  

3.498 $
4-  

4.490 $
5-

6-  
3.600 TL
7- 3.000 TL
8-  

3.695 TL
9-  

3.450 $

1

2

8

9

3

4 5

7

6
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TREND

erkeklere

1-  

2- 
4.147 TL
3-  

449 TL
4-  
289,95 TL
5-  

6-  
2.790 $

7- 
475 TL

8- 
189,99 TL
9- 
629 TL
10- 
1.990 TL
11- 
799 TL 
12- 

13- 
439 TL

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

1

2

8

9

3

10

11

12

13

7
6

4

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

1-  
145 TL
2-  
345 TL
3-  

4- 
2.485 TL
5-  
495 TL
6- 

7- 
439 TL
8- 

2.910 TL
9- 
995 TL
10- 

MEN WITH 
STYLE   
In the new  
season, a wide 
variety of  
choices in  
both classic  
and sporty styles 
awaits men who 
give importance 
to their comfort 
as much as their 
elegance. 

TH 

de 

tyles 
who 

ance 
mfort 

their 

M
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In t
sea
var
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to t
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1

2

8

9

3

4

5

10

7

6
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The most special time of the year
The spring season when nature presents its 
beauty generously hosts the special days of the 
year; We wish you have a happy time with your 
loved ones celebrating the Mother’s Day on  
May 13  and Father’s Day on June 17.

/ SPOTLIGHT
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ÖZEL DOSYA/ SPOTLIGHT
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Röportaj: Damla Suay
Selin Saral

 İlk birkaç ay, ufak 

sağlık problemleri yaşadım; mide 

bulantılarım oldu. Hamileliğimin önemli 

bir dönemi yaz aylarına denk geliyordu. 

Havanın güzel olduğu, bol bol gezdiğim, 

denize girebildiğim zamanlardı. 

Hamileliğin en ağır dönemi ise Kasım-

Aralık dönemine denk geldi. Dolayısıyla 

gayet keyifli bir hamilelik geçirdiğimi 

söyleyebilirim. Hiçbir sıkıntım yoktu. 

Uraz’ın yoğun çalıştığı bir dönemdi 

sadece, o yüzden biraz yalnızdım. 

Evet, normal doğum oldu.

25



Daha önce skolyoz ameliyatı 

geçirdiğim için vücudumda platinler 

var. Bu nedenle normal doğum 

yapamayacağımı düşünerek yola 

çıktım. Doktorum İbrahim Bey; normal 

doğum yapmanın benim için sorun 

olmayacağını söylediğinde ise çok 

heyecanlandım ve bütün hamileliğim 

boyunca normal doğuma hazırladım 

kendimi. Doğum aşamasında uzun 

saatler sancı çektim ama sonuç 

muhteşem oldu. Yine hamile kalsam yine 

normal doğumu tercih ederim. Herkese 

de tavsiye ederim. 

İşin doğrusu şu aslında; hamilelikte 

spor yapmak, eğer daha önce spor 

yapmadıysanız sağlıklı ve tavsiye edilen 

bir durum değil. Ama hamile kalmadan 

önce günlük hayatınız içinde spor varsa, 

hamilelikte devam etmek çok işe yarıyor. 

Ben de hamile kalmadan önce, haftanın 

belirli günleri spora gittiğim için, hamile 

kaldıktan sonra da spor yapmaya devam 

ettim. Spor yapmak, hem doğumda hem 

de sonrasında eski halime dönerken çok 

işime yaradı. Ama dediğim gibi ‘Hamile 

kaldım, spora başlayayım’ demekle 

olmuyor. 

Doğum sonrasında kilo vermek 

için özel bir çaba harcamadım. Bebek 

doğduktan sonra, onun temposuna 

ayak uydurmaya çalıştığım dönemde 

on kiloya yakın zayıfladım. Uraz’ın bu 

konuda temkinli davranışları sayesinde 

hiçbir zaman çok yiyen bir çift olmadık 

zaten. Şimdi de hamile kalmadan önceki 

halimden, dört - beş kilo daha zayıfım. 

 Anne baba olmaya 

niyetlenmemizin hemen üzerine 

Melis’in hamile olduğunu öğrendik. 

Şanslıydık; niyetlendiğimiz sırada Ada 

bize nasip oldu. Bu kadar hızlı olması 

bizi hem şaşırttı hem de sevindirdi. 

‘Çok mu çabuk oldu?’, ‘Gerçekten istiyor 

muyduk?’, ‘Bir coşkuyla mı söyledik?’ 

gibi şeyler söylerken Ada yola çıkmıştı 

bile. Etrafımızda çocuk sahibi olmak 

isteyip, herhangi bir sağlık sorunu 

olmamasına rağmen aylarca bekleyenler 

oluyordu ve beklemeye de hazırdık.

26
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Bence çok fazla avantajı var. Şu 

anda tahammül seviyemiz çok yukarıda. 

Bu genç oluşumuzla mı alakalı,  

hayat enerjimizle mi alakalı bilmiyorum 

ama çabuk yorulmuyor ve sabırlı 

davranabiliyoruz.

Ben 30 yaşındayım, Melis ise 

28 yaşında. Standart bir yaşam için, 

yolun daha neredeyse başındayız. Yani 

eğitimini yeni tamamlamış, hayatını üç 

aşağı beş yukarı oturtmuş ve gelecekle 

ilgili plan yapabilecek durumdayız. Bu 

noktada çocuk sahibi olmak ve bu  

planları onun doğrultusunda yapmak 

bir avantaj olabilir. 45 yaşında baba 

olsaydım, uyum sağlamak daha 

zor olabilirdi. Çocuğum 20 yaşına 

geldiğinde ben 65 yaşında, tamamen 

farklı bir jenerasyonla uyum sağlamakta 

zorlanabilirdim. Şu an dilini anladığım, 



27

dilimi anlayabilecek; birlikte bir 

şey yaparken daha fazla ortak zevki 

paylaşabileceğimiz için şanslıyız. 

Çocuklar ergenlik çağına 

geldiğinde yaş farkının az olması 

daha büyük bir avantaj oluyor bence. 

Bu durumun ekmeğini asıl o zaman 

yiyeceğiz bana kalırsa. 

Ada doğduğu anda ağlamaya 

başladım, ölçüleri alınırken hala 

ağlıyordum. Odaya geldiğimde ancak 

kendime gelmeye başlamıştım.  

Bu yüzden hiç gülen fotoğrafım yok. 

Melis ise çok rahatlamış görünüyordu. 

Tabii o bambaşka bir durum ama Ada 

doğduğu anda Melis bırakmıştı kendini 

adeta.

Uzun süren sancılı saatlerden 

sonra Ada’yı gördüğüm ilk an, heyecan 

ve mutluluktan ziyade, tam bir kavuşma 

anıydı. Bu bir serüvenin bitişi ve yeni 

bir serüvenin başlamasıydı benim için. 

Hiç bilmediğim, yüzünü görmediğim, 

kokusunu duymadığım kızıma kavuşma 

anı tarif edilemez. Bu yüzden kaşına, 

gözüne hiç bakamadım bile.

Ben baktım. (Gülüyor) Çünkü 

kafası tahmin ettiğimden çok farklı 

şekilde, armut biçimindeydi. Doğum 

gerçekleşti, Ada’yı havluya sarıyorlardı 

ki kafasını gördüm. Döndüm hemşireye, 

‘Neden böyle kafası? Bir sorun mu var?’ 

dedim sessizce. Hemşire de gülmeye 

başladı ve bunun çok normal olduğunu 

söyledi. Çok rahatlamıştım.

Düzenimizi değiştirmemek 

için mücadele ettik. Çünkü yaşam 

tarzımızdan, karı – koca olma 

duygusundan, kendi hayatlarımızdan 

memnunduk, bu yüzden evlendik  

zaten. Ada’yı da bizi de konforlu 

tutabilecek şeyler yapmaya özen 

gösteriyoruz. Bir yardımcımız var,  

Ada’ya bakmamızda bize yardımcı ki kafasını gördüm. Döndüm hemşireye, Adaya bakmamızda bize yardımcı

Anne olunca çok çılgın bir 

düşünme maratonu başlıyor. Bu ilk 

başlarda çok korkutucu ve yorucu 

geliyorken bir düzen kurduktan sonra 

keyifli gelmeye başladı bana. Birine 

beslenen bu koşulsuz sevgi, büyük bir 

duygu yoğunluğunu ifade ediyor.  

Ben sürekli gelecek kaygısıyla yaşayan biriyim. Ailemin refahının 

yerinde olması ve çocuğumuzu iyi okullarda okutabilmemiz için 

daha fazla çalışmam gerekiyor. Uzun zamandır sürekli artan bir 

tempoda çalışıyorum. Bundan çok mutluyum ama sonsuza kadar 

böyle çalışamayacağımı da biliyorum. Bu yüzden planlarımı doğru 

oluşturmam gerekiyor bir baba olarak. Artık seçtiğim işlerde bile eskisine 

göre çok daha titizleniyorum. Pek çok şeyin anlamı değişti benim için. 
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ÖZEL DOSYA/ SPOTLIGHT
oluyor. Bu da bize özgür alanlar sağlıyor. 

Akşam yemeğe gidebiliyoruz, yürüyüş 

yapmak istersek çıkıp yapabiliyoruz. 

Bir yandan da Ada’nın kaliteli vakit 

geçirdiğinden emin oluyoruz. Ben çok 

yoğun çalışıyorum. Melis, gündüzleri 

Ada’yla ilgileniyor. Akşamları nefes almak 

istediğinde kendisine vakit ayırabiliyor. 

Bu gibi durumlarda değişen en büyük şey; 

sorumluluk hissiyatı oluyor. Bu histen asla 

kurtulamıyorsunuz. Aklınız hep orada; 

yedi mi, içti mi, uyandı mı, uykusu tam 

mı? Hayatımıza yeni değişkenler giriyor 

ama yaşam kalitemiz değişmiyor. 

Bizim Ada’dan önce de bir 

düzenimiz, mutlu bir evliliğimiz 

vardı. Çocuk yapmaya karar verirken 

en korktuğumuz şey; daha önceki 

alışkanlıklarımızı unutup sadece 

ebeveyn olma durumuyla haşır neşir 

olmaktı. Bu, eski jenerasyonda daha 

çok gözlemlediğimiz bir durumdu. 

Ama Ada’dan sonra hem anne – baba 

olup, hem karı – koca hem de Uraz ve 

Melis olmaya devam edebildiğimiz için 

hayatımızda çok bir şey değişmedi. Üç 

kişi yaşamayı, biri için yaşamayı öğrendik. 

Her şey birbirini buldu. Düzenimizi 

şimdilik oturttuk.

Müthiş bir şey. Evde şimdi iki kişi 

bana âşık. Bundan daha güzel bir şey 

yok. Çocuğumuz erkek olsaydı eminim 

başka duygu ve paylaşımlarımız olurdu. 

Ama kız çocukların babaya olan ilgisi 

bambaşka gerçekten. Ben eve girdiğimde 

dönüp bakışı bile çok özel hissettiriyor.  

Baba- kız sevgisi çok güzel bir duygu. 

Her kadın babasına benzeyen bir erkekle 

beraber oluyor işin sonunda.

Bence bu ağır bir sorumluluk. 

Ben kayınpederimle aynı düşünen, 

çok iyi anlaşan, birlikte vakit geçirmekten 

zevk alan biriyim. Bunu düşününce 

kızımın da ileride benim tarzımda birini 

seçebileceğini fark ediyorum. Bu güzden 

çok daha dikkatli olmalıyım. Kötü bir 

huyum varsa onu törpülemeliyim ya 

da yok etmeliyim ki kızım doğrusunu 

öğrenip, ileride doğru tercihler yapabilsin. 

Kız babası olmak gerçekten de farklı bir 

sorumluluk.



 

Bence Uraz çok özenli bir baba. 

Ada’yla ilgili konulara, isteklere, onla ilgili 

kurulan her cümleye müthiş bir özenle 

yaklaşıyor. Ayrıca çok duygusal. Ada’ya 

bakarken, onun büyümesini, yeni şeyler 

yapmasını izlerken ne kadar etkilendiğini 

görebiliyorum. Bu benim için çok 

kıymetli. 

Melis hem ailesinden hem de 

kendisinden dinlediklerime göre çok 

özgür büyümüş ama sorumluluklarının 

da farkında olmuş biri. Ama çocuk 

sahibi olmak insanı mutlaka başka bir 

olgunluğa ve görüşe ulaştırıyor. Melis’te 

de bunu net olarak görebiliyorum. 

Çocuğun kontrol ve sorumluluğu 

babadan çok annede oluyor kuşkusuz. 

Ben işteyken aklım ikisinde de kalmıyor, 

çünkü Melis’in her şeyin üstesinden 

gelebileceğine inanıyorum. Ben Melis’e 

göre daha agresifim. Melis, hep sakindir, 

ses tonu bile değişmez. Bu, Ada’ya olan 

yaklaşımlarında da kendisini hissettiriyor.

 

Sıcakkanlı bir çocuk. Bize bağlı 

olmadan da her şeyden ve herkesten  

zevk alabiliyor. 

Sadece bizimle gülen ve rahat 

hisseden bir çocuk değil. Onunla 

ilgilenilirse, sıkılmadan yakınlık 

gösteriyor.

Kriz anlarında televizyonu açalım 

ya da önüne telefonu koyalım gibi bir 

durumumuz yok. Ama yanında hiç 

televizyon açmayalım, telefonu asla eline 

vermeyelim gibi bir tavrımız da yok. 

Duruma göre davranıyoruz.

Bizim jenerasyonumuz sokakta 

top oynayan son nesildi bence. Yeni 

neslin internet sayesinde bugüne kadar 

öğrenmediği her şeyi sorgulama avantajı 

var. Buna karşı olmanın gereği yok bence. 
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COLORFUL FAMILY OF THREE   



ÖZEL DOSYA/ SPOTLIGHT
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/ SP

özel

ANNELER 
GÜNÜ’NE

KADINI MUTLU EDECEK 

ZAMANSIZ RENK VE 

K

1.390 $

BCBG  
 

427 TL

469,90 TL

280 TL

235 TL

1.380 TL

795 TL
2.390 $

2.635 TL

199,99 TL

1.420 $



EXCLUSIVELY FOR 
MOTHER’S DAY
Get inspired by timeless colors 
and styles in your search for the 
perfect gift to make the most 
special woman in your life happy.  

31

M
Get
and
perrfect gift to make the most

ecial woman in your life happy.  
per
spe

 
399 TL

790 $

729 TL

 
1.500 TL

1.580 TL

 
 

1.350 $

 1.190 $

1.590 $

 
 

750 $

BCBG  

1.059 TL

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



BABALAR GÜNÜ’NDE EN 

 

özel

1.700 TL

ÖZEL DOSYA/ SPOTLIGHT

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

399 TL

249,99 TL

940 TL

BABALAR 
GÜNÜ’NE

 
2.449 $

279 TL

2.745 TL

379,90 TL

 
 

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

 

 

EXCLUSIVELY  
FOR FATHER’S DAY
Be sure to take a look at 
the highlights of the season 
favorites while picking out the 
most stylish Father’s Day gift.

 

 

 

AY
n 

he 
ft.

2.495 TL

 
 

 

400 TL

990 TL

895 TL95 TL895 TL
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özel
 

ÖZEL DOSYA/ SPOTLIGHT

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

 
 

28 TL

 
 
 

59,90 TL

279 TL

 

 

 

158 TL

115,95 TL

34

209,90 TL



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

215 TL

99,95 TL

550 TL

79,95 TL

 

 

179 TL

EXCLUSIVELY FOR CHILDREN
The influence of fashion on children  

is an undeniable fact; we selected the  
cutest gifts that will surely make the little  

hearts skip a beat with happiness.

335 TL

JBL 

209,90 TL

99,90 TL
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*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.
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3.190 $

38

 
990 TL

 

6.990 $ 

The wedding gowns 
and accessories 

jewelry to inspire the 

ready to say the most 
important “I do” of 
their lives. 

 

 2.600 TL

3.879 $

 6.915 TL
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6.829 $

 

 
 

6.550 $

 

 
659 TL

 
4.690 $

 
5.150 TL

 
4.420 TL

14.239 $

 
 1.189 $

*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.
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*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request. 4141

The new season  

and accessory  
options to highlight 
the groom style.

t 

325 TL

on 

329 TL

359 TL

129,90 TL

895 TL

 
 

 

2.795 TL
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RUHU
:

Spring spirit

22.990

43



*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request.44
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*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request. 47
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*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request. 49
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*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request. 51
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*Fiyat bilgisi özel talep üzerine verilir.
*Price upon request. 53



ltınbaş, Mihrimah 

Koleksiyonu’nda, 

tarihin en önemli 

mimarlarından Mimar 

Sinan’ın, Kanuni Sultan 

Süleyman ve Hürrem 

Sultan’ın kızı Mihrimah Sultan’a duyduğu 

aşktan ilham alıyor.

Mihrimah adı Farsçada “ay” ve “güneş” 

anlamına gelen “Mihrü Mah’’tan geliyor.  

Rivayete göre; Mimar Sinan, Mihrimah 

Sultan’a duyduğu aşk dolayısıyla Üsküdar 

Mihrimah Sultan ve Edirnekapı Camisi’ne 

imza atıyor ve bu iki külliyenin içine 

bir sır gizliyor. Mihrimah Sultan’ın ay 

ve güneş anlamına gelen ismine ithafen 

21 Mart’ta Edirnekapı Camii’nin tek 

minaresinin arkasından güneş batarken, 

Üsküdar’daki caminin minareleri 

arasından ay doğuyor. 

Aşkını böylesine eşsiz bir şekilde  

ifade eden usta mimarın hikâyesinden 

ilham alan Altınbaş, modern ve 

zarif çizgisini Türk motifleri ile 

harmanladığı bu özel koleksiyonda, 

ay ve güneş sembollerinin yer aldığı 

şık mücevherlere imza atıyor. “İki 

ışıltı arasındaki aşktan” ilham alınan 

Mihrimah Koleksiyonu’na, Altınbaş 

mağazalarından ve online satış sitesi 

www.altinbas.com’dan ulaşabilirsiniz.

A

LOVE BETWEEN 
TWO SPARKLES  
In the Mihrimah Collection, 

 

 

/ ZOOMYAKIN PLAN
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amla kesimden baget kesime kadar  

pek çok farklı tasarımla karşımıza  

çıkan suyolu bileklik, küpe ve kolyeler,  

ışıltısıyla göz kamaştırmak isteyen  

kadınlara hem gece hem de gündüz 

için şık çözümler sunuyor.

Işığı tüm güzelliğiyle yansıtan pırlantalı suyolu tasarımlar, 

Altınbaş’ın pırlanta kesimindeki uzmanlığını da gözler  

önüne seriyor. Her zevk ve tarza uygun suyolu bileklik, küpe  

ve kolyelere Altınbaş mağazalarından ve online satış sitesi  

www.altinbas.com’dan ulaşabilirsiniz. 

D

/ ZOOMYAKIN PLAN
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TENNIS DESIGNS    





/ VISION
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Gerçekleştirdikleri villa, mücevher mağazası, giyim 

mağazası projeleriyle kendilerine has bir tasarım dili 

yaratan Ayşe Y. Demir ve Aylin G. Sözer tarafından 

kurulan Canto 21, yeni mobilya ve obje koleksiyonuyla 

göz alıcı bir şıklık ortaya koyuyor. “Enchanted Objects” 

koleksiyonunda heykelsi tasarımlara yer veren ikili, 

koleksiyondaki her bir parçanın kendine has bir 

karakteri olduğunu vurguluyor. Kullanılabilir sanat 

olarak tanımlanabilecek mobilya ve objelerle yaşam 

alanlarınıza ışıltı katabilirsiniz.

+ “Coco Capitán  Print  
Chinese,”  first seen in Gucci’s 
Fall/Winter 2017/18  fashion  
show  takes the function of  

umbrellas beyond and emerges as a  
magical design object. + In the second  

Koons collaboration, luxury bags are adorned 
with the works of famous painters. + Zeitz 

MOCAA, the first museum exhibiting African 
and diasporas’ contemporary art in Africa, 

opened. +Canto 21’s new collection “ 
Enchanted Objects” stands out with  

its sculptural  designs.  + Pantone Color 
Institute announced the  color of 2018 as  

“18-3838 Ultra  Violet.” + The Terenzi  
Family gets their inspiration from great  

love stories for  their perfumes in  
the “ V Canto Collection.”

2017’nin nisan ayında ilk dalgasına şahit olduğumuz Louis 

Vuitton ve Jeff Koons işbirliği, ikinci Masters koleksiyonuyla 

birlikte moda ve sanat dünyasının kültlerinden biri olma yolunda 

hızlı adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan 

ikinci Masters koleksiyonunda; François Boucher’nin Marie-

Louise O’Murphy portresi, Paul Gauguin’in Te Nave Nave Fenua, 

Édouard Manet’nin Le Déjeuner sur l’herbe, Claude Monet’nin 

Les Nymphéas, Nicolas Pussin’ın Le 

Triomphe de Pan ve J.m.W. 

Turner’ın Ancient 

Rome eserleri, Louis 

Vuitton çantalarına 

taşınıyor. Koons, 

bu kez de meşhur 

Louis Vuitton 

monogramına kendi 

dokunuşlarını katıyor. 
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Cape Town, kapılarını yeni açan devasa “Zeitz MOCAA Çağdaş 

Sanat Müzesi” ile sanat piyasasının gündemine oturdu. Alman 

koleksiyoner Jochen Zeitz’in önderliğinde ikonik Grain Silos 

binasında kurulan müze 9.500 metrekarelik etkileyici binası, 

geniş koleksiyonu ve ses getiren açılış sergileri ile şimdiden 

Afrika kıtası ve çevresinin parlayan yıldızı haline geldi. Afrika 

ve diasporasının çağdaş sanatını Afrika kıtasında sergileyecek 

olan ilk müze olan Zeitz MOCAA’nın açılacağı ilk olarak 

2013 yılında duyuruldu. Dört yıldan fazladır açılış çalışmaları 

sürdürülen müzenin 9 katlı, geniş yuvarlak hücrelerden oluşan 

ilginç ve görkemli yapısı, Cathedral formundaki geniş avlusu ve 

Cape Town’daki konumu en az koleksiyonu ve sergileri kadar 

ilgi çekiyor. Londra merkezli Heatherwick Studio tarafından 

restore edilen müzenin geniş sergi salonları, açık hava teras 

heykel sergisi alanı, devlet sanat koleksiyonu deposu, kitabevi, 

restoran/bar ve okuma odaları sanat tutkunlarını bekliyor. 

İlk kez Gucci’nin 2017/18 Sonbahar-Kış defilesinde karşımıza 

çıkan “Coco Capitán Print Chinese”, şemsiye işlevinin ötesine 

geçerek büyülü bir tasarım objesi olarak da öne çıkıyor. Defiledeki 

kombinlerin birçoğunu kusursuzca tamamlayan bu güneş 

şemsiyeleri, gardırobunuzun önemli parçalarından biri olacağı gibi, 

evinizde de güzel bir dekorasyon objesine dönüşebiliyor. İki bin 

yıldan uzun bir geçmişi olan kağıt şemsiyelerin Gucci yorumu olan 

parçaların her biri, 70 farklı adımda, 15-20 günde tamamlanıyor. 

Gucci’nin 1992 doğumlu İspanyol sanatçı Coco Capitan’la yaptığı 

işbirliği sonucunda ortaya çıkan bu tasarım şemsiyelerin üzerinde, 

sanatçının kendi seçtiği cümleler ve motifler yer alıyor.



1856’da Londra’da kurulduğundan bu yana, tarihe ve kültüre 

damgasını vurmuş isimlere saygı duruşu niteliğinde projelere 

imza atan National Portrait Gallery, bu kez modern sanatın 

öncü isimlerine ilham kaynağı olan Michael Jackson’ı ağırlıyor. 

Küratörlüğü galerinin direktörü de olan Dr. Nicholas Cullinan 

tarafından yapılan “Michael Jackson: On the Wall” sergisi, 28 

Haziran-21 Ekim 2018 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. 

40 usta sanatçının Jackson’dan ilhamla ele aldığı sanat 

eserlerinin sergileneceği sergi, sanatçının 60. yaş gününü 

kutlamak için de eşsiz bir deneyim.

/ VISION
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Royal Motors’un yeni markası Lotus 

Cars, artık Türkiye’deki otomobil 

tutkunlarıyla da buluşuyor. Norfolk’daki 

meşhur Hethel fabrikasında üretilen ve el 

işçiliğiyle şekillenen Lotus’lar kenar kesim 

dizaynlarıyla ve İngiliz zanaatkârlığıyla 

otomobil dünyasında fark yaratıyor. İlk 

etapta Elise, Exige ve Evora modelleriyle 

Türkiye spor otomobil pazarına giriş 

yapan Lotus Cars otomobillerinin son 

teknoloji ürünü mühendislik tekniği 

ve ileri düzey materyallerle donanmış 

aerodinamik yapısı, göze çarpan ilk 

özellikleri oluyor. Lotus modellerinde, 

sadece düz çizgi performansını artırmaktan 

çok, otomobilin ağırlığı azaltılarak 

süspansiyonun doğru kalibrasyonu 

sağlanıyor. Bu net kullanım sayesinde daha 

iyi gövde ve hız kontrolü sağlanırken sürüş 

konforu ve rahat  hissetme duygusundan 

da ödün verilmiyor. 

+Lotus Cars, from now  
on, will meet with the car   

enthusiasts in Turkey.  
+ The 70-year-old story of  Ferrari is 

immortalized in the “Ferrari Book-Passion  
for Design,” by teNeues publishing house.  
+ The exhibition “Michael Jackson: On the 

Wall” will take place at the National  
Portrait Gallery between June 28 to October 

21, 2018. +The last series of Christophe 
Guinet, where he combined his passion for 

nature with street fashion and  
art, is quite colorful and fun. + “Under,” the  
first underwater restaurant of Europe, is 
located in Baly, on the southern coast of  

Norway. + “Volocopter,” will give you  
the good news of being able to go  
to your meetings with the flying  

taxis in the near future.



EX LIBRIS
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POSSESSIVE SUFFIX 
ADDED TO THE BOOK:  
EX LIBRIS 
Exlibris means “from the library of ......”. In a way, it 
is the polite and aesthetic way to say, “This book 

because its owner shares the book with you, but 
draws a sign inside the front cover for you to bring 
it back without the need for a verbal warning. It is 
aesthetic because each of those signs begins to be 
seen as a piece of art over time.

 



Eda Bayraktar

P
O
D
Y
U
M
L
A
R

B
E
N
Z
E
R
S

Z
66

/ LIFESTYLE



67

 

M



68

/ LIFESTYLE

 



69

 



70

/ LIFESTYLE

 

 
 



71

 

UNIQUE CATWALKS 



SEYAHAT/ TRAVEL
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SEYAHAT

Derleyen: 
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EXTRAORDINARY TRAVEL 

EXPERIENCES 
These trips, which are organized for very few 

participants or customized entirely for one 

person, will appeal to those who pursue “new 

experiences” of luxury redefined. Traveling by 

Trans Siberia Express; a world tour with a private 

plane; the Galapagos Islands following Darwin’s 

footsteps; Antarctica with its frozen land are 

some examples of these unique experiences. 



GÖKOVA-AKYAKA
Senem Kaya 

SEYREYLE GÖZÜM, 

SEYAHAT/ TRAVEL
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SEYAHAT/ TRAVEL

SAKLI KÖY 
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SEE THE DEFTNESS OF 
NATURE: GÖKOVA-AKYAKA
When you pass through Sakar Gate to get to one of 
the southern paradise corners, you can no longer live 
as if you have never seen the magnificent scenery. 
As you glide down from 671 meters above sea level, 
on the curvy road passing through pine trees, the 
glorious view with all its appeal lies in front of you. You 
see the colorful landscape of Gökova Plain on one 
side, and on the other, the Gulf of Gökova adorned 
with lacey coves painted in shades of turquoise.
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/ ASTROLOGY

BANA  

SÖYLE… 
KARMANI 

Ahu Uz
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TELL ME YOUR KARMA… The foundations of Indian astrology are based on the karma philosophy, extending to the “Vedics.” Indian Astrology allows us to obtain valuable information about one’s spiritual awareness while 
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/ ASTROOLLOOGGGYY

Sakral Çakra  
SVADHISTHANA: 
Jüpiter’in yönetimindedir. 

 

VISHUDDHA: 
Merkür’ün 
yönetimindedir. 
Elementi Eter, 

ifadeyi temsil eder. 

kendisini daha rahat 
ifade edebilir. 

 
AJNA:

edilir. Elementi Mahatattva, 

yetisi verir.

Bir çocuk, göğe ait ışınların, onun 

kişisel karmasıyla matematiksel bir 

uyum içinde olduğu gün ve saatte 

doğarsa horoskopu, değiştirilemeyen 

geçmişini ve bunun gelecekteki 

muhtemel sonuçlarını ortaya koyan ve 

bu nedenle mücadele etmeyi gerektiren bir portre sunar.” Batı 

dünyasının “Yoganın babası” olarak tanımladığı Paramahansa 

Yogananda’nın “Bir Yogi’nin Otobiyografisi” adlı eserinde 

rastladığımız bu tanım, Vedik Astroloji ya da Hint astrolojisi 

olarak bilinen Jyotish’in ruhunu derinlemesine özümsememizi 

sağlıyor. Bunun sebebi ise Hint Astrolojisi’nin temellerinin 

karma felsefesi üzerine kurulmuş olması. Jyoti “Işık”; Isha ise 

Sanskritçe’de “Tanrı” anlamına gelirken Jyotish “Işığın bilimi” 

olarak çevrilir. Burada bahsedilen ışık ise ruhun sonsuz ışığına 

atıfta bulur. Hint Astrolojisi’nin kökeni yaklaşık 5000 yıl 

öncesine “Veda”lara dayanır. Vedalar, Hinduizm’in ana doktrini 

olan kutsal metinlerdir ve bu metinler astroloji hakkında 

önemli bilgiler içermektedir. Günümüz Hint Astrolojisi’nin 

büyükbabası ise bilge Parasara’dır. Parasara farklı Vedik 

Astroloji okullarının prensiplerini karıştırarak, bir bilgiler 

bütünü olan “Brihat Parasara Hora Sastra”yı oluşturmuştur.  

Bu bilgileri düzenledikten sonra bir öğrencisine aktarmış ve bu 

şekilde bilgiler günümüze kadar gelebilmiştir. Tüm engelleri 

ortadan kaldırdığına inanılan Lord Ganesha ise Jyotish’in baş 

tanrısıdır. Jyotish çalışan bir kişi sık sık Ganesha’ya ibadet 

ederse ondan kutsanma ve bilgi alınacağına inanılır.

‘‘
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Kök Çakra 
MULADHARA: 

 
Çakra   

MANIPURA: 

 
ve mücadele  

kapasitesi verir.

ANAHATA: 
Venüs’ün 

yönetimindedir. 

sevgiyi almaya ve 
vermeye daha  

Taç Çakra 
SAHASWARA: 
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Hint astrolojisi Batı Astrolojisi’nde kullanılan Tropikal 

Zodyak’ın yerine Yıldızsal yani Sideral Zodyak’ı kullanır. 

Örneğin; Batı Astrolojisi’nde Güneş’iniz Akrep burcunun  

17. derecesindeyken Hint Astrolojisi’nde 23 derece daha geride 

yani Terazi burcunda olacaktır. Takımyıldızları esas alan Hint 

Astrolojisi’nde zihnin ve duygusal durumun göstergesi olan Ay 

temel alınır. Güneş ise ruhu, darmamızı, yani yaşam amacımızı 

temsil eder. Hint Astrolojisi, kişinin geçmişini ve geçmişinin 

gelecekteki olası etkilerini yansıtır. Hint astrologlarının 

inanışına göre bu geçmiş bizim geçmiş yaşamlarımızdır. Hint 

Astrolojisi’nde doğum haritamızdaki gezegen yerleşimlerinin 

bir önceki karmamızla bağlantılı olduğuna inanılır. Dolayısıyla 

da “rüzgâr eken fırtına biçer” atasözünü akla getirir. 

Hint Astrolojisi’nde kişinin karmasına göre doğum haritasında 

gezegenler “benefik” ya da “malefik” yani “iyicil” ve “kötücül” 

olarak konumlanır. Ancak Hint Astrolojisi’nde bu gezegenleri 

iyileştirme ve güçlendirme yöntemleri de vardır. Özellikle zayıf 

gezegenlere yönelik değerli ve yarı değerli taşların kullanımı 

o gezegenin temsil ettiği konulara göre kişinin hayatının 

dengelenmesine yardımcı olur. 

Gezegenlern yaydığı kozmik ışınlar, astral bedenimizde bulunan 

çakralar aracılığıyla alınır. Aslında gezegenlerden gelen bu 

ışınları olması gerektiği gibi alamayanlar birer enerji merkezi 

olan çakralardır. Örneğin; geçmiş karmaların etkisiyle ya da 

bir sağlık durumundan dolayı kişide kök çakrası bloke olabilir. 

Dolayısıyla kök çakrayla ilişkilendirilen Satürn’ün 

kozmik enerjisini tam olarak alamayabilir veya düzensiz 

bir şekilde alabilir. Bu da kişinin Satürn’ün temalarıyla 

ilgili problemler yaşamasına sebep olabilir. Satürn’le 

ilgili belirtilen problemin kişinin doğum haritasında 

saptanmasıyla iyileşme yolunda daha çabuk adım atılabilir. 

TAKIMYILDIZLARI ESAS ALAN 
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faaliyetleri Merkür’ün etkisindedir. 

Venüs, sevginin 

 Göklerin iyi 
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3 LIGHT RECIPES  

FOR 3 DAYS! 
With the advent of spring, it is 

evident that there is diet haste in all 

of us. If you are tired of continually 

eating boring things in the name of  

“diet,” we have tasty suggestions!



Balık kadar sağlıklı bir besin var mıdır, bilemiyoruz. Hatta 

balığın en fit besin olduğu da ortada… Eğer formda bir 

bedene ve zihne sahip olmanın yanında pratik ve sağlıklı bir 

şeyler de yemek isterseniz, haftada iki gün bu doyurucu balık 

sandviçi hazırlayabilirsiniz. 

Malzemeler 

Tartar sos için

Hazırlanışı 
1) Tartar sos için tüm malzemeleri karıştırın. Ancak 

malzemeleri blender’a atmanızı tavsiye etmiyoruz çünkü elle 

karıştırmanız, lezzetini ikiye katlayacaktır. 

2) Sandviç ekmeğinin arasına, hazırladığınız tartar sos 

karışımını sürün. 

3) Sosun üzerine domates, ızgarada pişirilmiş levrek, kapari, 

kırmızı soğan ve rokayı ilave edin. Sandviçiniz hazır!  

Bir porsiyonda: 414 kalori, 46,5 gr karbonhidrat,  
35,6 gr protein, 9,6 gr yağ, 7,2 gr lif, 800 mg sodyum bulunuyor!

FISH SANDWICH 
We don’t know if there is any other food as healthy as fish.  
It is also clear that fish is the most nutritious food. If you  
want to eat something practical and healthy and at the same 
time keep your body and mind fit, you can prepare  
this satisfying fish sandwich two days a week.
Ingredients
75 gr whole grain/rye sandwich bread  
100 gr sea bass

For the Tartar sauce
1 quail egg, boiled, chopped into small pieces

1 tbs light yogurt
Preparation
1) Mix all the ingredients for the tartar sauce. However, we 
don’t recommend using a blender because mixing by hand 
will double its flavor.
2) Spread the tartar sauce mixture on the sandwich bread. 
3) Add tomatoes, grilled sea bass, capers, red onion, and 
rockets on the sauce. Your sandwich is ready!
In one portion: 414 cals, 46,5 gr carbohydrate, 35,6 gr protein,  
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MAKARNALI FRITTATA 
İşte size akşam yemeği için ideal bir seçim... Frittata, 

bol malzemeli, börek kalınlığında pişirilen ve genellikle 

pişirmeye ocakta başlanıp fırında tamamlanan bir tür İtalyan 

omleti olarak biliniyor. Malzemeler arasında yer alan aspir, 

aktarlarda bulunan ve yalancı safran olarak bilinen bir bitki. 

Bağırsak tembelliğine iyi gelen aspir, sindirim problemlerinin 

giderilmesinde de etkili… Kalp hastalıklarını önlemede 

yararlı olması bir yana antioksidan ve antibakteriyel 

özellikleriyle de öne çıkıyor. Bu arada dikkat: Hamilelerin 

aspirden uzak durması gerekiyor! Frittata’yı hazırlamak için 

Malzemeler 

Hazırlanışı 
1) Spagettiyi haşlamak için bir tencerede suyu kaynatıp tuz 

ekleyin. Makarnayı ilave ederek pakette yazılı süre kadar 

haşlayın. 

2) Ayrı bir yerde yumurtaları bir kâseye kırarak çırpın. 

devam edin. 

3) Haşlanmış spagettiyi çırpılmış yumurta ve peynir 

karışımına ekleyin. Tuz ve karabiberle lezzetlendirin.

4) Bir omlet tavasına zeytinyağını alıp ısıtın. Hazırladığınız 

karışımı tavaya dökün. Altı piştikten sonra bir spatula 

yardımıyla çevirin ve diğer tarafını da pişirin. Sıcak olarak 

tabağa alıp yiyin. 

Bir porsiyonda: 399 kalori, 35,1 gr karbonhidrat,  

26,4 gr protein, 17,5 gr yağ, 0,1 gr lif, 605 mg sodyum bulunuyor! 

PASTA FRITTATA
Here is an ideal option for your dinner. Frittata is known 
as a type of Italian omelet in pie thickness with plenty of 
ingredients. You start cooking on the stove and complete it 

 
in eliminating digestive problems. Antioxidant and 
antibacterial properties stand out as well as being useful in 
preventing heart diseases. However, pregnant women need 

 
to prepare Frittata!
Ingredients

40 gr whole wheat spaghetti
3 light triangular cheese
½ tbs olive oil
¼ tsp ground sea salt
1 pinch ground black pepper

Preparation
1) Boil the water, add salt after boiling, and add the spaghetti. 
Boil for the duration of time on the package.
2) In a separate place, beat the eggs in a bowl. Add triangular 
cheese and crush it with the fork, continue mixing.
3) Add boiled spaghetti to the mixture of scrambled egg and 
cheese. Add salt and pepper.
4) Heat an omelet pan adding olive oil. Put the mixture in the 
pan. Flip it when the bottom is cooked and cook the other 
side. Serve immediately.

In one portion:  
17,5 gr fat, 0,1 gr fiber, 605 mg sodium
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Görünümü ayrı lezzeti ayrı güzel bu menü, belki de kahvaltı 

tabağı olarak en ideal seçim… Sayesinde yeni güne fit 

başlamak da bir diğer artısı. Kullanacağınız sebze türü 

malzemeleri de arzunuza göre çeşitlendirebilirsiniz.

Malzemeler 

Hazırlanışı 
1) Kabak, havuç ve kapya biberi ince ince doğrayıp bir  

kenara alın. 

2) Bir tavada zeytinyağı ve tereyağını eritip ısıtın. Sebzeleri 

tavaya ekleyip soteleyin ve bir kenara alın.

3) 

Suya birkaç damla sirke ekleyin ve yumurtayı içine yavaşça 

bekleyin. Oluklu kepçe yardımıyla sudan çıkarın. 

4) 

yerleştirin. Çekilmiş deniz tuzu ve arzu ederseniz çekilmiş 

karabiber ekleyerek tatlandırın. Sıcak sıcak sofraya servis yapın.

Bir porsiyonda: 178 kalori, 12,1 gr karbonhidrat,  
9,52 gr protein, 10,4 gr yağ, 3,7 gr lif, 171,5 mg sodyum bulunuyor!

ÇILBIR (BENEDICT EGGS)  
WITH VEGETABLES
This delicious looking tasty dish may be the best breakfast 
option, and as a bonus, you would be starting the day with a 
healthy meal. You can vary the vegetable or the ingredients 
fitting your current stock.
Ingredients

Preparation
1) 
2) In a pan, melt and heat the olive oil and butter. Add and 
sautée the vegetables. Put aside. 
3) 
drops of vinegar to the water and slowly crack the egg into 

water. Remove the egg with the help of a straining ladle. 
4) Place the sautéed vegetables on a service plate. Place 
the egg on the vegetables. Season with ground sea salt and 
pepper. Serve immediately.

In one portion:  
10,4 gr fat, 3,7 gr fiber, 171,5 mg sodium

3
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THE QUESTIONS ARE THE 
SAME, BUT THE ANSWERS 
ARE IMPORTANT! 
New parents starting with the pregnancy process 
always ask the same questions to the pediatricians, 
because all parents-to-be share the same concerns. It is 
of utmost importance to find the right answers to these 
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