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Spring 2016

✦ EVE GELEN SAĞLIKLI BESLENME PAKETLERİ ✦ BALIK PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI
✦ SUVLA ŞARAPLARINI, KURUCUSU SELİM ELLİALTI ANLATIYOR

✦ GÜNSELİ KATO VE CHEF TAKEMURA’DAN SUSHI ADABI

SUNSET GRILL&BAR

Spring 2016

En Özel Tadım 
Menüleri

JAPON VE AKDENİZ
MUTFAKLARINDAN ÖRNEKLERLE
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DEğERLİ SUNSET DOSTLARI,
İlkbaharın gelmesiyle Sunset yeniden terasa çıkıyor. Terasın 
keyfini sizlere anlatmama gerek yok. Bu keyfi 20 yılı aşkın bir sü-
redir yaşıyorsunuz. Ama terasımıza yaptığımız küçük eklemeden 
bahsedebilirim size. Sunset Brasserie’nin önündeki küçük terası 
geçen yıl açmıştık. Burada bulunan masalarda ağaçların gölge-
sinde öğlen yemeğinizi yerken, iki köprünün birden göründüğü 
bir manzarayla İstanbul Boğazı’na da farklı bir açıdan bakabilirsi-
niz. Bu köşe, ilkbahar akşamlarında içkinizi yudumlamak için de 
ideal bir yer. 

Sunsetter’ın üçüncü sayısında işte bu sevimli köşeyi kapağımıza 
taşıdık. Toskana ve Provence’daki bahçeleri aratmayan terasımı-
zın fotoğrafına empresyonist ressamların fırça darbelerini kattık… 
Sunset’in menüsüne ise bu sezon tadım menüleri ekledik. Fran-
sız chef Fabrice Canelle’in direktörlüğünde hazırlanan Akdeniz 
Tadım Menüsü ve Japon Executive Chef Hiroki Takemura tarafın-
dan geliştirilen Japon Tadım Menüsü, 9’ar tabaktan oluşuyor. Her 
iki özel menü, tercihe göre Türk ya da uluslararası şarap eşleş-
tirmesiyle sunuluyor. Şubat ayında sunmaya başladığımız Tadım 
Menüleri, şimdiden popüler oldu bile…

Yeni Sunsetter’larda buluşmak üzere,

Barış Tansever

SUNSETTER

Yönetim
Sunset Grill&Bar adına imtiyaz sahibi 
Barış Tansever

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Kimya Çulha

Yayın Kurulu
Alize Tansever, Leyla Melek, 
Yasemin Demirkan, Zeynep Keleş

Yayına Hazırlayan
IMAGO Projects

Görsel Tasarım
IMAGO Medya

Yayın Danışma Kurulu
Levent Büyükuğur,
Fabrice Canelle, Hiroki Takemura,
Erol Arslan, Gazi Akyol, 
Süleyman Şen

Katkıda Bulunanlar
Mehmet Ateş, Eda Dilber, 
Burak Teoman, Mustafa Zorluoğlu, 
Haydar Erçin

Sunsetter,
Sunset Grill&Bar’a ait bir markadır.
İçinde kullanılan tüm yazı ve fotoğrafların 
yayın hakkı Ulus Turistik Tesisler ve Yat. 
Tic. A.Ş. firmasına aitir. İzin alınmadan ve 
kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 
İletişim: Kuruçeşme Mah. Yol Sokak No:2 
Ulus Park Beşiktaş İstanbul
+90 (212) 287 03 57-58
Üç Ayda Bir Yayımlanır

Baskı: Bilnet Matbaacılık ve 
Ambalaj San. A.Ş

 @sunsetgrillbar
 @sunsetgrillbar
 @SunsetGrillBar

sunsetgrillbar.com
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STARTER
DEKORASYON 
EN ŞIK DEKORATİF KASELER

YENİLİKLER

AJANDA  
NİSAN VE MAYIS AYI PROGRAMI

GÜNCEL   
BİR SUNSET MÜDAVİMİ 
OLAN GURME-YAZAR ALİ ESAD GÖKSEL 
İLE SUNSET’İ NEDEN TERCİH ETTİĞİNİ KONUŞTUK. 
GÖKSEL AYRICA, SUNSET’İN YENİLİKLERİNİ 
DEĞERLENDİRDİ

KÜÇÜK YUDUMLAR 
MEHMET YALÇIN BEYAZ ŞARAP 
ÜZERİNE YAZDI

MAIN COURSE
YEMEK   
SANATÇI GÜNSELİ KATO VE 
CHEF HIROKI TAKEMURA İLE 
SUSHI ADABI HAKKINDA KONUŞTUK

EN ÖZEL TADIM MENÜLERİ  
CHEF HIROKI TAKEMURA’DAN JAPON 
VE CHEF FABRICE CANELLE’DEN 
AKDENİZ TADIM MENÜLERİ

İçindekiler
STARTER
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YEŞİL RESTORAN HAREKETİ

SUVLA ŞARAPLARI KURUCUSU 
SELİM ELLİALTI MARKANIN KURULUŞUNU 
VE HEDEFLERİNİ ANLATTI

ÖNERİ    
PAKETLE GELEN SAĞLIKLI MENÜLER

SUNSET’İN MÜDAVİMLERİ 
SİREN ERTAN VE BURHAN KARAÇAM 
ANKET SORULARIMIZA CEVAP VERDİ

DESSERT
YABANCI GÖZÜYLE  
ÇIRAĞAN KEMPINSKI HOTEL 
GENEL MÜDÜRÜ RALPH RADTKE İLE SOHBET

HAPPENING  
SUNSET’TE GERÇEKLEŞEN 
PARTİ VE DAVETLERDEN KARELER

ART @ SUNSET   
SUNSET’İN TERASINI SÜSLEYEN
MAXXI POPPY AYDINLATMALAR

BALIK PROFESÖRÜ
BALIK ALMANIN VE PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

YAZA GİRERKEN 
EN ŞIK SPA ALTERNATİFLERİNİ DERLEDİK

SUNSET BY NUMBERS 
SAYILARLA SUNSET
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Şık ve Dekoratif
İSTER MEYVE SUNUN İSTER 
DEKORATİF AMAÇLI KULLANIN, 
FARKLI MALZEMELERDEN 
YAPILAN BU ŞIK KASELER 
EVİNİZE FARKLI BİR HAVA 
KATACAK.

STARTER

Yasha Butler, ECNP Galeri Vakko

Beymen Home Crate&Barrel

Crate&Barrel Ela Cindoruk, Paşabahçe Omnia

Nude Nude

Bir kıvılcımla başladı… 333 yıldır yanıyor.

1683’te Almanya’nın Gaggenau kasabasında bir 
alevin sıçramasıyla öykümüz başladı.   
Demir işlemeyi, Badenia bisikletlerinin icadını ve 
özel mutfaklara buharlı fırının sunulmasını önce 
hayal ettik, sonra da hayata geçirdik.

333 yıldır çelik ile çalışmak çok nadir rastlanan bir 
durumdur. Zaman, mesafe ve kültürleri aşan bir 
başarıyı ortaya koyar. Gaggenau sadece mutfak 
aletleri sunmakla kalmaz, bir evin ruhunu oluşturur. 
İşte bu tutku ile 333. yıldönümümüzü kutluyoruz.

www.gaggenau.com veya 444 55 33 nolu çağrı  
merkezimizden bilgi edinebilirsiniz.

Farkı yaşamak için Gaggenau.
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STARTER

YAZ HAYALİ
Motor yat üretiminde dünyada ilk üç içinde yer alan Numarine, yeni tasarımlarıyla yaz için hazırladığımız 
“wish list”e ilk sıradan giriyor. Orijinal Flybridge konseptini çarpıcı ve fütüristik çizgilerle birleştiren 78 
Fly Evo ve konforu öne çıkaran 60 Fly, Can Yalman imzalı tasarımlarıyla son derece şık görünüyorlar.

ROBOT KARL
Klasik tarzıyla kalbimi-
zi fethetmiş olan Karl 
Lagerfeld, şimdi muzip ve 
her daim genç kaldığını 
kanıtlayan tasarımlarıyla 
karşımızda: Birer robot 
olarak karikatürize edilmiş 
Karl Lagerfeld ve kedisi 
Choupette’in illüstrasyonla-
rıyla süslü çanta, anahtarlık 
gibi aksesuarların yanı sıra 
sweatshirt ve tshirt’leri çok 
beğeneceğinize eminiz.

EVDE BEYMEN 
STİLİ

Beymen İstinyePark, yeni sezonda 
karşımıza yeni home departmanıyla 

çıkıyor. Dekorasyon tutkunlarını 
ağırlamaya hazırlanan 250 m2’lik 

Beymen İstinyePark home bölümün-
de markanın kendi koleksiyonunun 
yanı sıra Alexandra Von Fursten-
berg, St. James, Jonathan Adler, 
Baccarat, Moser, Ralph Lauren, 
Aerin, Assouline, Etro, Missoni, 

Maison de Vacances, Fornasetti, El 
Casco, L’objet, ban.do, Stationary 

gibi markalar yer alıyor.

ÖZGÜR RUH 
Sezon trendlerini Vakko kadınına 
göre yorumlayan Vakko’nun 2016 

İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, beş farklı 
temada günden geceye uzanan şık ve 
pratik seçenekler sunuyor. Tasarımla-
rın tümünün ortak noktası olarak yazı 

yansıtan renkler öne çıkıyor.

BROOKS BROTHERS’DA 
ZAC POSEN ZAMANI
Uma Thurman, Gwyneth Paltrow ve Naomi Watts’ın da 
aralarında olduğu pek çok ismin gözdesi modacı Zac Po-
sen, Brooks Brothers için tasarladığı ilk koleksiyonu ile 
rengarenk bir ilkbahar ve yaz müjdeliyor. Canlı desenler, 
retro baskılar, rahat ve sofistike tasarımlarla karşımıza 
çıkan koleksiyon, Amerika’nın ünlü tatil bölgesi Hamp-
tons’dan esintiler taşıyor.

GÜNEŞ KALKANI
Shiseido’nun Future Solution LX 
serisine ait Universal Defense 
SPF 50+, yaz gelirken makyaj 

çantanızda mutlaka yerini alması 
gereken bir ürün. Cildi zararlı UV 
ışınlarından, hava kirliliğinden ve 
isten korumayı vaat eden günlük 
koruyucu krem; dış faktörlerin 
sebep olduğu kırışıklıkların ve 

koyu halkaların oluşumunu önle-
meye yardımcı olarak, ciltteki renk 

eşitsizliklerini düzenliyor. Suya 
dayanıklı formülüyle etkisi tüm gün 
süren ürün yazın favori kozmetik-

lerinden, bizden söylemesi!

KARNAVAL 
GÜNDEMİ
Miami’de gerçekleşen Veuve 
Clicquot Uluslararası Karnavalı 
şampanya severlerin yanı sıra 
birçok ünlü ismi de ağırladı. Miami 
Museum Park’ta gerçekleşen 
karnavala, Gabrielle Union, Chanel 
Iman, Daniela Botero, Mariano de 
Vaio gibi isimler katıldı. Geleneksel 
samba dansçılarından sırık cam-
bazlarına birçok öğenin yer aldığı 
karnavalda Veuve Clicquot Yellow 
Label, Rosé ve Champagne Hou-
se’un en yeni ürünü olan Veuve 
Clicquot Rich ikram edildi.

UZAY BIÇAĞI
Chef, yazar ve gurme Anthony 
Bourdain öyle bir denemeye 
imza atmış ki, sayfalarımızda 
yer vermeden edemezdik! Usta 
bıçak yaratıcısı Bob Kramer 
ile birlikte meteor parçalarını 
eriterek bıçak haline getiren 
Bourdain, tutkuyla yapılan işin 
başarıyla sonuçlanacağının en 
somut canlı kanıtı. Meteor par-
çalarını sıkıştırarak ateşte eriten 
Kramer’in tekniği Japonya’nın 
önde gelen kılıç ustası Yoshinda 
Yoshiwara’nın 4 milyar yaşındaki 
bir meteoru eritip katana yap-
mak için kullandığı ile aynı.Anthony Bourdain
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• İstanbul (Bağdat Cad., Etiler Merkez, Ataşehir, Nişantaşı, Yeşilköy) • Ankara • Bursa • İzmir 

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek olan genç liderlik programı Next Generation başlıyor.
En değerli varlığınız kendi bağlantılarını kuruyor, ''varlık yönetimi'' konusunda bilgilenerek
yarınki sorumluluklarına bugünden hazırlanıyor.

    “NEXT GENERATION”LA
             EN DEĞERLİ VARLIĞINIZ
GELECEĞE HAZIRLANIYOR.

TÜRKİYE'DE
BİR İLK

STARTER

ENERJİK EVLER 
Rahat ve sakin tarzıyla öne çıkan Cape Cod adasından esinlenilerek yaratılan Crate&Barrel Bahar Ko-
leksiyonu; Gündelik Şıklık, Klasik, Kır Evi ve Modern temaları ile farklı tarzları değişik stillerle birleştirme 
fırsatı sunuyor. Tüm koleksiyona yansıtılan yeşil-mor, mavi-turkuaz, sarı-turuncu renk kombinasyonları ve 
çiçek desenleri, evine baharı getirmek isteyenleri mutlu edecek.

GÖZLÜK 
KARDEŞLİĞİ
Köşeli formlardan daha yuvarlak 
hatlara geçiş yapan gözlük tasa-
rımlarında son yıldız Ray-Ban’in 
Clubround modeli. Oyuncu Kate 
Hudson ve Jessica Alba’nın da 
edindiği bu retro esintili gözlükler 
şu sıralar oldukça revaçta. 

SARAYA YEMEĞE 
GİDELİM Mİ?

1897’den bu yana Saray mutfa-
ğı sunan, dünyanın en iyi müze 
restoranları arasında gösterilen 

Konyalı Lokantası, şimdi Topkapı 
Sarayı’ndaki yeni mekanında mi-
safirlerini bekliyor. Tarih kokan bir 
ortam ve eşsiz İstanbul manzarası 
eşliğinde farklı bir yemek deneyimi 

yaşamak için ne duruyorsunuz?

BESLENMENİN 
SAF HALİ

Kan şekerini dengelerken açlık his-
sini savuşturmak, enerjinizi artırmak; 

bir yandan da formunuza dikkat 
etmek istiyorsanız, Saf Snacks’in 
tatlı ve tuzlu ürünlerini denemenizi 
öneriyoruz. Özellikle öğün araların-
da tercih edebileceğiniz Saf Snacks 
ürünleri, rafine şeker, tuz, margarin 
ve beyaz un içermiyor, ayrıca be-

sinsel içeriklerini muhafaza etmeleri 
için 41°C’nin altında pişiriliyor.

Saf Snacks ürünlerini Caffe Nero, 
www.thelifecoshop.com, Eataly, 

Gloria Jeans, Macrocenter, Vegan 
Dükkan ve tazemasa.com gibi ad-

reslerde bulabilirsiniz.
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Kısa süre içinde lezzet avcılarının 
gözdesi olan Eataly İstanbul, bulun-
duğu tüm ülkelerde yöresel kültür ve 
mutfağı desteklediği gibi Türkiye’nin 
de yöresel lezzetlerini öne çıkarmaya 
devam ediyor: Gaziantep’den gelen 
baklavalarıyla ünlü Pare ve binbir 
çeşit baharatın bulunduğu Eataly 
Baharat Standı’nı ziyaret edip bu 
tatlarla tanışmanızı öneriyoruz.

MASERATI’DEN 
YENİ MODEL 
İtalyan lüks otomobil üreticisi 
Maserati, baharı yeni sportif 
SUV modeli Levante ile karşılı-
yor. Henüz Cenevre Otomobil 
Fuarı’nda görücüye çıkmadan 17 
tane sipariş alan ve ön satışı ya-
pılan yeni SUV modeli, Torino’da 
bulunan Mirafiori tesislerinde 
üretilecek. Tutunma seviyesi dü-
şük yüzeylerde üstün yol tutuş ve 
mükemmel off-road performansı  
sunan yeni SUV’un tüm versiyon-
larında; farklı sürüş modlarına 
göre elektronik olarak uyarlana-
bilen sertlik ve yükseklik ayarlı 
havalı süspansiyon sistemi, akıllı 
dört tekerlekten çekiş sistemi Q4 
ve 8 kademeli otomatik şanzıman 
standart olarak sunuluyor. 

STARTER

TAZE RENKLER
Cartier’nin C de Cartier Koleksiyonu’nun ardından sunduğu Mini C de Cartier çantalar şimdi beş 
farklı renkle karşımıza çıkıyor. Daha önce pastel tonlarda tasarladığı çanta koleksiyonunu bu sefer 
mikro boyutta hazırlayan marka, belirgin kesimli çanta formunu babydoll stiliyle birleştirmiş. Renk 
seçiminde doğal taşlardan ilham alınan Mini C de Cartier, kısa saplarının yanı sıra çıkartılıp tekrar 
takılabilen uzun sapı ile son derece pratik bir kullanım sunuyor.
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ÇÖZÜM 
CHANEL’DEN 

Tene yumuşaklık kazandırırken 
stresin verdiği etkilerden arındırmayı 
hedefleyen La Solution 10 de Chanel 
bakım kremi, ciltteki ana proteinleri 
uyararak nem bariyerini güçlendiri-

yor. Geleneksel yöntemlerle toplanıp 
kurutulduktan sonra değerli özleri 

ürünün formülündeki ana madde ola-
rak kullanılan beyaz çay ise kuvvetli 

koruma vaat ediyor.

COOL 
MUTFAKLAR 

Ünlü İtalyan mutfak markası Scavoli-
ni tasarımlarını artık Etiler’de Italdeko 
showroom’unda görebilirsiniz. Farklı 
zevklere hitap eden birbirinden çeşit-
li mutfak stillerinin ortak noktası ise, 
yıllara dayanan Scavolini tecrübesin-

den doğan üstün kalite.

ŞARKI SÖYLEYEN 
ÇANTA
Son dönemde en beğendiğimiz 
tasarımı açıklıyoruz: Wireless 
bluetooth speaker, speakerphone 
ve kullanışlı bir clutch olan tasarım, 
özellikle son moda teknoloji 
tutkunlarının gözdesi olacak. Kaliteli 
bir ses sunan şık clutch’ın omuza 
asmak için sapları da bulunuyor. 
fancy.com’dan satın alabilirsiniz.

TROPİK ESİNTİ
Bulgari, ilhamını turmalin taşından alan Omnia Paraiba kokusu ile yeni sezona hızlı bir giriş yapıyor. 
Hayat dolu, taze ve canlı olarak tanımlayabileceğimiz koku turunçgiller, gardenya özleri ve vetiver 
birleşiminden oluşuyor. Master parfümör Alberto Morillas imzalı Omnia Paraiba’nın egzotik renkler-
deki şişesinin de çok şık göründüğünü belirtelim.
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STARTER

BAHÇEYE 
ÇIKIYORUZ
Baharın gelmesiyle birlikte 
açılan bahçe mevsimi için 
dekorasyonunuzu güncellemek 
istiyorsanız, sizi L’unica’nın 
showroom’una alalım. Yaklaşık 
100 farklı modelde binlerce 
ürün çeşidi ile dış mekanlara 
konfor ve şıklık kazandırmayı 
hedefleyen L’unica’dan, eminiz 
eliniz boş çıkmayacaksınız.

İŞTAH AÇAN MODA
Bir süredir gündemde olan yiyecek desenli tasarımlar bu sezonda 
da karşımıza çıkıyor. Genç bir marka olan T.ease Wear Project’in 
kahve kupalı sweatshirt’ü, Vans’ın donut baskılı sneaker’ları ve 
Vakkorama’da bulacağınız çanta yaz için seçtiklerimiz.

FRANSA LEZZETLERİ
Birincisi oldukça ses getiren Goût 
de France / Good France etkinliği, 
21 Mart 2016’da ikinci kere düzen-
lenerek 5 kıtada 1.500 chef, 1.500 
menü, 150 büyükelçiliği bir araya 
getiriyor. Ünlü chef Alain Ducasse 
ve Fransa Dışişleri Bakanlığı işbir-
liğiyle düzenlenen etkinliğin amacı 
Fransız yaşam stilini, yöresel lez-
zetlerini tanıtarak Fransa’yı turistik 
açıdan daha da çekici kılmak. Dün-
yadaki çeşitli restoranlardan 1.500 
chef’in aynı günde benzer kriterleri 
baz alarak  hazırladıkları menü, aynı 
zamanda çevreye duyarlı. Daha az 
şeker, yağ ve tuz kullanımını teşvik 
eden organizasyonun tam bir gast-
ronomi şöleni olacağını kestirmek 
güç değil. Katılımcı restoranları 
www.goodfrance.com adresine 
tıklayarak görebilirsiniz.

ALANYA YEMEKLERİ 
AVRUPA MUTFAK 
MİRASI AĞI’NDA
Zengin yöresel mutfak kültürünü ve 
bölgesinde üretilen her türlü gıdayı 
etkin bir şekilde tanıtmak amaçlı 
uluslararası bir proje olan Culinary 
Heritage/Mutfak Mirası Ağı’nda 
“Onaylı Bölge” haline gelen Alanya, 
Avrupa Birliği tarafından onaylanmış 
logoyu kullanım hakkını elde eden 
Türkiye’deki ilk ve tek bölge oldu. 
13 ülkeden 35 bölgenin üye olduğu 
Mutfak Mirası çalışmalarına dair 
tüm detaylara ve üye olan işletmele-
re ait bilgilere www.culinary-herita-
ge.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Neler oldu
Yeme-içme Dünyasında 
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Ataköy Marina Park Residence 1.Kat No:104 İstanbul
Tel: 0212 5604004    |     info@karina.com.tr

www.karina.com.tr

Exclusive Partner for Turkey

www.numarine.com

EXPLORER SERIES

40

FLYBRIDGE SERIES

60

70

78

102

HARD TOP SERIES

70

78

105

60

32

24

ENDÜSTRİYEL 
ESTETİK
Gelibolu yarımadasında, üzüm bağlarıyla 
iç içe bir şarap imalathanesi ve konuke-
vi olan Vinero, Mimar Cem Sorguç’un 
kurucusu olduğu CM Mimarlık tarafından 
tasarlanan iç mekanlarıyla yalnız üretimin 
organik işleyişine katkıda bulunmakla 
kalmıyor, tadım ziyaretçilerine de unutul-
maz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. 
Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde yer alan 
Vinero Şaraphane ve Konukevi, 16.000 
metrekarelik bir alana yayılan imalat 
ve depolama birimlerinin yanı sıra 25 
odalı bir konukevi ve kapsamlı bir spa’yı 
barındırıyor. Olabildiğince çıplak bırakıl-
mış betonarme strüktürü ile endüstriyel 
estetiğin en şık örneklerinden biri olan 
mekan farklı bir haftasonu gezisi için 
ideal seçim, bizden söylemesi.

STARTER
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KARŞINIZDA 
HANDPRESSO
Gerçek kahve tutkunları için yaratı-
lan dünyanın ilk taşınabilir espresso 
makinesini görür görmez tasarımı-
na bayıldık. Dilediğiniz her yerde 
her an lezzetli bir kahve deneyimi 
yaşatacak Handpresso yedi farklı 
uluslararası dizayn ödülünün sahibi 
olarak da dikkat çekiyor. Kullanımı 
çok kolay olan ve kompakt tasa-
rımıyla dikkat çeken Handpresso 
ile lezzetli bir espresso hazırlamak 
için tek yapmanız gereken dahili 
pompasıyla 16 bar basınç sağlayıp 
önceden termosuna koyduğunuz 
sıcak suyu eklemek. Pile ya da 
elektriğe ihtiyaç duymayan çevre 
dostu tasarım çok şık bir hediye 
seçeneği. shopigo.com ve Nişantaşı 
No: 17 mağazasında bulabilirsiniz.

LEZZET’Lİ İKRAM
Taze ve rahat felsefesiyle hizmet veren Lezzet Co. 
Döner ile davetlerinizde hafif ve leziz atıştırmalıklar 
sunmaya ne dersiniz? Uzman gurme ve gazeteci-
lerin seçimi ile Türkiye’nin en iyi 10 dönercisinden 
biri olarak gösterilen Lezzet Co. Döner’in yeni cate-
ring hizmeti özellikle bahar ve yaz aylarının vazge-
çilmezleri olan bahçe partilerinin kurtarıcısı olacak 
gibi görünüyor. Özel döner ustası ve döner ocağı 
ile davetlerde yer alacak olan Lezzet Co. Döner, 
döneri organizasyon mekanında pişiriyor ve en taze 
haliyle servis ediyor. İsteğe göre servis elemanı da 
sağlayan Lezzet Co. Döner, menüsündeki tüm özel 
tatları sunabiliyor.
Tel: (0212) 230 20 60 - 0 (505) 997 56 50

SANAT ESERİ
Yeni sezon alışveriş listenizi yaparken Brian 
Atwood’un yaz koleksiyonunda yer alan bu iri 
çiçekli tasarıma mutlaka yer verin. Tüm giysilere 
farklı bir hava katacağı kesin olan yüksek topuklu 
sandaletleri Harvey Nichol’s mağazalarında 
bulabilirsiniz.

STARTER
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MÜCEVHERDE 
İKONİK İMZA: 
CHANEL’DEN 
KAPİTONE IŞILTI
Chanel tasarımlarına damga vuran ve 
özellikle ünlü minik ceketlerle 2.55 
çantalara hacim kazandıran kapitoneler 
şimdi ünlü Fransız markasının mücevher 
koleksiyonunda karşımıza çıkıyor. 
“Signature de Chanel” ismini taşıyan bu 
özel koleksiyonda mücevherlere farklı 
bir hava kazandıran ikonik kapitoneler, 
akışkan form sağlayarak kolye, yüzük gibi 
parçaların takıldıklarında tam oturmasını 
sağlıyor. Ağırlıklı olarak pırlantanın kul-
lanıldığı tasarımları Chanel butiklerinde 
görebilirsiniz. 

STARTER
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EVDEKİ CHEF 
1882’den beri mutfak tasarımları üreten bir İtalyan şirketi olan Bertazzoni’nin estetik harikası kuzinelerini 
görür görmez bayıldık. Distribütörlüğünü Enkay Group’un üstlendiği Bertazzoni ürünleri; yüzyıldan fazla 
zaman önce aile üyelerinin Avusturya Macaristan İmparatorluğu’ndan gelen odun sobalarını görmeleriyle 
aldıkları ilhamla doğmuş.

MODAYA YAZ GELDİ
Yazın gelişiyle birlikte moda sahnesinde başrole çıkan çiçekler, bu sezon farklı zevklere hitap eden 
tarzlara bürünmüş: Alexander McQueen’in Viktoryen stille harmanladığı çiçek desenleri, Antonio Berardi 
koleksiyonunda şık, Gucci podyumunda ise bohem bir hava yansıtıyor. Dolce&Gabbana ise yine Sicil-
ya’nın geleneksel el sanatlarından ilham almış.  

SEYYAH RUHU
Trendlerin zamansızca yorum-
landığı tasarımlarıyla öne çıkan 

Academia Erkek koleksiyonu, dün-
yayı dolaşan gezginlerden ilham 

alınarak hazırlanmış. Yeni sezonda 
eşofman takımını deri gömlekle 

buluşturarak farklı duruşunu kanıt-
layan markanın sloganlı tişörtlerini 

ve parkalarını çok sevdik.

KAÇ PUAN?
Mevsimin enerjisini yansıtan canlı 

puantiyeler birçok modacının 
koleksiyonunda hakimiyetini 

ilan etmişe benziyor. Salvatore 
Ferragamo’nun alçak topuklu 
sandaletleri ise rahatlığı ve 

şıklığıyla kesinlikle favorimiz.

STARTER

Antonio 
Berardi

Alexander 
McQueen Dolce&GabbanaGucci

Vodafone Red’le tarifeniz
yurtdışında da geçerli
Tarifenizi yurtdışında aynen kullanmak, 
Vodafone Red’in 7 artısından sadece biri.

Arayın, gelelim: 0850 250 20 55

Vodafone

Her Şey Dahil Pasaport, günlük 9,90 TL’dir. Geçerli tarifeler, ülkeler ve abonelik koşulları için: vodafone.com.tr
Red Tarifelerindeki yurtdışında kullanım, Her Şey Dahil Pasaport ile 51 ülkede sağlanmaktadır. Aboneler, her yöne dakikaların tamamını Türkiye’yi ve bulundukları geçerli ülke numaralarını aramak 

ve aldıkları tüm aramalar için kullanabilirler. Abonelerin internet kullanımları tarifelerindeki internet hakkından düşecektir. Vodafone’un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır. Fiyatlara vergiler dahildir. Detaylar için: vodafone.com.tr/Red

Vf Fikred +7 Safari ilan 24x30,5.indd   1 09/03/16   18:18
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STARTER Nisan Mayıs

FİLM 
FESTİVALİ

SUNSET DOLUNAY 
PARTİSİ

ENGİNAR VE KUŞKONMAZ MEVSİMİ

MANTAR ŞENLİĞİ

7 NİSAN

22 NİSAN

10 NİSAN

23 NİSAN

7-17 Nisan tarihleri arasında 
gerçekleşecek 35. İstanbul 
Film Festivali için geri sayım 
başladı. Film tutkunlarının 
merakla beklediği festivalde, 
yabancı film kategorisinde 
Fransa adına Oscar adayı 
olan ve oldukça ses getiren 
Mustang filmini de görme 
fırsatı bulabilirsiniz. 

Baharı karşılamak için en güzel 
geceyi kaçırmayın!

Enginar ve kuşkonmazın en lezzetli halleriyle bulunacağı bahar döne-
minde, bu lezzetli ve sağlık deposu sebzeleri ister salatalarınızda ister 
zeytinyağlı olarak sofranızda bolca misafir edebilirsiniz.

Daday’ın tertemiz ha-
vasında, Türkiye’nin 
tek Mikolog’u (mantar 
bilimci) olan Jilber 
Barutçiyan ile baharı 
doğada karşılamaya 
ne dersiniz? İksir 
Resort Town Tatil 
ve Yaşam Kasabası 
ile Jilber Barutçiyan 
Kuzu Göbeği Mantar 
Şenliği, şehirden haf-
ta sonu kaçmak için 
çok hoş bir fırsat.

MÜCEVHERİN KİTABI

Modern ve şık tasarımlarıyla öne çıkan ünlü 
mücevher markası Messika’nın tarihçesi ve 
dizaynları çok şık hazırlanmış bir kitapla kar-
şımıza çıkıyor. Eseri, ödüllü bir gazeteci olan 
Vivienne Becker hazırlamış.

YEŞİL SERGİ
5 HAZİRAN’A KADAR

İstanbul Modern, doğayı yücelten ve çevre-
sel farkındalığı gündeme getiren bir sergiyle 
karşımıza çıkıyor: “Yok Olmadan”. Farklı 
dönemlerden sanatçıların doğaya bakışlarını 
ve “sürdürülebilirlik” kavramıyla çetrefilli iliş-
kilerini yansıtan çalışmaları bir araya getiren 
sergiyi 5 Haziran’a kadar görebilirsiniz. 

SUNSET DOLUNAY 
PARTİSİ

21 MAYIS

ANI VE SÜREKLİLİK
1 MAYIS’A KADAR

Pera Müzesi’nde yer alan sergi, 1980’li yıllarda Nahit Kabakcı tarafından oluşturul-
maya başlanan Huma Kabakcı Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi bir araya getiriyor. Huma 
Kabakcı’nın Esra Aliçavuşoğlu ile eşküratörlüğü üstlendiği sergiyi 1 Mayıs tarihine 
kadar gezebilirsiniz.

HAPPY BIRTHDAY HER MAJESTY
15 MAYIS

İngiltere Kraliçesi 
II. Elizabeth’in 
doğumgününe 
katılmak ister 
misiniz? Cevabınız 
evetse, Betravel’den 
rezervasyon 
yaptırarak, 15 
Mayıs’da Royal 
Windsor Horse 
Show’da kraliçenin 
katılımıyla 
gerçekleşecek 
doğumgünü 
kutlamalarına şahit 
olabilirsiniz.

BABYLON GÜNLÜĞÜ
15 NİSAN

House müziğin sınırlarını genişleten Belçi-
kalı ikili Stavroz, Nights by You sponsorlu-
ğunda Babylon’da sahne alacak.

DENİZ KEYFİ
13 NİSAN

Açık deniz tutkunlarının merakla takip 
edeceği Panerai Classic Yachts Challenge 
2016, 13-19 Nisan tarihleri arasındaki ilk 
etabıyla start alıyor. Antigua Classic Yacht 
Regatta ile başlayacak organizasyon, 
1960’lardan beri tekneleri İngiliz Lima-
nı’nda bir araya getiriyor, aynı zamanda 
Karayip Yelkenli Sezonu’nu da kapsıyor. 
Turnuvanın ikinci ayağı ise 1-5 Haziran 
arasında Les Voiles d’Antibes ile Cote 
d’Azur’de. Daha sonra sırada İtalya-Tos-
kana’da 16-19 Haziran tarihleri arasında 
gerçekleşecek Argentario Yelkencilik 
Haftası yer alıyor. 
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LONDRA’NIN YENİ GÖZDESİ

2 VE 3 YATAK ODALI DAİRELER; £1.150.000’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA

www.oneblackfriars.co.uk

Fiyat ve detaylar basım zamanında geçerlidir. Çizim bilgisayar tasarımıdır ve gösterge amaçlıdır. 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ
PHYSKOS PROPERTY

Emre Bilgin: emre@psslondon.com
Deniz Canlısoy: deniz@psslondon.com|

+44 (0) 207 590 3676 veya +44 (0) 755 373 7570
64 Knightsbridge, SW1X 7JF, London

www.psslondon.com

Ödüllü mimarlık şirketi Simpson Haugh&Partners’ın 
son tasarımı, 170 metrelik bir gökdelen olan One 
Blackfriars, bütün ihtişamıyla Londra’nın Southbank 
semtinin tam kalbinde yükselmeye hazırlanıyor. Birçok 
ünlü binanın mimarisinde imzası olan Ian Simpson’ın 
St. George icin tasarladığı bina, kentin sürekli değişen 
siluetinin öne çıkan bir parçası olacak.

One Blackfriars’ın merkezinde St. Paul Katedrali’nin ve 
Londra şehrinin muhteşem manzaralarına hakim olan 50 
katlı çarpıcı bir kule yer alıyor. One Blackfriars projesinin 
tamamlanmasıyla 10 yıldan beri boş duran ve Blackfriars 
köprüsünün güneyinde yer alan boş alan değerlenmiş 
oluyor. 2018’in 2. Çeyreğinde tamamlanması planlanan 
proje, Londra’nın Southwark semtine değer katacak lüks 
konutlardan, otel tarzı rezidanslardan, dünya çapında bir 
butik otelden ve yerel sanatçıların eserleriyle bezenmiş bir 
meydandan oluşuyor.

Projenin yaratıcısı Ian Simpson One Blackfriars’ı şöyle
tanımlıyor: “Vizyonumuz Londra’nın silüetine pozitif
bir değer katacak, kentin St. Paul Katedrali ve 30
St. Mary Axe gibi tarihi ve çağdaş sembolleriyle
uyum sağlayacak, güzel ve zarif bir yüksek yapı
yaratmaktı. Kentlerin değişmesi ve evrilmesi gerekir.
Kentin tarihi dokusuna saygı duyarken, bir yandan
da Londra’nın global konumunu koruması için
değişime kucak açarak 21. Yüzyılın gereklerini
yerine getirmesi gerektiğine inanıyoruz.”

Projenin iç mekanları ünlü tasarım fi rması Tara 
Bernerd&Partners tarafından binanın mimarisiyle uyum 
içerisinde ve kullanım alanlarını, ışığı ve manzaraları en etkili 
şekilde değerlendirerek tasarlandı.  Londra’nın en hareketli 
semtinde yer alan projenin farklı bölümlerine, bölgenin 
zengin kültürel yapısını yansıtmak adına ünlü sanatçılar; 
Gainsborough, Hepworth ve Turner’ın adları verildi. 
Gainsborough, Hepworth ve Turner; 18. Yüzyıl portre ve 
peyzaj ressamı Thomas Gainsborough’un, 20. 

yüzyıl modernist heykeltraş Barbara Hepworth’un, 
romantik ve empresyonist peyzaj resimleriyle tanınan 
J.M.W. Turner’ın izlerini taşıyor. Projede yer alan ve 
özel havuz ve peyzaj ögeleriyle bezenmiş halka açık 
meydan, Londra’nın kültürel merkezine heyecan verici bir 
alan kazandırıyor. One Blackfriars’ın bitişiğinde yer alan 
ve dünyanın en büyük sanat kompleksi olma özelliğini 
taşıyan Southbank Centre, bünyesinde dünyaca ünlü 
Royal Festival Hall’ı, Hayward Gallery’i ve yıl boyu klasik 
müzik konserlerinin, opera, bale ve tiyatro gösterimlerinin 
düzenlendiği Queen Elizabeth Hall’ı barındırıyor.
Hemen yakında National Film Theatre, aralarında 
Mondrian Hotel de bulunan birçok 5 yıldızlı otel, dünyaca 
ünlü restoranlar, Oxo Tower, Le Pont de La Tour ve 
Tower Bridge yer alıyor.

One Blackfriars’dan nehir boyunda kısa bir yürüyüşle 
aralarında Shakespeare’s Globe ve Tate Modern’in de 
bulunduğu Londra’nın önemli çekim merkezlerine ulaşmak 
mümkün. One Blackfriars aynı zamanda, Londra’nın 
seçkin alışveriş merkezlerine ve Kings College, London 
School of Economics gibi birçok ünlü eğitim kurumuna da 
kentin mükemmel toplu taşıma sistemi sayesinde kolayca 
ulaşılacak mesafede bulunuyor.

OB_Sunsetter_Mag_DPS_305x480_Turkish_March16.indd   1 11/03/2016   12:58
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İstanbul Portföy ve yeni 
projeler hakkında...
Alpaslan Ensari: Ben ve Turgay Boğaziçi mezunlarıyız 
ve 36 yıllık bir dostluğumuz var. Tufan Deriner ise 12 
yıl İş Bankası ve İş Yatırım’da Yöneticilik ve Fon Yö-
neticiliği yaptıktan sonra aramıza katıldı ve üçümüz, 
Türkiye’nin ilk faaliyete geçen portföy yönetim şirketi 
olan İstanbul Portföy’ü Nisan 2012’de devir aldık. Şu 
an itibarı ile 40’a yakın çalışanımız ve 900 milyon TL 
büyüklüğümüz ile bankalardan bağımsız en büyük 
portföy yönetim şirketlerinden biriyiz.

BUFON da dahil olmak üzere 11 aktif yatırım fonu-
muz var. Yeni projelerimiz arasında global makro fonu, 
girişim sermayesi fonu, yüksek getirili hisse senedi 
ağırlıklı fonlar var. Türkiye’deki melek-yatırım aşama-
sındaki girişimlere yatırım yapmak üzere kuruluş çalış-
malarına başladığımız girişim sermayesi fonu, BUBA, 
Boğaziçi Üniversitesi Business Angels ile ortaklaşa 
hayata geçirilecek. Bunların yanı sıra, aktif olarak ta-
nıtımını yaptığımız, sporcu ve sanatçılar için varlık yö-
netimi hizmetimiz var: Dünya ekonomilerine şekil veren 
“Family Office” denilen bu konseptin Türkiye’de de hız-
la ivme kazanacağını düşünüyoruz. Bir finans şirketi 
olduğumuz için tanıdığımız pek çok sporcu ve sanat-
çı bulunuyor. Bu insanlar aktif yaşamlarında çok hızlı 
para kazanıyorlar; ama bunu bir o kadar hızlı harca-
yabiliyorlar. Bunu engelleyecek bir yapı geliştirmemiz 
gerektiğini düşündük.  

BÜMED ile işbirliği sonucunda 
doğan BUFON hakkında…
Alpaslan Ensari: Boğaziçi Üniversitesi’ne çok şey 
borçluyuz. Üç ana ortağız, ekibimizde de birçok Bo-
ğaziçili var. İstanbul Portföy olarak okulumuzun 150. 
yılı etkinliklerine elimizden geldiği kadar katkıda bulun-
maya çalıştık. Üniversitemizin ciddi bir desteğe ihtiya-
cı var. Yurt dışındaki üniversitelere bakıyoruz, hep bu 
desteklerle ayakta kalıp çok iyi yerlere geliyorlar.

Eğitime destek olmak ve Boğaziçi mezunlarının 
daha iyi yatırımlar yapmalarını sağlamak için BUFON’u 
hayata geçirdik. BUFON’u, birkaç amaca birden hiz-
met edecek şekilde yapılandırdık. Özetleyecek olur-
sam, BUFON, bir-iki yıl gibi vadede, mevduat getirileri 
üzerinde bir getiriye ulaşıp, görece olarak düşük bir 
piyasa riski alarak, yatırımcısına mutlak getiri hedefle-
yen bir yatırım fonu.

Boğaziçi Üniversitesi’ne destek...
BUFON’un yönetim ücretinden tüm masraflar düşül-

dükten sonra, geriye kalan net tutarın yüzde 50’si-
nin, BÜMED’e aylık olarak bağış yapılması suretiyle 
destek olacağız. Yani hem yatırımcının hem Boğaziçi 
Üniversitesi’nin beraberce kazanç ve fayda sağlaya-
cağı bir yapı oluşturduk. Hedeflediğimiz yerlere gele-
bilirsek, devamlı ve ciddi bir kaynak sağlıyor olacağız.

Kaliteli eğitime kaynak ayrılmalı.
Turgay Ozaner: BÜMED’de yapılanlardan, yapılacak-
lardan bahsedilince, insan kutsal bir görevin yerine 
getirildiğini hissediyor. Eğitimde en önemli şey öğre-
tim üyesi kadrosu. Burada kaliteli öğretim üyelerinin 
bulunuyor olmasından ve onların da maliyetlerinin 
devlet üniversitelerinde çeşitli kısıtlılıklar içinde kal-
masından dolayı bir tatminsizlikle karşılaşma durumu 
söz konusu. Kaliteli öğretim üyelerini de bünyede tut-
mak zorlaşıyor. Bunun için mutlaka bir kaynak yaratıl-
ması lazım. BÜMED burada kendi geliştirmiş olduğu 
fon yaratma projeleri ile ciddi bir katkıda bulunuyor. 
Biz de, BUFON ile buraya mümkün olduğu kadar des-
tek olmayı arzu ediyoruz. Bu Türkiye’de genel bir uy-
gulamaya dönüştüğü zaman sivil toplum örgütlerinin 
üniversiteleri desteklemesini sağlayabiliriz. Bu da çok 
faydalı olur; kaliteli öğretim üyeleri, kaliteli öğrenciler 
yetiştirmeye başlar ve Türkiye ileri gider.

BUFON hakkında…
Alpaslan Ensari: BUFON Ocak’ta satışa sunuldu. 
Böyle bir ürün için zamanlamanın doğru olduğunu 
düşünüyoruz, çünkü İstanbul Portföy olarak faaliyet-
lerimizde üç buçuk yılı geçtik ve kendimize güvenimiz  
oluştu. Bir buçuk senedir Turkcell’in emeklilik fonunu 
yönetiyoruz ve orada, 60’dan fazla esnek fon (yaban-
cı menkul kıymet içerenler hariç) arasında ilk üçteyiz. 

BUFON’u satın almak için...
Turgay Ozaner: Yatırımcılar BUFON’u iki şekilde ala-
bilir. BÜMED’e daha az yasal kesinti sayesinde daha 
fazla kaynak aktarımını sağlayacak şekilde, doğrudan 
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. nezdinde hesap açtıra-
rak ya da daha fazla yasal kesintiden dolayı göreceli 
olarak BÜMED’e daha az kaynak aktarımıyla sonuç-
lanacak şekilde, kendi hesaplarının bulunduğu ban-
kaların internet şubelerinden alabilirler.

Okuldan aldığını geri vermenin önemi…
Alpaslan Ensari: Bu aslında insanlık görevi. Bir yere 
geldikten sonra insanlarla, ihtiyacı olanlarla paylaşı-
yor olabilmek çok önemli. 

Bufon Yatırım Fonu
İSTANBUL PORTFÖY VE BÜMED’DEN YENİ BİR GİRİŞİM:

BOğAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 

MEZUNLAR DERNEğİ İLE 

İSTANBUL PORTFÖY’ÜN ORTAK 

YATIRIM FONU OLAN BUFON 

HAKKINDA KONUŞMAK ÜZERE 

ALPASLAN ENSARİ VE TURGAY 

OZANER İLE BİR ARAYA GELDİK.   
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Sunset’e ne sıklıkta gelirsiniz?
Sunset’e oldukça sık geliyorum. Uzun süredir fa-
vori mekanlarımdan. Türk halkında sadakat duy-
gusu zayıftır, Sunset ise müşterilerinin sadakatini 
kazanmış olan sayılı mekanlardandır. Buna ben de 
dahilim. 

Neden sık geliyorsunuz buraya?
Kendimi iyi hissettiğim için. 

Sunset’e günün hangi saatinde gelmeyi 
seviyorsunuz ve nerede oturmaktan 
keyif alıyorsunuz?
Brasserie açıldığından beri favorim ama büyük sa-
londa elbette terasta yemek yediğim de oluyor. Bü-
yük salonda yiyeceksem, Maitre d’Hôtel Gazi bey 
beni en sakin köşeye yerleştirir. Ben, ‘klasik bir 
Türk erkeği olarak’ öğlenleri rejim yapar, akşamları 
yemek yerim! Bu şahsi alışkanlığımdan dolayı da 
Sunset’e çoğunlukla akşam yemeğine gelirim. 

Peki ne yersiniz Sunset’te?
Bu restoran iyi yemek için şart olan bir şey yapı-
yor. Kullandığı malzemenin en kaliteli ve piyasada 
bulunanın en iyisi olmasına dikkat ediyor. Ege böl-
gesinin en iyi küçük enginarlarını Ege’de çıkar çık-
maz bu mekanda yiyebilirsiniz mesela. Bu konu, iyi 
mutfak için bir olmazsa olmaz. Barış Tansever İs-
tanbul’da menü konusuna en çok kafa yoranlardan 
biri. Sunset’te Uzakdoğu esintileri taşıyan bir menü 
yaptı. Japon aşçıları Hiroki Takemura, bu menüyü 
dışarıdan hazırlamıştı ama sonra buralı oldu ve şu 
anda da Sunset’in Executive Chef’i. Kendisi çok 
başarılı. Sunset, ayrıca Türk mutfağında da iddia-
lı. Benim favorilerim kuzu incik ve patlıcan üzerine 
çeşitlemeler. Mutfak bir de ‘Cod’ balığı alanında 
tecrübe kazandı, bunu da çok değerli buluyorum. 

Bir restorana gitmeyi neden seçersiniz? 
Sizin için en önemli kriter nedir?
Kişinin bir restoranı seçmesindeki en önemli kri-
ter, kendini orada iyi hissetmesidir. Bunun dışında 
yemek, servis, ışıklandırma, ambiyans ve müşteri 
kitlesi de uyumlu olmalı. Her kimi yanınızda yemek 
yerken görmek istiyorsanız onlar orada olmalı. 
Ayrıca mekanın müdavimleri de her daim orada 
bulunmalı. Sunset böyle bir mekan; hem eski mü-

davimleri burada görmeniz mümkün, hem de bu 
müdavimlerin çocukları da mekanın yeni müdavim-
leri. Sunset Brasserie, bu dinamizmi sergilemek 
için de bir eşik oldu. 

Sunset’in İstanbul gece hayatında klasikleşmiş 
olmasını neye bağlıyorsunuz?
Türkiye’de genellikle şöyle düşünülür; ‘Bu sezon 
burası iyi iş yaptı. Gelecek sezon nerede mekan 
açalım?’ Bunda Orta Asya’dan gelen göçebelik 
genlerimizin etkisi olmalı. Sunset ise eski kıtada 
özlediğimiz mekanlar gibi, yıllardır aynı yerde kendi 
hikayesini yazmanın haklı gururunu taşıyor. 

Bu mekanı sizin için öne çıkaran başka 
nedenler var mı?
Barış Tansever, sanat konusuna da kafa yoruyor. 
Herhangi bir müzayededen Hoca Efendi’nin bir tab-
losunu ‘Daha sonra değerlenir, bundan çok para 
kazanırım’ diyerek satın alıp duvara asmıyor. Me-
kana, zamana uygun, üzerinde düşünülmüş sanat 
seçimleri yapıyor. Bu da önemli bir konu. Türkiye’de 
nadir olarak görülen bir şey daha var bu mekanda. 
O da Sunset’in sahiplerinin personelle olan karşılıklı 
sadakate dayanan ilişkisi. Müessesenin başarısında 
bunun da büyük payı olduğunu düşünüyorum. Ör-
neğin; Gazi beyin oğlunun Avustralya’da akademis-

Ali Esad Göksel
ile Sunset Sohbeti

YEMEK YAZARI VE GURME ALİ 

ESAD GÖKSEL, YILLARDIR 

SUNSET’İN MÜDAVİMİ. 

BİZE SUNSET’İ NEDEN SEVDİğİNİ 

ANLATTI, BU ARADA SON BİR 

YILDA SUNSET’TE GERÇEKLEŞEN 

YENİLİKLER HAKKINDA DA 

KONUŞMA FIRSATI BULDUK. “SUNSET BRASSERIE’NİN ÖĞLEN  

MENÜSÜNÜ ELİNİZE ALDIĞINIZDA 

KENDİNİZİ İNGİLTERE’DE BİR 

GASTROPUB’DA YA DA FRANSA’DA 

KÖKLÜ BİR BRASSERIE’DE 

SANABİLİRSİNİZ.”

STARTER



. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
SP

R
IN

G
 2

01
6 

. 5
1

. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
SP

R
IN

G
 2

01
6 

. 5
0

yen olması babasını olduğu kadar, müessese sahibini 
ve müşteri ve dostları olarak da beni gururlandırıyor.     

Bir mekanın başarısı nasıl ölçülür?
Buraya bir keresinde ünlü Fransız chef Paul Bocuse’ü 
getirmiştim, pek beğenmişti. Aynı soruyu ona sormuş-
tum. Bana şunu söyledi; ‘Bir mekanın başarılı olması 
için kalabalık olması yeterli, başka hiçbir şeye gerek 
yok.’ Sunset’in tılsımı bence; her daim kalabalık ve 
canlı oluşu. Ben nispeten erken saatte gelip yemeği-
mi yerim. Biz mekandan çıkarken bizlerden en az 10 
yaş gençlerin gelmesi çok hoş; aynı mekanın yaşam 
hızı ve tarzı farklı olan iki nesil tarafından paylaşılması 
çok güzel. 

Sunset’te çalan müzikle ilgili neler 
söyleyebilirsiniz?
Sunset’in müziği çok güzel. Yıllarca Sunset’in DJ’i 
olarak tanıdığımız ve yakın zamanda kaybettiğimiz Ye-
ner bey çok güzel müzik yapardı, nazımızı da çekerdi. 
Şimdiyse mekanda kardeşi ve yeğeni bayrağı devral-
dılar, DJ’liği sürdürüyorlar. Ayrıca Sunset’in güzel bir 
müzik kütüphanesi var, açıkçası bu çeşitlilik kendinizi 
iyi hissetmenizi sağlıyor.

Sunset İstanbul gece hayatında eski 
bir klasik. Mekanda son zamanlarda 
gerçekleştirilen yeniliklerle ilgili ne 
düşünüyorsunuz?
Türkiye’de genellikle ya mekanlar hiçbir değişiklik 
yapmadan aynı kalır ya da radikal değişikliğe gidilir. 
Sunset’te farklı bir yol izlendiğini görüyoruz. Menüye 
Uzakdoğu mutfağı eklendi. Daha önceden tanıdığımız 
Fransız chef Fabrice Canelle ekibe dahil oldu ve me-
nüyü yeniledi. Şimdi de seçenekler arasına iki ayrı 
‘tasting menu’ eklendi. Sunset’in Şarap Direktörü Sü-
leyman Şen de çok beğendiğim bir sommelier, kendi-
sini sürekli geliştiriyor. O ve ekibi, yemeğimizle hangi 
şarabı eşleştirebileceğimiz konusunda doğru öneriler 
sunuyorlar. 

Brasserie’nin öğlen menüsünü nasıl buldunuz?
Menüyü elinize aldığınızda kendinizi İngiltere’de bir 
‘gastropub’da ya da Fransa’da köklü bir ‘brasse-
rie’deymiş gibi hissediyorsunuz. Menüdeki yemek 
ve içki seçenekleri, menünün içeriği, mizanpajı, istifi 
bunu bize hissettiriyor. 

Son olarak Sunset şarap kavı ile ilgili 
düşüncelerinizi alsak...
İstanbul’da en geniş şarap seçeneğine yer veren 
restoran Sunset. 15 yıldır bu konuya yoğun mesai 
veriliyor burada. Bir mekan için belli bir mevziye gel-
mek önemlidir. Ama o mevziyi korumak çok zordur. 
Sunset, şarap konusunda edindiği ayrıcalığı, yıllardır 
korumayı başaran ender mekanlardan. Batılı bir me-
kanda görmeye alıştığımız anlamda bir kavları, ayrıca 
Türk şarapçılığını da destekleyen bir duruşları var. 
Türkiye’de çoğu restoranda tek şarap markası ile 
çalışıldığı malum. Sunset de kendini bu sıradanlıktan 
sıyırmış nadir adreslerden. Wine Spectator dergisi de 
Sunset’i şarap çeşitliliği açısından yıllardır refere edi-
yor, verdiği ödüllerle tasdikliyor. 

“SUNSET’İN TILSIMI BENCE; 

HER DAİM KALABALIK VE CANLI 

OLUŞUNDA YATIYOR.’

STARTER
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Beyaza Övgü

2000’LERİN BAŞINDA, 

BECK’S BİRASININ 

BREMEN’DEKİ MÜZESİNİ 

GEZERKEN FERMANTASYON 

HOLÜNDE GÖRDÜğÜM 

MANZARA KARŞISINDA 

ŞAŞAKALMIŞTIM. İÇİNE 

DÜŞSENİZ BOğULACAğINIZ 

BÜYÜKLÜKTEKİ MEŞEDEN 

YAPILMA DEV MAYALANDIRMA 

TANKININ ÜZERİNDE, SİVRİ 

BİR BAKIR KOVA DEMOKLESİN 

KILICI GİBİ ASILI DURUYORDU. 

MÜZENİN MÜDÜRÜ MERAKIMIZI 

GİDERDİ: “BU ODA TESİSİN 

EN BÜYÜK SIRRIYDI, UZUN 

YILLAR BİRKAÇ KİŞİNİN DIŞINDA 

KİMSE GİREMEDİ. BURAYA 

İSKANDİNAVYA’DAN TALAŞLAR 

İÇİNDE BUZ KALIPLARI 

GELİR, TANKTA ARPA SUYU 

MAYALANIRKEN YUKARIDAN BU 

BUZ DOLU KOVA DALDIRILIRDI. 

BÖYLECE BİRA SOğUKTA 

MAYALANIR, AROMALARI DAHA 

CANLI VE TAZE OLURDU. BU SIR 

20. YÜZYILDA SIR OLMAKTAN 

ÇIKTI, ARTIK TÜM BİRALAR 

SOğUKTA MAYALANIYOR, HEPSİ 

DE BİRBİRİNDEN AROMATİK…”

MEHMET YALÇIN
KÜÇÜK YUDUMLAR

Açıklamayı hayretle dinlerken, yanımdaki şarap 
eksperi dostum gülümsedi: “Biracıların 300 yıldır 
bildikleri bu yöntem şaraba ne zaman uygulandı 
dersin? 1980’lerde… Beyaz şaraplar bu sayede gü-
zelleşti. Anlayacağın, dünya aslında son 30 yıldır 
iyi beyaz içiyor.”

Yeryüzünün belki de en güzel, en canlı ve taze 
beyaz şaraplarını şu son yıllarda içiyoruz da, bunun 
farkında mıyız? Sanmıyorum… Öyle olsa, 80’lerde 
“fifty-fifty” olan beyaz ve kırmızı şarap oranı, şimdi-
lerdeki üçte bir beyaz, üçte iki kırmızı oranına dön-
mezdi. Hâlâ pek çok yerde, “Beyaz şarabı boş ver. 

STARTER

DÜNYA TAM BİR BEYAZ ŞARAP 

DEVRİMİ YAŞIYOR. “EN İYİ BEYAZ 

ŞARAP, KIRMIZI ŞARAPTIR” GİBİ 

HAM SÖZLERE HâLâ RASTLANSA 

DA, YENİ KUŞAK BEYAZ ŞARAPLAR 

ÜST DÜZEY GASTRONOMİYE 

DAMGALARINI VURDULAR BİLE…

En iyi beyaz şarap, kırmızı şaraptır” gibi çiğ lâflar 
kulağa çalınmazdı.

Geçenlerde, Antalya’nın idealist şarap üre-
ticisi Likya’nın, Elmalı’da dağ yamacındaki te-
sisindeydim. Firmanın sahibi Burak Özkan, he-
yecanla anlatıyordu: “Şu gördüğünüz frigofirik 
kamyon, sadece 20 dakika mesafeden üzümü 
soğuk getirebilmek için alındı. Üzüm gelince de 
şu soğuk hava deposuna giriyor, 5 dereceye ka-
dar soğutuluyor. Sıkımı da oksijensiz, karbondi-
oksit püskürten kapalı preste yapılıyor. Beyazla-
rımız bu sıcak iklimde capcanlı olabiliyorsa, bu 
yatırımlarla oldu…”

Beyaz şarapları daha da güzelleştiren şa-
rap insanlarının başında, Bordeaux Üniversitesi 
Önoloji Bölümü’nden Profesör Denis Dubour-
dieu geliyor. Aileden de şarapçı olan profesöre, 
“Beyazların babası” denmesi boşuna değil. Eski-
den Bordo kelimesi ünlü kırmızı şarabın ve ona 
atfen siyahı bol kırmızının adı iken, artık “Bor-
do beyazı” diye bir kavram var. Bu şaraplarda 
adeta fışkıran narenciye ve çiçek kokularını öne 
çıkaran aromatik mayaların öncüsü Dubourdieu. 
Yakışıklı profesörün beyazını tattığınızda, daha 
koklarken egzotik meyve aromalarından başınız 
dönüyor. Pasyon meyvesinden mangoya, grey-
furttan kumkuata, yasemin çiçeğinden akasyaya 
uzanan bir kokular buketi, “Bugüne kadar içtiğim 
beyazlar şarap ise bu ne? Bu beyaz şarap ise 
onlar neydi?” dedirtiyor insana.

Beyaz şaraplara burun kıvıranları bir kez 
daha düşünmeye sevk edecek birçok mesaj da, 
ünlü gastronomlardan geliyor. Peynir üstadları, 
peynirlerin kırmızıdan çok beyazlara uygun ol-
duğunu söylüyor mesela. Asyalı şefler ve someli-
yeler, keskin lezzetli Asya yemeklerine en iyi dö-
misek beyazların uyum sağladığını belirtiyorlar. 
Chablis’ler, Alzas’lar, Alman Riesling ve Gewür-
ztraminer’leri Michelin yıldızlı restoranlarda altın 
çağlarını yaşıyor. Bal ve çiçek kokulu Misket ile 
Viognier, sıralarının gelmesini bekliyor.

İskandinavya’dan dünyaya esen yerel ve mi-
nimalist mutfağın favorisi ise, normalde hafif ku-
surlu sayılan okside beyazlar. Kuzey Fransa’nın 
fındık kokulu okside Jura ve Arbois şarapları, 
topraksı lezzetli yaban mantarlarıyla mükemmel 
eşleşiyor. İspanya güneşinde kavrulan Palomi-
no’nun kekre beyazı Manzanilla ile Fino Sherry 
bile bu rüzgardan nasibini alıyor, iddialı menüle-
re giriyor ve havyarın yanında şampanyaya rakip 
oluyor.

Biz Türkler de beyaz şarap devriminden uzak 
kalamıyoruz. Her ne kadar Kapadokya’nın gol-
den elma kokulu Emir’i ile Tokat’ın Riesling’i 
aratmayan Narince’si kendilerini daha özenli 

işleyecek üreticileri beklese de, Chardonnay ile 
Sauvignon Blanc bu topraklara uyum sağladı 
bile. Kırklareli’nin buz gibi rüzgarların yaladığı 
serin bağlarında Albarino’lar, Sauvignon Gris’ler 
de göze çarpmaya başladı.

Balıkları bu denli muhteşem bir ülke, beyaz 
şaraba sırtını çevirebilir miydi zaten? Sevgili Ali 
Sirmen’in müthiş deyimiyle “Balıkların Ece’si” 
lüferin, denizlerin zırhlı prensi kalkanın, Bod-
rum’un dünyada eşine zor rastlanan adeta sütlü 
dilbalığının tatlarına, dolgun ve diri birer beyaz 
olmadan varılabilir mi? Baharla birlikte kızıllaşan 
Boğaz akşamlarında, Sunset’in rüya gibi man-
zarasına karşı sushi’lerini ısmarlamış bir damak 
tadı tutkunu, kolay kolay bardağı buğulandıran 
yeşil-altın renkli beyazdan başka bir tercih ya-
pabilir mi?

Geçenlerde bir Amerikan şarap dergisin-
de bir tadım notu okudum ve ender kıskançlık 
krizlerimden birini geçirdim. Yazar bir Ren be-
yazını anlatırken, damağını karıncalandıran bu 
Riesling’i “Elektrikli bir asiditeye sahip…” diye-
rek övüyordu. Ve akşamüzeri yudumlanacak se-
rin bir beyazın insana taşıyabileceği enerjiyi, en 
çarpıcı şekilde özetliyordu. Nitekim Bordo’nun 
en iyi kırmızılarını üreten şato sahipleri bile, 
aperitif içtikleri beyazlardan sonra yoğun kırmızı 
tadımlarına dalıyor, finalde de yeniden beyaza 
dönüp onun enerjisiyle canlanıyorlar.

Baharla birlikte, kadehlerimizi ışıldatacak, 
burun ve damaklarımızı canlandıracak bu yeni 
beyazlara, şimdiden merhaba…



. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
SP

R
IN

G
 2

01
6 

. 5
5

. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
SP

R
IN

G
 2

01
6 

. 5
4

Gerçekten çok lezzetlidirler. 
TAKEMURA: Burada tutulan balıklarla aynı tür balıklar 
da var Japonya’da ama genellikle çok daha iri olurlar. 
Sushi yapmadan önce balıklar birkaç gün derin don-
durucuda tutulmalı. Böylece eti çok daha yumuşak 
olur. Ben ayrıca balığı marine edip öyle sushi yapmayı 
da severim.

Sushi’nin yanında taze wasabi olmalı dediniz? 
Bizim bildiğimiz wasabi’den farklı mı?
KATO: Japonya dışındaki ülkelerde sushi’nin yanında 
gelen wasabi macunu, bizim Japonya’da alışık oldu-
ğumuz wasabi’den çok farklı. Wasabi, su kenarında 
yetişen bir turp çeşidi. Sushi’nin yanına onu incecik 
rendelersin.
TAKEMURA: Wasabi çok az bulunan nadir ve narin bir 
bitki. Olgunlaşması beş yıl sürüyor. O yüzden de taze-
si bir hayli pahalı ve yurt dışına çok az ihraç ediliyor.

Türkiye’de sushi’nin çok pahalı olduğu 
söylenir. Japonya’da nasıl?
KATO: Yukarıda saydığımız gibi taze wasabi, en kali-
teli soya sosu, en iyi taze balık gibi malzemeler kul-
lanan bir sushi restoranına gidecek olursanız sushi 
yemek Japonya’da da pahalı. 
TAKEMURA: Malzemenin kalitelisi dünyanın her yerin-
de maliyet getirir. Türkiye’de ise buna ek olarak bir 

ithalat sorunu yaşıyoruz. Japon menşei malzemeler 
Japonya’dan değil, daha çok Çin’den ya da Ameri-
ka’dan ithal ediliyor. 

Siz sushi yapar mısınız, sever misiniz?
TAKEMURA: Her Japon chef gibi ben de sushi yapa-
rım tabii. Zaten Japonya’da klasik sushi chef’liği eği-
timi aldım yıllarca. Evde de yemekleri ben yaparım 
genellikle ama evde sushi değil, Japon ev yemekleri 
yaparım. Ayda bir de Mutfak Sanatları Akademisi’nde 
sushi yapım kursu veriyorum. 
KATO: Bir Japon bana devamlı kebabı övse, kızarım 
ve başka yemeklerimiz de var derim. Japonlar’ın da 
sushi’nin dışında çok çeşitli yemekleri var. Ben her 
tür Japon yemeği yaparım. Kızım Aycan’la da evde 
“chirasi sushi” denilen tüm malzemesi içinde olan 
sushi pilavı yapar, yeriz. 

Sushi yapmak bir Japon için de zor mu?
KATO: Evlerde genellikle chirasi sushi yapılır. Nigiri ya 
da maki dediğimiz sushi ise özel bir chef tarafından 
sushi restoranında yapılır. Bunun özel eğitimini almak 
gerekir. Ama sushi chef’i genellikle erkektir çünkü 
sushi yapanın ellerinin soğuk olması gerekir. Erkekle-
rin elleri kadınlarınkine nazaran daha soğuktur.
TAKEMURA: Sushi chef’inin geleneksel olarak Japon-
ya’da erkek olduğu doğrudur. Ama benim de ellerim 

Sushi Adabı

Japon yemeğinin klasiği olarak bildiğimiz 
sushi’nin içinde sizce ne olmalı? 
KATO: Ben çok geleneksel bir ailenin içindeydim Ja-
ponya’dayken. O yüzden sushi konusunda da gele-
nekselciyim. Sushi yapımında çok kaliteli Japon pirin-
ci, Japon Denizi’nden gelen çiğ balık, taze wasabi ve 
soya sosunun en iyisi kullanılmalıdır.  
TAKEMURA: Ben modern Japon mutfağını uyguladığım 
için sushi’nin içine her şeyin konabileceğini düşünü-
yorum. Çiğ balığın yanında sushi’nin içine her türlü 
malzeme girebilir. 

Neden Japon pirinci?
KATO: Japon pirinci Türk pirincinden çok farklıdır. En 
iyi sonucu almak için Japon pirinci kullanmalısınız.
TAKEMURA: Evet, iki ülkenin pirinci gerçekten birbirin-
den çok farklı. Japonya’da pirinç tarlaları bol suyun 
içindedir. Bu da pirinci çok farklı yapar. 

Sushi’de kullandığınız çiğ balık neden Japon 
Denizi’nden olmalı? Ve bu balığı taze olarak mı 
kullanırsınız? 
KATO: Japonya’da kullanılan balıklar okyanus balığı. 

UZAKDOğUDAN BATI DÜNYASINA 

ORADAN DA TÜRKİYE’YE 

YAYILAN SUSHI RESTORANLARI, 

HEPİMİZİN TUTKUSU HALİNE 

GELDİ. TÜRKİYE’DE DÜNYA 

MUTFAğI SUNAN BİR RESTORAN 

İÇERİSİNDE SUSHI BAR AÇAN İLK 

MEKAN OLAN SUNSET’TE HER 

ZAMAN YENİLENEN ZENGİN BİR 

SUSHI MENÜSÜ BULUNUYOR. 

SUSHI YEMENİN JAPON 

KÜLTÜRÜNE GÖRE DOğRUSUNU, 

YANLIŞINI İKİ UZMANA; 

JAPONYA’DA UZUN YILLAR 

YAŞAMIŞ OLAN SANATÇI GÜNSELİ 

KATO VE SUNSET GRILL&BAR 

ExECUTIVE CHEF’İ HIROKI 

TAKEMURA’YA SORDUK. ORTAYA 

KEYİFLİ BİR SOHBET ÇIKTI. 

Fotoğraflar BURAK TEOMAN

GÜNSELİ KATO VE HIROKI 

TAKEMURA’YA GÖRE İYİ SUSHI 

İÇİN KULLANILAN MALZEMENİN 

KALİTELİ VE TAZE OLMASI ÇOK 

ÖNEMLİ. JAPON DENİZİ’NDEN 

TAZE ÇİĞ BALIK, JAPON PİRİNCİ, 

EN İYİSİNDEN SOYA SOSU VE 

TAZE WASABİ... GERİSİ SUSHI 

CHEF’İNİN MAHARETİNE KALMIŞ. 

KATO, GELENEKSEL SUSHI’Yİ 

SAVUNURKEN CHEF TAKEMURA 

DA “BEN SUSHI’NİN İÇİNE HER ŞEYİ 

KOYABİLİRİM” DİYOR.

MAIN COURSE
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Her işin bir raconu olduğu gibi sushi yemenin de 
bir usulü var. Yazılı olmayan sushi kurallarını sizin 
için derledik.

l Sushi restoranına gittiğinizde masa yerine sushi 
bara oturun. 
l Oturduğunuzda sushi chef’ine selam vermeyi 
unutmayın. Hatta, kendi dilinde selam verirseniz 
daha iyi olur. “Konnichi wa” (Koniçiva şeklinde 
okunur) diyerek chef’i selamlayabilirsiniz.

l Sushi siparişi öncesi miso çorbası veya yeşil 
çay içmek, sushi restoranı adabına göre şarttır.
l İçecek tercihiniz Sake ise, masadakiler birbirine 
servis etmelidir. Japon alışkanlığına uygun olarak 
içki birbirinin bardağına dökülmelidir, kimse kendi 
bardağına içki koymaz.
l Önce sashimi, sonra sushi sipariş edilir ve yenir.
l Sushi yemeğe gittiğinizde sadece sushi yi-
yin. 
l Sushi’yi bölmeden ağzınıza atmalısınız. Çok bü-
yük ise chef’den bölmesini isteyebilirsiniz.
l Yediğiniz nigiri ve roll ise elle yemelisiniz.
l Sashimi ise chopstick’le yenir. 
l Wasabi’yi küçük parçalar halinde soya sosuna 
bandırarak yemelisiniz, içine karıştırarak değil.
l Sushi’nin yosun kısmı, Sashimi’nin ise balık kıs-
mı soya sosuna batırılır. Pirinç kolayca soya so-
sunu emdiği için sushi’nin tadına baskın çıkar ve 
soya sosuna batırılmamalıdır. 
l İlk servis edilen sushi sonrası şefe geri bildirim-
de bulunun ve teşekkür edin.
l Sushi’nin yanında zencefilin servis edilmesinin 
amacı iki sushi arasında yiyerek damağı tazele-
mek ve hatta sindirime yardımcı olması içindir.
l Çubukları yalamamaya ve silmemeye özen gös-
terin çünkü bu şefe hakaret olarak algılanır.
l Chopstick’lerinizi kullanmadığınız zaman tabağı-

HIROKI TAKEMURA KİMDİR?
Sunset’in 2008 yılından beri Executive Chef’i 
olan Hiroki Takemura’nın bilgisi ve deneyimiyle 
günümüzün en iyi Japon chef’lerinden biri ol-
duğunu söylemek yanlış olmaz. Takemura, 15 
yaşında sushi chef’i olmak için okulu bırakmış. 
Japonya’da bu, uzun ve zorlu bir eğitim. Resto-
ranın ön kısmında, müşteri önünde sushi hazır-
lamasına izin verilinceye kadar tam on yıl geçen 
Takemura daha sonra Japonya’nın gastronomi 
merkezi olan Osaka kentinde çıraklık eğitimini-
ni tamamlamış. Takemura, Fransız yemeği pişir-
meyi öğrenmek için gitmek istediği Fransa’da 
iş bulamayıp mektupla başvurduğu Londra’da-
ki bir Japon restoranındaki işe kabul edilince, 
bavulunda sushi bıçaklarıyla Avrupa’ya doğru 
yola çıkmış. On yıl boyunca Londra’daki önemli 
Japon restoranlarında çalışan chef, Nobu Mat-
suhisa’nın daveti üzerine Londra Nobu’nun açı-
lıştaki ekibini yönetmiş. Sonrasında New York 
Nobu Restaurant’da da görev alan Hiroki Take-
mura, hocası Matsuhisa Nobu’dan hala “oyaji”, 
yani “saygıdeğer babam” olarak bahsediyor. 
Hiroki Takemura’nın, Financial Times Gazete-
si, Life-Style editörlerinden Kimiko Barber ile 
birlikte hazırladığı ve İngiltere, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Kanada’da piyasaya sunulan bir 
sushi kitabı bulunuyor.

nıza ya da ayaklara koymalısınız. Böyle bir şey 
sunulmuyorsa chopstick kılıfınızdan kendiniz 
ayak yapabilirsiniz.
l Soya sosu sos tabağına az alınmalı ve bittikçe 
eklenmelidir.
l Wasabi damağınızı yakacak olursa ağzınızdan 
değil de burnunuzdan hızlıca nefes alıp verin ve 
bu şekilde rahatlayın.
l Chopstick’lerinizi yemeğin içine batırmayın 
veya kapları kendinize çekmek için kullanmayın, 
sadece yemekleri ağzınıza götürmek için yarar-
lanın.
l Ne kadar sık gitseniz de sushi ustasına sipariş 
vermeyin, bu ayıp karşılanır. Siparişinizi servis 
elemanlarına iletin.
l Çorbanın içindeki katı malzemeleri chops-
tick yardımıyla yedikten sonra kaseyi ağzınıza 
dayayarak kalan çorbayı içebilirsiniz. Dikerken 
şapur-şupur ses çıkarmak bizdekinin aksine Ja-
ponlar tarafından tuhaf karşılanmaz.
l Özellikle temaki, yani hand-roll yerken elleri-
nizle yemelisiniz.
l Eğer ekstra wasabi ihtiyacı varsa o zaman 
chopstick ucuna wasabi alıp, yine balığın üze-
rine sürmelisiniz.
l Sushi chef’inden asla hesap istenmez. Sushi 
yapan eller para tutmamalıdır.

GÜNSELİ KATO RÖPORTAJIMIZA,  

KIZI AYCAN İLE GELDİ. ANNE-

KIZ KATOLAR, BİZE EVDE 

YAPTIKLARI, TÜM SUSHI 

MALZEMELERİNİ İÇİNDE 

BARINDIRAN BİR PİLAV OLAN 

CHIRASHI SUSHI’Yİ ANLATTILAR.

SUNSET’İN MENÜSÜNDE 

SUSHI ÇOK POPÜLER. 

MENÜDE, SUSHI VE 

SASHIMI BAŞLIĞI ALTINDA 

BİRBİRİNDEN FARKLI TAM 

76 SEÇENEK SUNULUYOR.   

HER SEZON SUSHI 

SEÇENEKLERİ 

FARKLILAŞTIRILIYOR.

sıcaktır. O yüzden de sushi yaparken ellerimi sık sık 
soğuk suyla ıslatırım.

Bizim bildiğimizin dışında ne gibi 
sushi çeşitleri var Japonya’da?
KATO: Genellikle evlerde yapılan ve sushi’nin sarılma-
mış hali olan, tüm sushi malzemelerini içinde barındı-
ran bir pilav olan chirashi sushi’den daha önce bah-

setmiştik. “Te”, Japonca el demek, ”maki” de içinde 
anlamına geliyor. Temaki, İngilizce hand-roll dediği-
miz sushi türü. Malzemelerin elle alınıp yosunun içine 
kıvrılmasından oluşuyor. Bunların dışında bir de kutu 
içerisinde satılan, iyice bastırılmış, hurma ya da bam-
bu yaprağına sarılmış  bir sushi türü var. Tuzu daha 
fazla olan, adeta turşulaşmış bu sushi’nin adı Battera.
TAKEMURA: Battera, Tokyo’ya özgü bir sushi türü, 
başka yerde bulamazsınız. Bambu ya da hurma yap-
rağını ayırır ve içindeki sushi’yi yersin. Hatta sushi 
barında chef, üzerine soya sosunu sürer ve müşteriye 
öyle verir.

Sushi Japonya’da ne zaman, nerede ve 
nasıl yenir?
KATO: Sushi’yi artık kimse evinde yapmıyor. Ya bir 
sushi restoranına gidip yersin ya da siparişle eve ge-
tirtirsin. Çok şık lake kutularda gelir. Ama elle kolay-
ca yenebildiği için genellikle düğün, cenaze gibi özel 
okazyonlarda yenir. Bir nevi sandviç gibi…
TAKEMURA: Sushi, sushi barında yenir. Gidip bara 
oturursun ve sushi chef’i sana tek tek sushi hazırla-
yıp verir. Elinle alıp balıklı kısmını soya sosuna batırıp 
yersin.
KATO: Yanınızda da elinizi sileceğiniz sabunlu tül-
bentten bir el bezi vardır.   

GÜNSELİ KATO KİMDİR?
16 yaşından beri minyatür çalışan, sonra Marmara Üniversitesi Resim Bölümü’nü bitiren Günseli 
Kato, minyatürü çağdaş sanatla buluşturma arayışları sürerken Tokyo Güzel Sanatlar Fakültesi’n-
den burs kazanarak Japonya’ya gitmiş. Dünyanın en büyük ikinci seramik müzesinin sahibi olan 
ünlü seramik sanatçısı Kato’dan seramik eğitimi alan genç Günseli daha sonra sanatçının oğlu 
ile ailelerin karşı çıkmasına rağmen evlenmiş. 29 yaşında evlenen Kato, Japon adetlerine göre 
kadınlar için çocuk doğurma sınırı olan 33 yaşında kızı Aycan’ı kucağına almış. Çok geleneksel, 
katı kurallara sahip ve Japonya’da iyi tanınan Kato ailesinin gelini olarak zor geçen yıllardan 
sonra 40 yaşında Aycan’la birlikte Türkiye’ye dönmüş. Japonya’daki deneyimlerini, aldığı sanat 
eğitimiyle birleştiren Günseli Kato, o günden bu yana sanat çalışmalarını Türkiye’de sürdürüyor. 
“Benim için hayat 40’ımda kızımla Türkiye’de yeniden başladı,” diyen Günseli Kato, birbirinden 
ilginç eserleri ve performanslarıyla Türkiye’nin çağdaş sanatçıları arasında önemli bir yere sahip.

Sushi Yeme Kuralları

MAIN COURSE
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MAIN COURSE

EN ÖZEL TADIM MENÜLERİ

YUFKAYA SARILI YILAN BALIğI, 
ÖRDEK CİĞERİ VE MISO SOS İLE

ALASKA YENGEÇ, MERSİN GOLDEN BLACK 

HAVYAR VE SALATALIK VINAIGRETTE İLE

YELLOwTAIL SASHIMI, YUZU SOYA SOS İLE

SUNSET’İN 2016 İLE 

BİRLİKTE BAŞLATTIĞI TADIM 

MENÜLERİNİN İLKİ CHEF 

TAKEMURA’NIN HAZIRLADIĞI 

JAPON MENÜSÜ. DOKUZ 

AYRI LEZZETTEN OLUŞAN 

MENÜYE AYRICA HER 

YEMEKLE AYRI BİR ŞARAP 

EŞLİK EDİYOR.

Japon Lezzeti
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MAIN COURSE TÜTSÜLENMİŞ ISTAKOZ VE 
NORI RISOTTO, DENİZ BÖRÜLCESİ SOS İLE

BUHARDA PİŞİRİLMİŞ ŞİLİ DENİZ LEVREğİ, 
SHİİTAKE MANTAR, YUZU SOYA SOS VE TRÜF YAĞI İLE

FRAMBUAZ SORBE
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ANANAS MOUSSE, 

EGZOTİK MEYVE, HİNDİSTAN 

CEVİZİ SORBE VE KÖPÜĞÜ İLE

MAIN COURSE

GÜL SUYU MARSHMALLOw, GÜL YAPRAKLARI İLE

IZGARA DİLİMLENMİŞ 
ANTRİKOT, PERU SOS İLE
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ÖRDEK CİğERİ, MAKADEMYA FINDIĞI, 

KÖRİ YAĞI, PANCAR TURŞUSU, AMARANT 

OTU VE MANGO MARMELATI İLE

KİRAZ ODUNU İLE TÜTSÜLENMİŞ KARİDES, ZENCEFİLLİ 

DOMATES REÇELİ, VIRGIN MARY SOS, YUZU KÖPÜĞÜ VE SUSAMLI KITIR İLE

LİMON OTU İLE TATLANDIRILMIŞ 
FIRINLANMIŞ HAVUÇ CAPPUCCINO, 

MATCHA KÖPÜĞÜ İLE

AKDENİZ TADIM MENÜSÜ İSE 

SUNSET’İN ÜNLÜ FRANSIZ 

CHEF’İ FABRICE CANELLE 

İMZASINI TAŞIYOR. JAPON 

TADIM MENÜSÜNDE OLDUĞU 

GİBİ DOKUZ AYRI TATTAN 

MEYDANA GELEN MENÜYE 

YİNE DOKUZ FARKLI ÇEŞİT 

ŞARAP EŞLİK EDİYOR.

EN ÖZEL TADIM MENÜLERİ

Akdeniz Esintisi

MAIN COURSE
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DONDURULMUŞ 
MANDALİNA PASTİL, 

DENİZ TUZU İLE

ACQUERELLO RISOTTO, IZGARA 

PORTOBELLO MANTARI, İRAN SAFRANI, 

FESLEĞEN YAĞI VE ALTIN YAPRAKLARI İLE

DİL BALIğI, CHARDONNAY KREMA SOS VE FRENK SOĞANI İLE

MAIN COURSE
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MAIN COURSE

12 GÜNLÜK KURU DİNLENDİRİLMİŞ DANA 
BONFİLE, MATHURİNİ SOS, SOTELENMİŞ KÖRPE KALE VE 

FIRINLANMIŞ ZENCEFİLLİ TATLI PATATES İLE

ANANAS LOLİPOP, 

MİSKET LİMONU KABUKLARI 

VE DENİZ TUZU İLE

VALRHONA IVOIRE BEYAZ 
ÇİKOLATA MOUSSE, TAZE 

FRAMBUAZ VE MİNİ MERENG İLE



. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
SP

R
IN

G
 2

01
6 

. 7
1

. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
SP

R
IN

G
 2

01
6 

. 7
0

göre; bugün dünyanın bize sunduğu kaynakların bir 
buçuk katını tüketiyor, başka bir deyişle elimizdekinin 
yarısı kadarına daha sahipmiş gibi hareket ediyoruz. 
İstatistikler, davranışlarımızda veya iş yapma metod-
larımızda değişikliğe gitmediğimiz takdirde 2030’da 
artan nüfusa şu anki kaynakların iki katının bile yet-
meyeceğinin ve kişilerin gereksinim duydukları be-
sinlere ulaşamama ihtimaliyle karşı karşıya kalacak-
larının sinyallerini veriyor. 2011 verileri, bizi dünya 
nüfusunun bir buçuk milyarının obez, bir milyarının 
açlık sınırında olduğu, diğer bir milyarının ise eksik 
beslendiği gerçeğiyle yüzleştiriyor. İklim değişikliği, 
kuraklık, hava ve su kirliliği, toprak erozyonu gibi fak-
törler ile doğrudan bağlantısı bulunan gıda üretimi, 
hızla çoğalan talepleri karşılamakta güçlük çekiyor, 
tabii kaynaklardan haddinden fazla yararlanılması 
çöp dağlarını meydana getiriyor.

Özellikle restoran, kafe ve benzeri kuruluşların ta-
biat üzerindeki negatif etkileri bir hayli fazla; mekanın 
işleyişi için gerekli enerji tüketimi, gıda ve ortam te-
mizliğine yönelik su tüketimi ve yemek hazırlığı esna-
sında ya da akabinde elde edilen atıklar doğanın ve-
rimliliğini büyük ölçüde azaltıyor. Bu zararı minimuma 
indirme ve doğal kaynakları koruma amacıyla Boğazi-
çi Üniversitesi ve WWF-Türkiye işbirliğiyle hayata ge-
çirilen ‘Yeşil Nesil Restorancılık Hareketi’, yurt dışın-
da sıklıkla rastladığımız derecelendirme sistemlerini 
Türkiye şartlarına uyarlayarak sektörde çevre bilinci-
nin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. İşlet-
melere enerji kullanımı ve maliyetlerde düşüş, prestij 
artışı, liderlik, çalışanların işe bağlılığının artması gibi 
olumlu geri dönüşler sağlamayı amaçlayan program, 
tüketicilerin de üzerlerine düşeni yapmaları halinde 
daha güvenli bir gelecek yaratılacağını savunuyor.

Öncelikle Sunset, La Mancha, Frankie, Tom’s 
Kitchen, Kitchenette Kanyon ve Fenix’te başlatılan, 
BTA’nın Tadında Anadolu’ya ait dört şubesi ile ge-
nişleyen hareketin 2016 içerisinde kurumsal zincir 
restoranlara da yayılması planlanıyor. Unilever Food 
Solutions (UFS) ve Turizm Restaurant Yatırımcıları ve 
İşletmecileri Derneği (TURYİD) tarafından destekle-
nen program, hayati noktalara dikkat çekerek adeta 
buzdağının görünmeyen kısmını su yüzüne çıkarıyor. 
TURYİD Başkan Yardımcısı Aslı Pasinli, konunun 
önemine şu sözleriyle değiniyor: “Bugün dünyanın 
terörden sonra en önemli gündem maddesi iklim de-
ğişikliği. Terör konusunda elimiz kolumuz bağlı, lanet-
lemekten başka bir şey yapamıyoruz ama iklimle ilgili 
yapabileceğimiz çok şey var. Her birimizin çalıştığı 
sektörde kaynak kullanımını azaltmasının artık sosyal 
sorumluluk değil sosyal zorunluluk olduğunu düşü-
nüyorum. Bugünü kurtarmaya odaklandığımız bu dö-
nemde yarını da düşünmek zorundayız, aksi takdir-
de yarınımız olmayacak.” Soul Group bünyesindeki 
La Mancha Restaurant’a ‘Türkiye’nin İlk Yeşil Nesil 
Restoranı’ unvanını kazandırdıklarını belirten Pasinli, 
hareket kapsamında gerçekleştirdikleri yenilikleri ise 
şöyle açıklıyor: “Sularımızı sürahide servis ederek yıl-
da 30 bin şişe atığı engelliyoruz. Tek kullanımlık şeker 
yerine eski usül dökme şeker kullanıyoruz. İstanbul’da 
yılda 1.000 ton şeker ve 250 ton kağıt tek kullanımlık 
poşetlerle çöpe gidiyor. Masa örtüsü kullanmıyoruz. 
Garnitürümüzü mümkün olduğunca müşterilerimize 
seçtiriyoruz çünkü yılda, bir restoranda tabaktan or-
talama dört ton yemek dönüyor. Gereksiz yere servis 
değiştirmiyor, böylelikle her bir restoranımızda sene-
de 15 ton daha az su harcıyoruz. Elimizden geldiğin-
ce yerel sezon ürünlerini tercih ediyoruz. Bir ananasın 

WWF-Türkiye CEO’su Tolga Baştak, Türkiye’deki yaklaşık 77 bin restoran-
da, yemeklerin depolanma ve hazırlık aşamaları ile servisi sonrasında yılda 
en az 100 bin ton gıda atığı oluştuğunu söylüyor. “Bu miktar, ev dışı tüke-
tim sektörüyle beraber her geçen gün büyüyor. Ayrıca, işletmelerde ciddi 
miktarda su ve enerji kullanımı yapılıyor, ambalaj atığı üretiliyor,” diyor ve 
ekliyor, “Yaratılacak ufak farkların toplamda büyük değişimlere yol açacağı-
nı düşünüyoruz. ‘Yeşil Nesil Restorancılık Hareketi’ kapsamında, mekanları 
‘Enerji Kullanımı’, ‘Su Kullanımı’, ‘Atık Yönetimi’, ‘Kimyasal ve Kirlilik Azaltı-
mı’, ‘Sürdürülebilir Gıda’, ‘Sürdürülebilir Mobilya ve Yapı Malzemesi’, ‘İleti-
şim ve Eğitim’ ana başlıkları altında 100’den fazla ölçüt üzerinden değer-
lendiriyoruz. Sürdürülebilir olma yolunda ilerleyen restoranlar tarafımızdan 
denetleniyor, kriterleri karşılamaları halinde ‘Yeşil Nesil Restoran’ olmaya 
hak kazanıyorlar. Menülerde mevsim ürünlerinin kullanılması, garnitür seçi-
minin müşteriye bırakılması, gıda atığından doğal gübre üretilmesi gibi çok 
çeşitli uygulamaları bulunan bu projeyle tüketicilerin davranışlarında da de-
ğişiklik yaratılmasını amaçlıyoruz. Üstlendiğimiz en büyük misyon, doğayla 
uyumlu bir iş yapış şekline geçilmesine önayak olmak.”

Çevre Dostu 
Hareket

Toplum olarak bilinçsiz tüketimin dozunu artırdığımız 
son yıllarda, tabiatı tehdit eden belli başlı risklerin 
belirmesine de dolaylı yollardan katkıda bulunuyo-
ruz. Teknolojinin gelişmesiyle orantılı hızla genişleyen 
hizmet ağı ve ürün yelpazesi, içimizde her türlü im-
kandan maksimumda faydalanma isteği doğuruyor ve 
temel ihtiyaçlarımızı gidermenin ötesine geçerek lük-
sün peşine düşüyoruz. Hayatın her alanında cömert-

çe sergilediğimiz bu tutum, çoğu zaman ekosistemi 
derinden sarsarak ağır bilançolara zemin hazırlıyor.

WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından iki 
yılda bir gezegenin durumunu ortaya koymak için ya-
yınlanan ‘Yaşayan Gezegen’ raporu, doğa ile insan 
ilişkisinin son 40 senedir tehlikeli bir hal aldığını ve 
biyolojik çeşitliliğin küresel ölçekte yüzde 30 azaldı-
ğını gözler önüne seriyor. Araştırmaların sonuçlarına 

YEME-İÇME SEKTÖRÜNDE 

SÜREÇLERİ DAHA 

SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE 

GETİRMEK VE DÖNÜŞÜME 

ÖNCÜLÜK ETMEK İÇİN BOğAZİÇİ 

ÜNİVERSİTESİ VE wwF-TÜRKİYE 

İŞBİRLİğİYLE HAYATA GEÇİRİLEN 

‘YEŞİL NESİL RESTORANCILIK 

HAREKETİ’ HEDEFLERİ 

DOğRULTUSUNDA EMİN 

ADIMLARLA İLERLİYOR.

Hazırlayan EDA DİLBER

‘YEŞİL NESİL RESTORANCILIK 

HAREKETİ’, YURT DIŞINDA SIKLIKLA 

RASTLADIĞIMIZ DERECELENDİRME 

SİSTEMLERİNİ TÜRKİYE 

ŞARTLARINA UYARLAYARAK 

SEKTÖRDE ÇEVRE BİLİNCİNİN 

GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNMAYI 

HEDEFLİYOR.
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daha fazla. Tek kullanımlık ıslak mendillerle de ara-
mız bozuk, örneğin grubumuzda yılda dört ağaç kur-

tarıyoruz. Cam şişelerimizin bir kısmını kesip bardak 
yapıyoruz, kalanları da kırarak çöp hacmimizi yüzde 
80 azaltıyoruz. Menülerimizin bir kısmını elektronik 
ortama taşıdık, artık sayfalarca menü basmıyoruz. 
Elektriğimizin yüzde 10’unu çatımıza yerleştirdiğimiz 
güneş panelleriyle üretiyoruz. Bataryalarımızı sensör-
lü, tasarruflu olanlarla değiştirdik.” Yakın gelecekte 
daha birçok farklı tüketim ve çalışma şeklini faaliyete 
geçireceklerini vurgulayan Pasinli, okuyuculara çağ-
rıda bulunmayı da ihmal etmiyor: “Restoranınız varsa 
gelin siz de bu akıma katılın, hemen WWF’ı arayın. 
Ama en önemlisi ‘Yeşil Nesil Tüketici’ olun. Garnitürü-
nüzü seçin, suyunuzu sürahiden için, yemeyeceğiniz 
şeyleri sipariş etmeyin, tek kullanımlık malzemelerden 
kaçının, tabağınızı gereksiz yere değiştirtmeyin. İtiraz 
edin, talep edin. Kalan yemeğinizi yanınıza almaktan 
çekinmeyin, gereksiz paketlemelerden kaçının. Lüks 
alışkanlıklarınızı sorgulayın. Hijyeni sağlamak için 
mutlaka tek kullanımlık ıslak mendil veya tabak altına 
konulan kağıt servislere mi gerek duyulmalı? Egzotik 
meyve midir sizi iyi hissettiren yoksa çevreye biraz 
daha az zarar vermek mi? Ve lütfen fark eden göz 
olun, bu çabayı gösterenleri takdir edin. Belki bu vesi-
le ile yeşil nesil modası başlar ve dalga dalga yayılan 
bu akım bir süre sonra alışkanlığa dönüşür, kuşaktan 
kuşağa aktarılır, kim bilir?”

Yabancı ülkelerde de uzun yıllardır titizlikle yü-

rütülen sürdürülebilirlik çalışmaları, özellikle ABD’de 
farklı bir boyut kazanıyor. Temelleri San Diego’da 
atılan ‘Green Restaurant Association’, 1990’dan bu 
yana restoranların yanı sıra tüketici, üretici ve distri-
bütorleri de işleyiş şekillerini değiştirmeye yönelterek 
canlıların yaşam kalitesini yükseltecek işlere imza 
atıyor. ‘Yeşil Restoran’ olmayı hedefleyen firmalar, ku-
rum tarafından yemek, su, atık, enerji, kimyasal gibi 
kategorilerde değerlendiriliyor, istenilen puan elde 
edilirse ‘Green Restaurant’ sertifikasına layık görü-
lüyorlar. Hizmet kaliteleri yıldızlarla derecelendirilen 
dernek üyelerinin bu yöndeki davranış biçimleri tak-
dire şayan; örneğin, New York’taki Lupa Restaurant, 

tuvaletlerinde enerji tasarruflu el kurutma makineleri-
ne yer veriyor, lokal ve organik sebzeler ile geri dö-
nüşümlü ürünler kullanıyor, ana yemeklerinin yüzde 
30’undan fazlasını vejeteryanlara yönelik hazırlıyor. 
Chicago’daki Meksika restoranı Xoco ise aydınlatma-
sının yüzde 70’ini pencerelerinden içeriye sızan gün 
ışığından elde ediyor. Çatısı, yansıtma özelliğine sa-
hip bir materyalle kaplı olduğundan mekan yazları se-
rin, kışları ılık bir ısıya sahip. Düşük akımlı lavaboları, 
sadece ihtiyaç duyulan suyun kullanılmasını sağlıyor. 
Paket servisi tek kullanımlık kaplarla yapıyor, peçete-
ler mısırdan elde ediliyor; üretim aşamasında herhan-
gi bir ağaca zarar verilmiyor.

Sunset Grill&Bar Genel Müdürü Kimya Çulha Yeşil 
Restaurant Hareketi’ne dair sorularımızı cevapladı.  

Bu oluşuma katılmaya nasıl karar verdiniz?
Bu projedeki pilot restoranlardan biri olduğumuz 
için çalışmaların ilk başından beri içindeydik ve 
bir ekip halinde hep birlikte çalıştık.

Yeşil Restoran Sertifikası almak için 
yerine getirdiğiniz kriterler nelerdi?
Enerji ihtiyacımızı yenilenebilir enerji projelerin-
den elektrik satın alınarak karşılıyoruz, online faks 
ve toner tasarrufu sağlayan yazılım kullanıyoruz. 
Kısmi olarak verimli armatür kullanmaya başladık.
Atık yağları toplayıp geri dönüşüme kazandırıyo-
ruz, masalardan dönen ekmek atıklarını hayvan 
barınaklarına bağışlıyoruz. Gıda atığımızı ayrı 
toplayıp kompostlaştırıyoruz. Sebze ve meyve 
dezenfektanlarımız biyoçözünür ve doğa dostu. 
Seçmeli garnitür opsiyonumuz var ve artan ye-
meklerin paket yapılmasının istenip istenmediğini 
soruyoruz. Cam şişeleri ayrı toplayıp geri dönüşü-
me kazandırıyoruz.

Söz konusu proje yaklaşık 95 kriterden oluşuyor. 

Gereksiz tabak değişimi yapmamaktan pet şişe 
kullanmamaya kadar pek çok detay da var. 
Sertifikayı almak için çalışmalara başlayıp bu 
detayları öğrendiğinizde şaşırdınız mı; ne kadar 
da çok incelik varmış diye?
Bu çalışmalara başlayınca farkındalığımız arttı. 
Restoranların sürdürülebilir yaşam için büyük 
önem taşıdığını öğrendik. Gerçekleştireceğimiz 
her kriterin doğaya katkısının önemini anladık.

Bu çalışmayla birlikte elde ettiğiniz sonuçları 
bizimle paylaşır mısınız?
Öncelikle personelimize büyük bir katkısı oldu. 
Yaptıkları işte, dikkat ettikleri ve gerçekleştirdikleri 
her kriterin yaşamları için ne kadar değerli bir 
katkısı olduğunu öğrenmeye başladılar. Bu bilinç-
lenmenin giderek daha da artacağına inanıyoruz. 
Ayrıca yaptıklarımızı misafirlerimizle de paylaşma-
ya çalışıyoruz.

Bu kapsamda yürüttüğünüz çalışmalar, 
müşterilerinizin de dikkatini çekti mi? Ne gibi 
tepkiler aldınız?
Yaptığımız çalışmaları öğrenen misafirlerimizden 
gayet olumlu geri dönüşler alıyoruz.

TURYİD BAŞKAN YARDIMCISI 

ASLI PASİNLİ, “HER BİRİMİZİN 

ÇALIŞTIĞI SEKTÖRDE KAYNAK 

KULLANIMINI AZALTMASININ 

ARTIK SOSYAL SORUMLULUK 

DEĞİL SOSYAL ZORUNLULUK 

OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM. 

BUGÜNÜ KURTARMAYA 

ODAKLANDIĞIMIZ BU DÖNEMDE 

YARINI DA DÜŞÜNMEK 

ZORUNDAYIZ, AKSİ TAKDİRDE 

YARINIMIZ OLMAYACAK” DİYOR.

ÖNCELLİKLE SUNSET, LA 

MANCHA, FRANKIE, TOM’S 

KITCHEN, KITCHENETTE 

KANYON VE FENIX’TE 

BAŞLATILAN, TADINDA 

ANADOLU’NUN DÖRT 

ŞUBESİ İLE GENİŞLEYEN 

HAREKETİN 2016 

İÇERİSİNDE KURUMSAL 

ZİNCİR RESTORANLARA 

DA YAYILMASI 

PLANLANIYOR.

“En Yeşil” Restoran Sahibi
ARTHUR POTTS DAwSON
Chef, restoran sahibi ve yazar Arthur Potts Dawson dünyamız, iyi ye-
mek ve taze, yerel, sezonunda olan malzemeler konusunda tutkulu bir 
isim. 25 yıldır profesyonel olarak yemek yapan Arthur Potts Dawson, 
Jamie Oliver ile Fifteen isimli restoranında, Soho House grubunun 
Cecconi’sinde ve River Café’de çalışmış. Dünyada yeşil restorancılı-
ğın ve sürdürülebilirliğin aktif bir savunucusu ve ilk uygulayıcılarından 
olan Dawson, Londra’nın ilk gerçek çevreci ve sürdürülebilir restoranı 
Acorn House’u 2006 yılında açtı. İkinci adresi ise Water House oldu. 
Acorn House’un yemek kitabını da 2008 yılında yayınladı. Türkiye’deki 
Yeşil Restoran Hareketi’ne de destek veren ve Sunset’te yapılan lans-
man davetine katılan Arthur Potts Dawson, bu konudaki deneyimlerini 
davetlilerle paylaşmıştı. Dawson’ın üzerinde çalıştığı yeni projesi ise 
çok iddialı; havadan karbon alıp oksijen veren bir restoran…

YEŞİL SUNSET

Lupa, New York

TURYİD Başkan 
Yardımcısı Aslı Pasinli

xoco, Chicago
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Suvla’nın Hikayesi
Selim Ellialtı

Şarap üretim işine sonradan giren biri 
olarak hikayenizi anlatır mısınız? Bu sektöre 
nasıl girmeye karar verdiniz?
Uzun yıllar teknoloji sektöründe çalıştım. Teknolo-
ji, bilgiyi gelecek nesillere aktaramadığınız bir sek-
tör. Buluşlar, yenilikler çok kısa ömürlü oluyor. Üç 
ay içinde yeni bir buluş eskimiş oluyor; bir-iki sene 
içinde de ömrünü tamamlıyor. Ben ekonomi okudum. 
Satış, pazarlama, lojistik alanlarında çözüm oluştur-
mak benim işim. Teknoloji alanında dört ayrı şirketim 
vardı. Hepsini sattım ve elde ettiğim gelirle farklı bir 
şey yapmak istedim. 40 yaşımda bundan sonra ne 

yapmalıyım gibi bir sorgulama sürecindeydim. Kalıcı 
olan, zamanla demode olmayacak, yapmaktan keyif 
alacağım ve kolay başarılamayacak bir iş kurmak is-
tedim. 2001, 2002 yıllarıydı. Teknoloji yatırımı bana 
hiç cazip gelmedi. Şarap ve zeytinyağı üretimi işine 
girmeye karar verdim.

Oğlunuza bir şeyler bırakmak istediğiniz için mi 
kalıcı, gelecek nesillere aktarılan bir işe yatırım 
yapmayı düşündünüz?
Oğlumuz Bozok o zaman daha doğmamıştı. Eşimle 
çocuk yapmayacağımızı düşünüyorduk. Bağlar beni 

hayata bağlar diye düşünmüştüm. Birikimim dolayı-
sıyla da topraktan sofraya komple çözüm üreterek 
marka yaratmayı tercih ettim. Bağ, imalathane ve ma-
ğazayla son tüketiciye ulaşmayı düşündük.

İşe nasıl başladınız?
İlk olarak fizibilite çıkardım. Ve 14 yıl sonra para ka-
zanmayı hedefleyerek  bu işe soyundum. 2003 yılın-
da bağ yatırımını gerçekleştirdik. Fidanlarımızı diktik. 
Genç fidanlar köklerinin güçlenmesi için budanır. Bü-
tün salkımların homojen hale gelmesi iyi şarap yapı-
labilmesi için şart. Bu da aşağı yukarı yedi yıl gibi bir 
süre alıyor.

İlk şarabınız ne zaman piyasaya çıktı?
2010 yılında ilk üretimimizi gerçekleştirdik. 2012 yı-
lındaysa piyasaya çıktık. Piyasaya çıkarttığımız ilk 
ürünümüz genç bir seriydi. Kırmızı, beyaz ve roze, 
toplam 12 çeşit ile çıktık. Bugün ise 40 etiketimiz var.

Bağlarınızı anlatır mısınız? 
Gelibolu Yarımadası ilginç bir teruara sahip. Napa 
Rhône ve Bordeaux, karışımı… Ege ve Marmara de-
nizleri arasında bulunan yarımada, iki denizden de 
esinti alıyor. Bölgede, gece ve gündüz arası ısı farkı 
çok. Değişik parsellerin farklı toprak yapısı var. Yani 
birden fazla stilde şarap üretmeye uygun bir bölge. 
Benim de amacım zengin bir palet oluşturmaktı. 

Bölgede farklı şarap üreticileri de 
bulunuyor, değil mi?
Sarafin bizden önce bölgede üretim yapıyordu. Rah-
metli Güven Nil’in bana çok katkısı vardır. Bana böl-
geyi, şarap üretimini o anlattı. Ben de uzmanlar gön-
derdim. 

Eskiden beri şarap üretimi  yapılan bölgenin 
tarihe dayanan üzümleri neler? O üzümlerden 
var mı bağlarınızda?
Gelibolu bölgesi mitolojide şarabın doğduğu yer. Bi-
zim bağlarımızın bulunduğu bölgede kırmızı olarak 
Karasakız, beyaz olarak da Kınalıyapıncak üzümle-
rinden şarap üretilirmiş. Daha kuzeyimiz ise Papaz-
karası üzümlerinin anavatanı. Biz bağlarımıza yerel 
üzümlerden Karasakız diktik. Ayrıca bölge köylerinin 
rehabilitasyonuyla ilgili de çalışmamız var. Bağlarımız-
da Fransız ekolünü benimsediğimizi söyleyebilirim. 
Bağ yatırımımızı çok bilinçli yaptık. Fransız uzmanlar 
ve danışmanlarla çalıştık. Şaraphane için de en iyi 
uzmanlardan destek aldık. Bağlarımıza kırmızı ola-
rak Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Grenache Noir, Petit Verdot, Shiraz beyaz olaraksa 
Roussanne Marsanne, Sauvignon Blanc, Chardon-
nay üzümlerini ekledik.  Blendlerimiz için de ayrıca 
çalıştığımız danışmanlarımız var. 

Suvla ismi nereden geliyor?
Suvla, Anafartalar Koyu’nun Rumca adı. Eski kay-
naklarda Suvla Bay olarak geçiyor. Kelimenin Rumca 
anlamı, acı. Bölgede çok acılar yaşandığı için koya, 
bu isim verilmiş. Oğlumuz Bozok’un adını bağlarımı-
za verdik. Şarap blendlerimizde de yerel isimlere yer 
veriyoruz.

Şaraplarınızı biraz anlatır mısınız?
Biz her türlü şarap üretiyoruz. Ürün gamımız çok ge-
niş. Kırmızı, beyaz ve pembe şaraplarda genç, narin 
şaraplardan orta gövdelilere ve meşe fıçılarda bekle-
tilmiş olanlara kadar çok farklı çeşitlerimiz var. Daha 
önce de söylediğim gibi, 40’dan fazla etiketimiz bu-
lunuyor. 

Sizin kişisel bir tercihiniz var mı?
İnsan çocukları arasında ayırım yapamaz ya benim 
için de öyle. Neyle eşleştireceğime göre de seçimim 
değişir. 

Türk insanının genel tercihleri nasıl?
Kadınlar genellikle Karasakız, Grenache Noir, beyaz-
lar ve rozeleri tercih ederken rakı kültürüyle yoğrul-
muş “oturaklı” Türk erkekleri damağı dolduran, yoğun, 
fıçının ön planda olduğu, karamelize ve bold şarapları 
tercih ediyorlar. Cabernet Sauvignon ve Merlot üzü-
münden olan şaraplarımız buna iyi birer örnek.

GELİBOLU, ECEABAT’TA 

KURDUğU BAğLARIYLA ŞATO 

ŞARAPÇILIğINA 2003 YILINDA 

SOYUNAN VE SUVLA MARKASINI 

KURAN SELİM ELLİALTI, 

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDEN 

AYRILIP ŞARAP İŞİNE GİRMESİNİ 

ANLATIYOR BİZE.  

MAIN COURSE

“TÜRKİYE’DE KADINLAR 

GENELLİKLE KARASAKIZ, 

GRENACHE NOIR, BEYAZ VE 

ROZE ŞARAPLARIMIZI TERCİH 

EDERKEN RAKI KÜLTÜRÜYLE 

YOĞRULMUŞ “OTURAKLI” 

TÜRK ERKEKLERİ DAMAĞI 

DOLDURAN, YOĞUN, FIÇININ ÖN 

PLANDA OLDUĞU, KARAMELİZE 

VE BOLD SEÇENEKLERİ 

TERCİH EDİYORLAR. 

CABERNET SAUVIGNON VE 

MERLOT ÜZÜMÜNDEN OLAN 

ŞARAPLARIMIZ BU TARZA İYİ 

BİRER ÖRNEK.”
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6 Şarapta yeni trend nedir?

Yeni trend zarif, kolay içimli, damağı yormayan, narin, 
üzümün ön planda olduğu şaraplar. Bölgeye has Kara-
sakız üzümünden yapılan şaraplar buna iyi bir örnek. 

Eşinizle birlikte çalışıyorsunuz. Eşiniz işin 
hangi kısmını yürütüyor?
Eşim başlangıçta işlerle çok ilgili değildi. Ürünler or-
taya çıkmaya başladıkça ilgilendi. Kendisi gıda mü-
hendisi ama daha çok tasarım üzerine uzmanlaşmış. 
İşin tasarım kısmı onda. Aramızda görev dağılımı yap-
tık; ben işin müteahhitiysem, o da iç mimarı olarak 
tanımlanabilir. 

Bağ evi yaptınız mı?
Bağlarımızın içinde 44 metrekare bir bağ evimiz var. 

Eceabat’tan Çanakkale’ye geçerken yoldan 300 met-
re içeride şaraphanemiz bulunuyor. Orada tadım ba-
rımız ve restoranımız var. 

Türkiye’de bugün şarap üretimindeki 
en büyük sorun nedir?
Son dönemde şarap üretimi dini stratejiler doğrultu-
sunda hedef alındı. Mahalle baskısından dolayı halk 
bu işe tepkili. Eskiden büyük kitleler, üzüm ve şarap 
üretiminden geçiniyorlardı. Hâlâ, dünyanın en çok 
üzüm üreten ülkelerinden biriyiz ve milyonlarca insan 
bu sektörden ekmek yiyor. Ama devlet politikasıyla 
sektöre “ayıplı” bir endüstri damgası yapıştırılmak is-
teniyor. Sektörün en büyük sorunu ise itibarsızlaştır-
ma ve tanıtım yasakları. 2013 yılında çıkartılan yasaya 
göre, alkollü içecek tanıtımı, haberi, reklamı yapılamı-
yor. Dünyanın değişik ülkelerindeki alkollü içecekler 
için olan yasalar alındı, bir araya getirildi ve ağırlaştı-
rıldı. Ortaya “ispirtolu içecekler hülasası” çıktı. Aslın-
da bu doğru bir uygulama değil çünkü şarap distile 
değil, fermente bir içecek. Örneğin; Alman kanunla-
rına göre şarap doğal bir içecek olduğu için vergiye 
bile tabi değil, sağlıklı bir içecek olarak kabul ediliyor. 
Türkiye’de biz ürünlerimizi anlatamıyoruz bile. Tüketi-
cinin bilgili olması, kendi başına şarapla ilgili bilgileri 
edinmesi gerekiyor. Etiketlerde yazan bilgiler de çok 
sağlıklı değil maalesef. 

Başka ülkelerle kıyasladığınızda Türkiye’de kişi 
başı şarap tüketimi nasıl?
Dünya şarap tüketiminde sıralamada yokuz bile. Tür-
kiye’de yıllık kişi başı şarap tüketimi bir kadeh. Batılı 
ülkelerde ise bu rakam 70 litre. İslam ülkeleri arasın-
da ikinci sıradayız ama bu ülkelerin çoğunda alkol 
tüketimi zaten yasak. Yunanistan ve Bulgaristan gibi 

küçücük komşularımızda bile kişi başı şarap tüketimi 
bizden kat kat fazla. 

Türkiye’de şarap üretimi de aynı oranda düşük 
herhalde…
Türkiye’de doğru dürüst 50 şaraphane var. Ancak 
örneğin Fransa’da 50 bin şarap üreticisi bulunuyor. 
Aradaki fark çarpıcı!

Siz Suvla olarak “şato şarapçılığı’ 
yapıyorsunuz. Bunun tam olarak ne 
olduğunu bize anlatır mısınız?
Şato tipi üretim, ürünün kendi bağlarından kontrollü 
olarak mikro vinifikasyon yöntemiyle elle toplanarak 
taşınmadan yerinde üretilmesidir. Üretim küçük tank-
larda ve kimyasal kullanılmadan gerçekleştirilir. Şato 
tipi üretimde şarap için kullanılan üzümün menşei de 
bellidir. Dünyada (ve Türkiye’de) üretilen şarapların 
yüzde 90’ının içindeki üzümün nereden geldiği belli 
değildir. Farklı yerlerden toplanan aynı cins üzümler 
içerirler. Fransa’da şato tipi üretim yapıyorum diyebil-
meniz için kanunen ürünün toplandıktan sonra üretim 
için 30 kilometreden daha uzak bir yere taşınmaması 
gerekiyor. Türkiye’de böyle bir kanun yok ama bizim 
şaraphanemiz farklı yerlerdeki bağlarımıza 4 ila 14 
kilometre uzaklıkta. 

Sunset için ürettiğiniz şarapları da 
anlatır mısınız?
Sunset’in 20. yıldönümü için özel bir şarap serisi üre-
timi  gerçekleştirdik. Üçlü bir seriydi bu. Şarapların 
etiketleri de ünlü sanatçı Burhan Doğançay tarafın-
dan tasarlandı. Çok güzel bir çalışma oldu. Denemek 
isteyenler için bu şaraplar Sunset’in kavında hâlâ 
mevcut. 

Röportajımızın başında 14 yılın sonunda 
yatırdığım parayı çıkartmak üzere işe başladım 
demiştiniz. 2003 yılında bağlarınızı kurduğunuza 
göre bu sürenin dolmasına az kaldı. Geriye 
dönüp baktığınızda yaptıklarınızı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Ne kadar başarılı olduk, bu tartışılır. En iyisini yapma-
ya çalışıyoruz. Yatırımlarımızı çok bilinçli yaptık. Kali-
teli ürünün değerini bilecek kitleye ulaşmaya çalışıyo-
ruz. Ulaşıyoruz da. Son tüketiciye ulaşma amacımız 
doğrultusunda Kanyon’da markamızın adını taşıyan, 
Suvla tadım barı ve restoranını açıyoruz. 

Üretimin yapıldığı Eceabat’ta bir tadım barı ve 
restoranınız var. Bu ikinci restoranınız mı olacak?
Evet. Bir de mağazalarımız var. İstanbul’da Cihan-
gir’de ve Perpa’da iki küçük mağazamız bulunuyor. 
Bunun dışında da Bodrum Marina’da ve Ankara Ne-
nehatun’da da mağazalarımız var. 

Diğer markanız olan Kilye’den da biraz 
bahsedebilir misiniz?
Markanın adı domatesiyle ünlü olan Kilye Ovası’ndan 
geliyor. Kendi çocuğumuzun kimyasal almadan büyü-
mesi için bu işe giriştik. Yörenin ürünlerini canlandır-
dık. Organik ve organik olmayan zeytin ve zeytinyağı 
üretimimiz var. Zeytin ezmesi de üretiyoruz. Domates 
ürünlerimiz var. Pekmez ve tahin ürünlerimizin hepsi 
organik. Yöresel buğdayları kullandığımız bir organik 
un serisini piyasaya çıkardık. Özellikle genç anneler 
bu ürünlerimizi tercih ediyor. Çocuklar da bu ürünler-
le yapılan yemekleri çok seviyor. Çocuklar en iyi gur-
me, tadı güzel olmayan hiçbir şeyi yemiyorlar çünkü. 
Ürünler, kilye.com internet sitemizde, Eataly ve Mac-
rocenter’larda satılıyor. 

GELİBOLU, ECEABAT’TAKİ SUVLA 

ŞARAPHANESİNİN İÇİNDE BİR 

TADIM BARI VE RESTORAN VAR. 

ECEABAT’TAN ÇANAKKALE’YE 

GEÇERKEN ANA YOLDAN 300 

METRE İÇERİDE KALIYOR. 

SUVLA’NIN ÇİÇEĞİ BURNUNDA 

MEKANI İSE KANYON’DAKİ 

RESTORANI.  

“OĞLUMUZ BOZOK’UN ADINI 

VERDİĞİMİZ BAĞIMIZIN İÇİNDE 44 

METREKARELİK KÜÇÜK BİR BAĞ 

EVİMİZ VAR. BOZOK, BAĞLARDA 

KOŞUP OYNUYOR VE ÇOK İYİ 

VAKİT GEÇİRİYOR.”

SELİM ELLİALTI’NIN SUNSET MENÜSÜNDEN SEÇTİKLERİ

MAIN COURSE

   Yuzu Soslu Sashimi Black Cod
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Paket Paket Sağlık
Chenot D-Life

www.chenotdlife.com

Cookness
www.cookness.com.tr

Kuruluş hikayesi...
‘Detoks Kür’ programına katılan misafirlerini bu hiz-
met sonrasında takip edebilmek ve servisin devam-
lılığını sağlayabilmek amacıyla Chenot D-Life Bag 
sistemi kurulmuş. Merkezin yöneticiliğini Kardiyolog 
Dr. Demet Erciyes yapıyor.

Hizmet skalası...
Chenot D-Life Bag kapsamında, ‘Detox’, ‘Biolight’, ‘Dü-
şük Kalorili’ ve ‘Karın Bölgesi İnceltici’ olarak adlandırı-
lan farklı işlev ve kalorilerde dört menümüz bulunuyor. 
Programa başlamadan önce misafirimizi tesisimizde 
ağırlayıp ücretsiz segmental vücut analizi yapıyor ve 
diyetisyenlerimizle görüştürüyoruz. Ardından veriler 
ve kişinin arzusu doğrultusunda menü planlamasını 
gerçekleştiriyor ve mutfak ekibine bilgilendirmede bu-
lunuyoruz. Günlük olarak hazırlanan menülerimiz be-
lirtilen adrese istenilen saatte ulaştırılıyor.

Yemek çeşitleri...
Gerek detoks, gerekse diğer menülerimizde sağlıklı 
pişirme yöntemlerinin uygulandığı diyet yemeklere 
yer veriyoruz. Düşük glisemik indeksteki tüm besin-
ler düşük sıcaklıklarda, inflamasyona ve karsinojen 

maddelerin oluşmasına sebebiyet vermeyecek şekil-
de pişirilerek alkali forma getiriliyor.Tüm hayvansal 
protein kaynakları marine edilerek asit oluşumu en-
gelleniyor.

Kişiye özel menü hazırlarken…
Tesisimizde müşterilerimizin metabolizma hızları, 
sağlık durumları, gıda intoleransları ve besin alerjileri 
göz önünde bulundurularak yola çıkılıyor. Bunların 
yanı sıra tabii ki beklenti ve arzuları da bizim için son 
derece önemli kriterler.

Sağlıklı beslenme alışkanlığı 
kazandırmak önemli.
Kişilere sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırarak 
kendiliğinden gelen bir kilo kaybını hedefliyoruz.

Programların süresi…
‘Detoks’ menümüzden maksimum bir ay yararlanıl-
masını öneriyoruz. Diğer menüleri uygulama süresi 
ise tamamen kişilerin tercihlerine bağlı.

Farkımız...
Biz ekip olarak çalışıyoruz. Diyetisyenimiz, yapılan öl-
çümler ve birebir verdiği danışmanlık hizmeti sonra-
sında kişiye uygun beslenme paketini mutfak ekibine 
iletiyor. Müşterimizin herhangi bir sağlık problemi var 
ise tesis doktorumuz tarafından genel bir değerlen-
dirme yapılıyor ve kendisinin gerekli gördüğü deği-
şiklikler ışığında program farklılaştırılıyor.

Sayılarla...
Diyetisyen, chef, sous-chef ve iki adet aşçı yardımcı-
sından oluşan beş kişilik bir ekibimiz var.

Sağlıklı beslenme açısından en yararlı 
gıdalar…
Her gün mutlaka tüketilmesini önerdiğimiz besinler 
arasında yaban mersini, greyfurt, ceviz, kırmızı biber, 
limon, domates ve tam buğday ekmeği yer alıyor.

Üç beyaza dair…
Un, şeker ve tuzu menülerimizden tamamen çıkartı-
yoruz. Onların yerine tam tahıllı un, çavdar unu, hi-
malaya tuzu ve agave gibi ürünleri tercih ediyoruz.

OLUŞTURDUKLARI BESLENME 

PLANLARI DOğRULTUSUNDA 

ÖZELLİKLE YOğUN 

ÇALIŞANLARIN YAŞAM 

STANDARDINI YÜKSELTMEYİ 

HEDEFLEYEN FİRMALAR, ADRESE 

TESLİM ETTİKLERİ SAğLIKLI VE 

LEZZETLİ YİYECEK PAKETLERİYLE 

ZORLU KİLO VERME SÜRECİNİ 

KEYİFLİ BİR ALIŞKANLIğA 

DÖNÜŞTÜRÜYOR. SEKTÖRÜN 

ÖNDE GELEN MARKALARINDAN 

COOKNESS, RAFİNERA, 

OTUZ6BEDEN VE CHENOT D-LİFE 

İLE HİKAYELERİNİ, İŞLEYİŞLERİNİ 

VE VERDİKLERİ HİZMETLERİ 

KONUŞTUK.

Röportaj EDA DİLBER

“MENÜLERİMİZİ OLUŞTURURKEN 

EN ÇOK KİŞİNİN DİYETİSYEN 

GÖRÜŞMESİ SIRASINDA 

BELİRLENEN KAS VE YAĞ 

ÖLÇÜMÜ İLE YAŞ, CİNSİYET, 

SPOR HAYATI, ÇALIŞMA ŞEKLİ 

GİBİ BİLGİLERİNE DİKKAT 

EDİYORUZ. BU VERİLER 

IŞIĞINDA KİŞİYLE AYLIK BİR 

KİLO HEDEFİ BELİRLİYOR VE 

BU HEDEFE YÖNELİK MENÜ VE 

PORSİYONLAMA YAPIYORUZ.”

Hizmet skalası...
Kilo verme, tanısı konulmuş rahatsızlıklara yönelik 
beslenme, sağlıklı beslenme, emziren annelere yöne-
lik beslenme, sporcu beslenmesi, hamilelere yönelik 
beslenme ve bariatrik cerrahi sonrası beslenme ko-
nularında servislerimiz mevcut. Telefon veya internet 
üzerinden herhangi bir satışımız bulunmuyor, uzman 
diyetisyenlerimiz ile yaptıkları görüşmelerde müşteri-
mizin ölçümleri alınıyor, metabolizma hızlarına bakılı-
yor. Bu bilgiler doğrultusunda kişinin beslenme skoru 
oluşturuyor ve kendisine özel bir menü hazırlanıyor. 
Diyetisyenlerimiz paketlerin bir aylık süreçleri boyun-
ca haftalık kontroller yapıyorlar ve bu sayede kişinin 
kilo verme hızına veya taleplerine göre menüsünde 
değişiklikler oluyor. Bunun yanı sıra haftalık detoks 
programlarımız ve belirli periyodlarda gerçekleşen 
detoks kamplarımız var. Bu kampların iki haftalık pa-
ket süresi boyunca grup halinde spor yapılıyor, diye-
tisyen eşliğinde detoks menüleri hazırlanıyor. Detoks 
programları ise Cookness’ın en standart paketi olup 
herkese aynı şekilde gönderiliyor.

Kişiye özel menüler…
Menülerimizin tamamı kişiye özel olarak belirleniyor. 
İhtiyaç doğrultusunda bir müşterimize öğlen yemeği 
olarak çorba ve salata gidiyorsa, bir diğerine çor-
ba, salata ile et veya tavuk yemeği gönderilebiliyor. 
Kişinin sevip sevmediği yemeklere göre düzenlenen 
menülerimiz de bulunuyor.

Yemek çeşitleri...
Haftalık olarak hazırlanan menülerimiz, kişinin yedi 
gün içerisinde en az bir kere balık, kırmızı et ve be-
yaz et yiyeceği şekilde tasarlanıyor. Mevsim sebze 
ve meyvelerinin mutlaka menüde olmasına çok önem 
veriyor, bir aylık paket alan bir kişiye o süre boyunca 
aynı yemeğin ikinci defa gönderilmemesine dikkat 
ediyoruz. 

Programların süresi...
Paketlerimizin minimum süresi bir ay. Bir haftalık de-
neme paketlerimiz de bulunuyor. Verilmesi hedefle-
nen kilo ve kilo verme hızı kişiye göre farklılık gös-
terdiği için bazı müşterilerimiz üç-dört aylık paketler 
de alabiliyorlar. İdeal kilosuna kavuşmasına rağmen 
sağlıklı beslenmek için birer aylık paket almaya de-
vam edenler de var. Detoks programlarımızın süresi 
ise bir hafta. Programın içeriği sebebiyle üst üste de-
toks paketi satın alınmasını tavsiye etmiyoruz.

Spor motivasyonu…
Detoks kamplarımızda haftanın beş günü açık ha-
vada grup halinde spor yapılıyor. Böylelikle kişinin 
motivasyonu artıyor ve kilo verme süreci kolaylaşıyor. 

Üç beyaza dair…
Yemeklerimize kesinlikle işlenmiş beyaz şeker ekle-
miyoruz. Ürünlerimizin kepekli ve ‘light’ olmalarına 
dikkat ediyor fakat zaman zaman beyaz un içeren 
ürünler de kullanıyoruz. Önemli olan neyi ne kadar 
tükettiğiniz. Örneğin, incecik yufkadan yapılmış bir 
börek yediğiniz bir günün akşamında hafif bir salata 
yemenizi tavsiye ediyoruz. 

Kuruluş hikayesi...

Şirketi eşi Can Köken ile birlikte bir buçuk yıl kadr önce kuran 
Ceren Köken, kendilerine ait restoranlarının olmasını işlerini 
kolaylaştırmış. Eşi spor ve sağlıklı beslenme konularına ilgi duy-
duğu için tecrübelerini bu yönde kullanmak istediklerini belirten 
Ceren Köken, sektörde gerçek anlamda kişiye özel bir servis 
olmadığını fark edince de butik bir hizmet vermeye karar vermiş.

MAIN COURSE
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Otuz6Beden
www.otuz6beden.com

“ŞEKERİ TAMAMEN HAYATIMIZDAN 

ÇIKARILMASI GEREKEN BİR 

BESİN OLARAK GÖRÜYORUZ. 

ŞEKER, VÜCUTTA BULUNAN 

KÖTÜ HÜCRELERİ BESLEYEREK 

ÇOĞALMALARINI SAĞLIYOR. 

TUZ YERİNE KAYA TUZU TERCİH 

EDİYORUZ. YAPTIĞIMIZ KİŞ VE 

EKMEKLERDE İSE TAM BUĞDAY, 

KİNOA, GLÜTENSİZ KARABUĞDAY 

VE BADEM UNU KULLANIYORUZ.”

Hizmet skalası…
Kişilerin gün içinde alması gereken sağlıklı ana 
ve ara öğünleri hazırlayıp her sabah İstanbul ve 
Ankara’daki adreslere teslim ediyoruz. Farklı içeriğe 
sahip 10’dan fazla paketimiz var. Bunların başında; 
kişiye özel ve standart kalorili (1.200-1.500-1.800 
kalori), protein ağırlıklı (1.200-1.500-1.800 kalori), 
vegan (1.200-1.500-1.800 kalori), diyabetik (1.200-
1.500-1.800 kalori) ve hızlandırılmış paketlerimiz yer 
alıyor. 

Yemek çeşitleri…
Her çeşit mutfaktan esinlenilen, sağlıklı besinlerle 
oluşturulmuş farklı lezzetlerimiz mevcut. Tatlılarımız 
ise şeker ve katkı maddesi içermiyor. 

Menüler belirlenirken…
Yemeklerimizi oluştururken doğallıktan uzaklaşma-
maya ve doğru pişirme yöntemlerini uygulamaya 
dikkat ediyoruz. Bunun yanı sıra besinlerin birbir-

leriyle uyumları bizim için çok önemli. Örneğin, en 
bilinen yanlışlardan biri ıspanak ve yoğurdun bera-
ber tüketilmesidir. Yoğurt, ıspanağın demir emilimini 
azaltır. Halbuki, demir içeren besinler C vitamini 
ile tüketilirse demir emilimi maksimumda olur. Bu 
nedenle, ıspanak yemeği ile birlikte portakal gibi 
bir besin gönderiyoruz. Tariflerimiz bu tür detaylarla 
şekilleniyor. Menülerimiz yemeklerin içeriğine ve ki-
şinin ihtiyaçlarına göre oluşturuluyor. Mesela, tiroid 
hastalarının tüketmemesi gereken besinler vardır. 
Kişiye özel menümüzde bu tür gıdalar yer almaz.

Ürün temini…
Organik meyve ve sebzelerimizi Sepet Sepet Orga-
nik firmasından alıyor, et ve tavuklarımızı Anadolu 
Yakası’nın tanınmış bir kasabından temin ediyoruz. 
Diğer ürünler içinse farklı tedarikçiler ile çalışıyoruz.

Kişiye özel menü hazırlarken…
Kişiye özel menülerimizi müşterilerimizin kan testleri, 
check-up’ları ve doldurdukları formlar doğrultusun-
da hazırlıyoruz. Bu formda boy, kilo gibi bilgilerin 
yanı sıra kişinin sevip sevmediği besinler, gıda 
alerjileri, yaptığı spor türü ve miktarı, ilaç kullanımı, 
sağlık durumu gibi birçok bilgi de yer alıyor.

Hedef sağlıklı beslenme 
alışkanlığı kazandırmak.
Menülerimizin temel amacı, sağlıklı beslenme alış-
kanlığı kazandırmak. Kişinin ihtiyacına göre zayıfla-
ma veya kilo korumaya yönelik içerikleri belirliyoruz.

Programların süresi…
Minimum bir haftalık deneme paketlerimiz var. Hız-
landırılmış programımız 12 günlük, diğer paketleri-
miz ise minimum bir aylık. 

Spor ile ilgili…
Program süresince açık hava yürüyüşü ve yağ yakı-
mına odaklı kardiyo programları öneriyoruz. 

Kuruluş hikayesi...

Otuz6Beden, kurucularından İrem Tonguç’un, sağlıklı ve özellikle şekersiz beslenmeye 
olan merakı ve ‘Diyet sıkıcı bir şey değildir, diyet yaparken güzel lezzetlerden mahrum 
kalmaya gerek yoktur,’ mantığı sonucunda 2014’ün mart ayında doğdu. Tonguç’un ortağı 
İlker Murat Bozkurt. Amacı, kişilerin sağlıklı beslenirken tatlıyı, tuzluyu, eti ve sebzeyi ra-
hatlıkla tüketmelerini sağlamak. Hedefi, sağlıklı malzemelerle oluşturduğu tüm ana ve ara 
öğünlerini doğru hazırlama ve göze hitap eden sunumlarla müşterilerine ulaştırmak.

Kuruluş hikayesi...

Rafinera, Didem Altınbaşak Tulgan tarafından kuruldu. Hamileliği dolayısıyla beslenme programında çeşitli değişiklikler yapan Tulgan, 
doğumuna kısa bir süre kala Boston’a taşındı ve daha önce yurt dışındaki eğitimi sırasında faydalandığı ‘meal plan’ sistemlerini tekrar 
hayatına soktu. Bu sayede uyması gereken beslenme düzeni problem olmaktan çıktı. Kızı doğduktan sonra ise aldığı kiloları vermek için 
bu tip bir sistemin Türkiye’de olup olmadığını araştırdı ve olmadığını görünce kendini Rafinera’nın iş planı üzerinde çalışır halde buldu. 
Rafinera’yı dünyadaki diğer örneklerinden farklı olarak çok daha kişiye özel ve farklı lezzetler sunan bir sistem olarak Türkiye’ye uyarladı.

Rafinera
www.rafinera.com

Mevcut hizmetler…
Öncelikle, bizi arayan ya da internet sitemizden 
paketlerimizi deneyimlemek isteyen üyelerimizin kilo 
verme veya formda kalma hedeflerine göre günlük 
ihtiyaçları olan kalori miktarını belirliyoruz. Ardın-
dan, menülerimizi planlama sürecindeki en önemli 
aşamaya geçiyor ve bu kalorinin karbonhidrat, 
protein ve yağ dağılımlarını hesaplıyoruz. Günlük 
alması gereken kalori miktarı belirlenen üyelerimize 
1.100, 1.500 ve 1.900 kalorilik paket seçenekleri 
sunuyoruz. Paket seçiminden iki gün sonra üyemizin 
istediği adrese ücretsiz teslimat gerçekleştiriyoruz. 
Menülerimiz diyetisyenlerimiz tarafından hazırlanıyor, 
üretim süreçlerimiz gıda mühendislerimiz denetimin-
de gurme chef’lerimiz tarafından yürütülüyor ve tüm 
yemeklerimiz özel paketlerinde soğuk zincir siste-
minin gerektirdiği şekilde üyelerimize ulaştırılıyor. 
Online diyetisyen hizmetimiz üyelik gerektirmiyor, 
herkese açık. Artık İstanbul’un yanı sıra Ankara ve 
Kocaeli’nde de hizmet veriyoruz. Yakın bir tarihte tüm 
Türkiye’ye yayılmış olacağız.

Menüler…
Üç yıl öncesine kadar kişiye özel menüler oluşturur-
ken seneler içinde büyüyerek daha geniş kitlele-
re ulaştığımız için standart menüler hazırlamaya 
başladık. Üç farklı kalori paketimiz bulunuyor ve 
her birinin kendi içindeki karbonhidrat, protein ve 
yağ dağılımları yapılıyor. Yani menülerimizi yarı-özel 

şeklinde adlandırabiliriz.

Menüler belirlenirken…
Sadece menülerimizi belirlemek üzere çalışan bir 
ekibimiz var. Diyetisyenlerimizin hazırladığı yemek 
listelerinin dayanağı, Dünya Sağlık Örgütü. Kişilerin 
sağlıklı ve kalıcı şekilde kilo vermelerini amaçladı-
ğımızdan menülerin içerdiği kalorinin karbonhidrat, 
yağ ve protein dengesine de kalorinin miktarı kadar 
önem veriyoruz.

Hammaddenin önemi...
Yaptığımız işin doğası gereği sağlık stardartlarımızı 
maksimum düzeyde tutmak ve hijyenik kondisyon-
lara büyük önem vermek zorundayız. Bu nedenle 
üretim alanımıza giren hammaddelerin de önemi bü-
yük. Tüm satın alma ve mal kabul süreçlerimiz gıda 
mühendislerimizin denetiminde ve onayı ile ger-
çekleşiyor, hammaddelerimizi bilinen ve tüm üretim 
izinlerine sahip tedarikçilerden temin ediyoruz.

Asıl amaç sağlıklı beslenme.
Rafinera’nın iki farklı kolu var; biri kilo verme, diğeri 
ise form koruma. Kişinin hedefi ne olursa olsun 
bizim amacımız, sağlıklı beslenerek kilo verilmesini 
sağlamak ve bunu sürekli bir hale getirmek. Aslında 
zor olan kişinin kilo vermesi değil, verdiği kiloları 
kendi rutin beslenme standartlarında geri almaması. 
Biz bu noktada bir beslenme alışkanlığı yaratıyoruz.

Programların süresi...
Rafinera’nın istenilen gün sayısı kadar kullanıma 
açık bir sistemi var. Kişiler, servisi bir günlük paket-
le de deneyimleyebilir. Üyelerimizin geneli, ilk olarak 
10 günlük paket ile başlayıp ardından 90 günlük 
servis ile devam etmeyi tercih ediyor. 

Sayılarla...
Gıda mühendislerinden diyetisyenlerimize, şefleri-
mizden lojistik ve ofis ekibimize kadar 160 kişi-
den oluşan bir aileyiz. Günde 1.500 kişiye hizmet 
veriyoruz. Her yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüme 
gösteriyoruz.

“BİZİM İÇİN HER GÜN, YENİ BİR 

MENÜ DEMEK. AY İÇERİSİNDE 

BİR KEZ SERVİS ETTİĞİMİZ BİR 

YEMEĞİ MÜŞTERİMİZE ASLA 

TEKRAR SUNMUYORUZ.”

MAIN COURSE
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MAIN COURSE

1- YEMEK YEMEYİ SEVDİğİNİZ ÜÇ ŞEHİR...
İstanbul, New York ve Milano.

2- BU ŞEHİRLERDEKİ FAVORİ MEKANLARINIZ 
VE LEZZETLERİNİZ...
New York’ta Peter Luger Steakhouse, Locanda 
Verde, Pera. İstanbul’da Sunset dışında, internati-
onal mutfak için Topaz, Fenix ve Parle, tercihlerim 
arasında. Balık için Park Fora, Çengelköy İske-
le, Balıkçı Abdullah ve Arşipel’e giderim. İtalyan 
mutfağında da tercihlerim La Scarpetta, Da Mario 
ile Gina. Et-kebap yenecekse Köşebaşı, Borsa, 
Beyti, favorilerim. Meyhane seçeneklerim Kara-
köy Lokantası ve Sofyalı. Türk yemeğinde adre-
sim Hünkar. Milano’da ise Trattoria’ların çoğunu 
beğenirim.

3- SUNSET’TEKİ FAVORİ YEMEKLERİNİZ 
HANGİLERİ?
Sushi, karides tempura, chef’in tavsiyeleri ve 
Türk yemekleri.

4- EN SEVDİğİNİZ YEMEK...
Patlıcanlı İncik.

5- EN SEVDİğİNİZ ÜLKE MUTFAğI...
Türk Mutfağı.

6- YEMEYİ ÇOK SEVDİğİNİZ AMA YEDİKTEN 
SONRA PİŞMAN OLDUğUNUZ BİR “GUILTY 
PLEASURE” VAR MI?
Çok nadir olmakla birlikte arada bir tatlı yerim. 
Çikolatalı sufle, tiramisu, kaymaklı ekmek kada-
yıfı veya dondurmalı tavuk göğsü en sevdiklerim.

7- YEMEK RUTİNİNİZİ ANLATABİLİR MİSİNİZ?
Öğün aksatmamaya çalışırm. Sabah; beyaz pey-
nir, zeytin, domates, maydanoz ve kırmızı taze 
biber, öğlen; sushi, italyan veya balıktan oluşu-
yor menüm. Akşam mümkün olduğu kadar hafif 
seçimler tercih ediyorum; sebze, et veya balık.

8- SEYAHATLERDE BU RUTİNİN DIŞINA 
ÇIKIYOR MUSUNUZ?
Elbette, zorunlu olarak.

9- YEMEK YAPIYOR MUSUNUZ?
Tencere yemeği dışında, yemek yapmayı seve-
rim. Rakı mezesi ve birlikte yenecek hemen her 
şeyi hazırlarım. Londra’da yaşarken öğrendiğim 
“Steak Diana”yı da iyi yaptığımı söylerler.

10- SUNSET’İ ÜÇ KELİMEYLE 
TANIMLAR MISINIZ?
Başta Gazi bey olmak üzere, İsmail bey ve tüm 
arkadaşların sundukları “huzurlu bir ortamda, 
sıcak ve yakın ilgi eşliğinde, keyifli bir deneyim.”

11- SUNSET’E NE SIKLIKLA GELİYORSUNUZ?
Haftada en az iki kez.

12- BUGÜNE KADAR YEMEğİNİ 
EN BEğENDİğİNİZ, EN ETKİLENDİğİNİZ 
RESTAURANT?
Avustralya, Sydney’deki Restaurant Bennelong.

13- EVİNİZDE DAVET VERDİğİNİZDE 
FAVORİ MENÜNÜZ...
Bol salata eşliğinde deniz mahsülleri ve balık.

1- YEMEK YEMEYİ SEVDİğİNİZ ÜÇ ŞEHİR...
İstanbul, Paris, Londra.

2- BU ŞEHİRLERDEKİ FAVORİ MEKANLARINIZ 
VE LEZZETLERİNİZ...
İstanbul için Sunset, Papermoon, Zuma, Park 
Şamdan, Zıpkın, Kral Burger ilk aklıma gelenler.

3- SUNSET’TEKİ FAVORİ YEMEKLERİNİZ 
HANGİLERİ?
Karides tempura, sushi.

4- EN SEVDİğİNİZ YEMEK...
Hamur işlerinin hemen hemen hepsi.

5- EN SEVDİğİNİZ ÜLKE MUTFAğI...
Ayırt etmem çok zor; Türk, İtalyan, Fransız, Uzak-
doğu mutfaklarının hepsine bayılırım.

6- YEMEYİ ÇOK SEVDİğİNİZ AMA YEDİKTEN 
SONRA PİŞMAN OLDUğUNUZ BİR “GUILTY 
PLEASURE” VAR MI?
Ben iştahıyla meşhur biriyim. Asla pişman olmam, 
hatta bir daha olsa bir daha yerim!

7- YEMEK RUTİNİNİZİ ANLATABİLİR MİSİNİZ?
Yemeği ‘full course’ yemeyi severim. Benim için 
yemek çorbasından kahvesine kadar mükellef 
sofralardan oluşur.

8- SEYAHATLERDE BU RUTİNİN DIŞINA 
ÇIKIYOR MUSUNUZ?
Evet. Her şehirde yıllardır mutlaka gittiğim resto-
ranlar vardır. Ancak yeni mekanlar denemeyi de 
severim. Hatta sokak lezzetlerini de denerim.

9- YEMEK YAPIYOR MUSUNUZ?
Hayır, düzenli olarak yemek yapmıyorum, bu işi 
genellikle yardımcılarıma bırakıyorum. Günlük ha-
yatımda iş yoğunluğum ağır basarken bazen de 
çok içimden gelebiliyor.

10- SUNSET’İ ÜÇ KELİMEYLE 
TANIMLAR MISINIZ?
Elegan, evim gibi, lezzet durağım.

11- SUNSET’E NE SIKLIKLA GELİYORSUNUZ?
Yaz aylarında her hafta, hatta bazen haftada bir-
kaç kez. Kışın ise 15 günde biri geçmez sanırım.

SUNSET

MÜDAVİMİ
SUNSET

MÜDAVİMİ

Burhan
Karaçam
BK PARTNERSHIP KURUCU,CEO

Siren 
Ertan
MODA TASARIMCISI

Milano

Locanda Verde, NYC

Paris

Karides tempura
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liğe geri dönmek istemiyordum ama bahsettiği me-
kanın Çırağan Sarayı olduğunu öğrendiğimde eşimle 
konuştum ve o da bu kararımı onayladı. Bilirsiniz, ka-
dınlar her zaman haklıdır.

Birçok ödül kazandınız...
Başarılarla dolu bir yılı daha geride bıraktık. En çok 
misafir ağırladığımız önemli coğrafyalardan Ame-
rika’nın prestijli yayını Business Insider tarafından 
‘Hayatınız Boyunca Uyumanız Gereken 50 Muhte-
şem Otel’ listesinde gösterildik. Bunun yanı sıra 30 
yılı aşkın süredir lüks okuyucu kitlesine hitap eden 
Robb Report dergisi tarafından belirlenen ‘Dünyanın 
En İyi 100 Oteli’ listesinde yerimizi aldık. Uluslararası 
seyahat dergisi Conde Nast Traveller okuyucuları ta-
rafından ‘Türkiye ve Yunanistan’daki En Prestijli Otel’ 
seçildik, Amerika’daki yayında ise ‘En İyi Denizaşırı İş 
Otelleri’ sıralamasında yer aldık. Kendini turizm sek-
törünün Oscar’ı olarak konumlandıran Dünya Seya-
hat Ödülleri tarafından ise ‘Avrupa’nın Önde Gelen 
Seyahat Oteli’, ‘Dünyanın En İyi Tarihi Miras Oteli’ ve 
Sultan Suit’imiz ile ‘Türkiye’nin En İyi Suiti’ seçildik. 
Kempinski markası içinde de ödüller almaya devam 
ediyoruz. 2015 aynı zamanda benim de kişisel olarak 
başarıya imza attığım bir yıldı, Paris’te World Hospi-
tality Awards tarafından ‘En İyi Otelci’ ödülüne layık 
görüldüm.

Türk mutfağını seviyor musunuz? 
Evet. Mesela Osmanlı döneminden kalan bir tarif var; 
tuzda deniz levreği yapıyorlar, üstünde çok hafif çıtır 
bir kabuk oluyor. Testi kebabını da seviyorum. Tuğra 
restoranımız bu lezzetleri tadabildiğim özel mekanı-
mız. Döneri bildiğim yerlerde yiyorum çünkü pek gü-
venilir değil açıkçası. Bu yüzden en çok otelde yeme-
yi seviyorum çünkü nasıl yapıldığını biliyorum.

Peki, evinizdeki mutfakla aranız nasıl? 
Evet, oldukça iyi bir aşçıyım. Denemeler yapıyorum 
ama en çok kokteyl yapmayı seviyorum.

Türklerin ve diğer ülkelerin yemek 
alışkanlıklarını karşılaştırabilir misiniz?
Dünya restorancılığı ile karşılaştırıldığında, Türki-
ye’nin biraz daha yol katetmesi gerektiğini görüyoruz. 
Türkiye’de Michelin yıldızlı şeflerin görev aldığı birçok 
restoran başarıya ulaşamayıp kapandı. Bunun birkaç 
sebebi var. İlki, çok seyahat edenler dışında pek kim-
senin bu şefleri tanımaması. İkincisi, şimdiye kadar 
Türklerin fazla seyahat etme imkanı bulamamaları. 
Üçüncüsü ise yemek konusunda fazla maceraperest 
olmayıp, bilmedikleri yemekleri denemeyi sevmeme-
leri. Yeme-içme işi kültürel bir eğitim. Biz bu işin öğ-
retmenleriyiz. Bazen üniversitelerde de konferanslara 
gidiyorum. Konuştuğumuz konular hep mükemmellik 
hakkında. Türk olmasam bile kendimi öyle hissedi-
yorum ve burada olmaktan gurur duyuyorum. Tay-
land’dayken de aynı şekilde hissetmiştim. 

Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da yer alan 
restoranlar hakkında kısaca bilgi verir misiniz? 
Yaz boyunca Bosphorus Grill’de, barbeküde hazırla-
nan yemekleri servis ediyoruz. Saray içerisinde yer 
alan Tuğra, Osmanlı mutfağından lezzetler sunuyor. 
Lobideki Gazebo, lounge ve patisserie olarak hiz-
met veriyor. Laledan’da ise yöresel tatları ve dünya 
mutfaklarından spesiyalleri deneyimleyebilirsiniz. Le 
Fumoir, palmiye ağaçları altında keyif yapabileceği-
niz bar&lounge’umuz. Açıkçası otelimizde gerçekten 
yeme ve içme deneyimi çok yüksek seviyede misafir-
lerimize sunuluyor. Toplamda 800 kadar çalışanımız 
var. Servis alanında 250 personel görev alıyor. 

İstanbul’un popüler bir turist destinasyonu haline 
geldiğini düşünüyor musunuz? 
Evet tabii ki. Bu yıl elbette çok kolay başlamadı biz 
turizmciler için. Fakat özellikle Çırağan Palace Kem-
pinski İstanbul iseniz, sadece bir otel olamazsınız. 
Türkiye’nin tanıtılması ve turizme olan katkımız an-
lamında da sorumluluklarımız var. Genel olarak ülke 
dağılımına baktığımızda Avrupa’nın hâlâ önde geldi-
ğini görebiliriz. Eskiye oranla biraz azalmasına rağ-
men Amerika da popülaritesini koruyor. Tabii Ortado-
ğu’dan da misafirler İstanbul’u tercih ediyorlar.

Nereye seyahat etmekten hoşlanıyorsunuz?
Tayland, Koh Samui’de bir evim var. Orayı, yemeklerini 
seviyorum, bana Avrupa ülkelerinden çok daha farklı 
geliyor. Tek zorluğu, 12 saatlik uçuş gerektirmesi. Ba-
zen de uzun bir hafta sonu tatili için Floransa’ya gitmeyi 
seviyorum. Ailemin Santa Barbara’daki greyfurt çiftliği-
ni de fırsat buldukça ziyaret ediyorum. Sanıyorum gitti-
ğiniz en iyi yerler, iyi karşılandığınızı hissettiğiniz yerler.  

Sunset’e sıklıkla geliyorsunuz. Restoranın 
en çok hangi taraflarını seviyorsunuz?
Servisi ve ekibi seviyorum. Misafirlerimi de buraya yön-
lendiriyorum. Çoğu zaman Çırağan Sarayı Genel Mü-
dürü titrimi bile belirtmeden rezervasyon yaptırıyorum 
çünkü herkes ile aynı muameleyi görmek istiyorum. On-
lar da zaten her müşteriye aynı hizmeti veriyorlar. Sağ-
lıklı yemekler sunuyorlar. Kimi zaman tek başıma gelip 
kendi yapabileceğim türde basit yemekler yiyorum, 
bazen de yapamayacağım bir şeyler yemek istiyorum. 
Bahsettiğim çılgın bir karışım değil, kendi içinde tutarlı 
bir kombinasyon olmalı. Ben kolay bir insan da değilim 
bir yandan. Vasatlığı da sevmem. Pek çok ülke ve kültür 
gördüğüm için iyi yemek ve servis benim için önem-
li kriterlerdir. Burada her zaman iyi karşılanıyorsunuz, 
hizmet güzel, insanlar sıcak. Terasın manzarası muhte-
şem. Paranızı, sevmediğiniz insanların çalıştığı bir yer-
de harcamak istemezsiniz. En azından ben bunu yap-
mam. Sunset’te çok saygı görüyorsunuz ve müşteriler 
buna bayılıyor. Ben de burasının elçisiyim diyebilirim. 
Gönderdiğim misafirlerim de onlara Sunset’i tavsiye et-
tiğim için bana teşekkür ediyorlar. Buraya gelmekten 
hoşlanıyorum, ayrıca bana şans getiren bir yer oldu. 

Yarım Asırlık 
Başarı Öyküsü

Sizi daha yakından tanıyalım... 
Bu yıl 64 yaşında olacağım. 40 yılı aşkın süredir tu-
rizm sektöründeyim, 15’ten fazla ülkede görev yaptım. 
İsviçre’de Glion’da okuduktan sonra Florida Üniversi-
tesi’nden mezun oldum. Farklı ülkelerde, çok çeşitli 
görevler üstlenerek sektöre adım attım. İlk olarak, 
Paris’in ünlü otelleri Hôtel Le Bristol ve Ritz Paris’te 
çalıştım. Temmuz 1976’da vefat edene kadar Charles 
Ritz’in özel asistanlığını yaptım. Kariyerim boyunca 
dünyayı, farklı kültürleri, yemekleri, hayatları görmek 
istedim. Babam, Avrupa’da dönemin en büyük teks-
til fabrikalarından birine sahipti ve şirketinde onunla 
çalışmamı istiyordu. Fakat ben reddettim ve tabii ki 
bütün babalar gibi o da bundan pek memnun olmadı. 
Şansıma, başka kardeşlerim vardı! Biz yedi kişilik bir 
aileyiz, benden küçük bir erkek kardeşim var, diğer-
leri ise şimdi 70’in üzerinde. Ben bu işle rüyalarımı 
gerçekleştirmek istedim. Hilton, Sofitel ve Accor gibi 
markalarda uzun yıllar çalıştım. En uzun süre görev 

aldığım kurum ise Accor grubu, orada tam 26 yıl ge-
çirdim. Son olarak, Sofitel grubunun Kuzey, Orta&Do-
ğu Avrupa, Türkiye ve İsrail’deki toplam 15 otelinden 
sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı’ydım. Uzun soluk-
lu otelcilik kariyerimin sonunda ise kendi işimi yapma-
ya ve girişimci olmaya karar verdim. Lüksemburg’da 
House 17 isimli özel bir members club da dahil olmak 
üzere Avrupa’da birtakım restoran işlerim var. 

Çırağan Palace Kempinski’de görev 
almaya nasıl karar verdiniz?
Eşim Türk, kendisiyle buraya gelmeden önce tanış-
tık. Haziran 2011’de uzun bir hafta sonu tatili yapmak 
için Türkiye’ye geldik. Sunset’i de ilk kez o zaman 
ziyaret ettim. Aynı yılın Ağustos ayında, Kempinski’nin 
CEO’su olarak görev yapan arkadaşım beni aradı ve 
‘Duydum ki kendi başına çalışıyormuşsun, otelciliğe 
geri dönmek ister misin,’ diye sordu. Reddettim, çün-
kü kendi işimi gayet başarıyla yürütüyordum. Otelci-

YAKLAŞIK 50 YILLIK MESLEK 

HAYATI BOYUNCA DÜNYANIN 

EN ÖNEMLİ OTELLERİNDE 

GÖREV ALAN RALPH RADTKE, 

2011’DEN BU YANA KARİYERİNE 

ÇIRAğAN PALACE KEMPINSKI 

GENEL MÜDÜRÜ VE KEMPINSKI 

RESIDENCES TÜRKİYE BÖLGE 

DİREKTÖRÜ OLARAK DEVAM 

EDİYOR. RENKLİ KİŞİLİğİ VE 

KUSURSUZ HİZMET ANLAYIŞI 

SAYESİNDE İŞLETMEYE FARKLI 

BİR SOLUK GETİREN BAŞARILI 

İSİMLE SUNSET’TE BULUŞTUK, 

ÖğLE YEMEğİ EŞLİğİNDE 

HİKAYESİNİ, ÖZEL ZEVKLERİNİ 

VE HİZMET SEKTÖRÜNE DAİR 

DÜŞÜNCELERİNİ KONUŞTUK.

Röportaj EDA DİLBER
Fotoğraflar HAYDAR ERÇİN

“YEME-İÇME İŞİ KÜLTÜREL 

BİR EĞİTİM. BİZ BU İŞİN 

ÖĞRETMENLERİYİZ VE BU EĞİTİMİ 

KİŞİLERE SÖZLÜ OLARAK DEĞİL 

AMA SUNDUĞUMUZ HİZMETLE 

VERMEYE ÇALIŞIYORUZ. 

HER MİSAFİR, ÇIRAĞAN’DAN 

GELDİĞİNDEN DAHA BİLGİLİ 

OLARAK AYRILMALI. TÜRK 

MİSAFİRPERVERLİĞİNİ, SANATINI, 

YEMEKLERİNİ, MUTFAĞINI, 

İNSANINI ÖĞRENMELİLER. 

BİR ÜLKENİN ALGISI BU 

ÖZELLİKLERİNDEN OLUŞUR 

VE İNSANLAR BUNLARDAN 

HOŞLANMAZLARSA ORAYA 

GELMEZLER.”

DESSERT
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Büyük Kutlama
İKONİK İTALYAN ARABALARI 

FERRARI VE MASERATI’NİN 

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ 

OLAN FERMAS OTOMOTİV 

İLE SUNSET’İN BİRLİKTE EV 

SAHİPLİğİ YAPTIğI YENİ YILI 

KARŞILAMA PARTİSİ, BİRÇOK 

ÜNLÜ İSMİ BİR ARAYA GETİRDİ. 

SUNSET BRASSERIE’DE 

GERÇEKLEŞEN PARTİDE MÜZİK 

DJ MURAT TOKUZ’A EMANETTİ.

MASERATI’NİN İLK LÜKS 

SEDAN’I OLAN QUATTROPORTE 

SUNSET’İN BAHÇESİNDE 

SERGİLENİYOR. 

Metin Süerkan, 
Saffet Emre Tonguç, 
Yelda İpekli

Barış Tansever, Cengiz-İlknur Eroldu

DJ Murat Tokuz

Levent Büyükuğur, Orhan Taner, Ergun Özen, Barış Tansever

Arzu Ensari, Alize Tansever, Tufan Deriner

Gözde-Batu Aksoy, Umut Akgül, Ediz Elhadef

Göksel

DESSERT
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15. ULUSLARARASI 

MARKA KONFERANSI’NDA 

KONUŞMACILAR ARASINDA 

YER ALAN BARIŞ TANSEVER, 

ORGANİZASYONUN GALA 

DAVETİNE SUNSET’TE EV 

SAHİPLİğİ YAPTI. DJ AYDIN 

KATIRCIOğLU’NUN ÇALDIğI 

PARTİ, GECENİN İLERLEYEN 

SAATLERİNE KADAR 

DEVAM ETTİ. 

GECEYE KATILAN DAVETLİLERE 

SUNULAN VE BÜYÜK BEĞENİ 

TOPLAYAN MENÜ, CHEF 

FABRICE CANELLE TARAFINDAN 

HAZIRLANDI.

Cem Şengör, Ersin Poroy-Sedef Kefeli Poroy Barış Tansever, Bedriye Medina 

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx

Ayşe Arman, Alara Kap, Hakan Yıldırım

Ayşegül Yürekli Şengör,
Cem Şengör

justin Packshaw, Naike Baruh

Marka Konferansı 
Gala Daveti

Eyüp - Nazan Özelgin, Barış-Alize Tansever, Attila Köksal

Mirgün Cabas-Tuba Ünsal

DESSERT
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DESSERT

2013 YILINDAN BERİ SUNSET’İN TERASINI SÜSLEYEN MAxxI POPPY AYDINLATMALAR, 2011 YILINDA 

ROMA’DA BULUNAN ÜNLÜ MİMARLIK OFİSİ STARTT İLE VIABIZZUNO İŞBİRLİĞİYLE ÜRETİLDİ. MAxxI 
POPPY AYDINLATMALAR, İLK KEZ ROMA’DA DÜNYACA ÜNLÜ MİMAR ZAHA HADID TARAFINDAN 

PROJELENDİRİLEN MAXXI ULUSAL XXI. YÜZYIL SANATLARI MÜZESİ’NDE KULLANILDI. MAxxI POPPY’LER 

ETKİLEYİCİ TASARIMLARIYLA ÖZELLİKLE GECELERE BÜYÜLEYİCİ BİR ATMOSFER KAZANDIRIYOR. SUNSET, 

MAxxI POPPY AYDINLATMALARI BAHÇESİNDE KULLANAN İLK RESTORAN.

Art @ Sunset
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tüketilen ürünlerden biri jumbo karides. Favori balık-
ları ise deniz levreği ve kalkan. Tabii bu durum mev-
sime göre değişiklik gösterebiliyor. Lüfer zamanında 
lüfer gönderiyoruz. Somon, ıstakoz ve kalamar da 
yolluyoruz. Restoran, kaliteye çok önem verdiği için 
tüm mahsülleri tam mevsiminde menüsüne ekliyor. 
Levreği ise senenin tamamında tüketiyorlar.

Bahar aylarında tüketmek için...
Bahar sezonunu çingene palamuduyla açıyoruz. Ar-
dından çinekopa, daha sonra sarıkanata geçiliyor. 
İki-üç ay böyle bir düzen içinde gidiyor. İlk zamanlar-
da ürünler biraz daha pahalı oluyor fakat sonrasında 
daha makul fiyatlarla alınabiliyor. Bu dönem mezgit, 
tekir, barbunya gibi balıklar da bulunuyor ama en 
çok ilgiyi palamut, çinekop, sarıkanat ve lüfer görü-
yor. Deniz levreği diğerleri gibi bol gelmiyor. Kapanı-
şı ise kalkanla yapıyoruz. Balıklar, mevsiminde çok 
daha uygun fiyatlara satılıyor. Örneğin, mevsiminde 
sarıkanatın kilosu 15 TL iken, diğer zamanlarda 60 
TL’yi bulabiliyor. Aynı şekilde deniz levreğinin kilosu 
da 100-150 TL’ye çıkabiliyor.

Restoranlarla çalışıyoruz.
Yaklaşık 15 mekana ürün gönderimi yapıyoruz. Bun-
ların içinde yüklü alım yapan firmalar da var, ürün 
gamını kısıtlı tutanlar da. 

Tazeliği anlamak için...
Bu konuyla ilgili pek çok söylem var. Kimileri, ‘So-
lungacına bakılır,’ diyor. Gerçekten de bazı balıkların 
solungaçları bembeyaz olur, onları tüketmemenizi 
öneririm. Balığın denizin rengini, fosforunu taşıması, 
gözlerinin parlak olması lazım. Bir de, eti sıkı olma-
lı. Aslında balıktan balığa değişir bu durum. Mırlan 
mezgitinin eti çok yumuşaktır mesela. O nedenle ya 
balıktan anlamanız ya da balıkçınızı iyi tanımanız ge-
rekir. Zaten bayat balık kendini yedirmez, kokar. 

Türk denizlerinden çıkarılan 
balıklar arasında en lezzetlileri…
Mersin, İskenderun taraflarının jumbo karidesi, lago-
su, dili çok meşhurdur. Karadeniz’den en çok hamsi 
gelir. Marmara’nın en lezzetlisi lüferdir. Akdeniz’in 
sarıkanatı da güzeldir ama Marmara’nın sarıkanatı, 
çinekopu kadar lezzetli değildir. Beykoz’dan, Kara-
burun’dan gelen kalkan enfes bir tada sahiptir. Hele 
ki kefken kalkanı çok iyidir. 

En iyi tadı yakalamak için…
Kalkan, en iyi tadı tavada pişirildiğinde verir. Levrek, 
ızgarada en iyi lezzeti verir fakat buğulaması da lez-
zetli olur, az yağda tavada da pişirilebilir. Sunset’te 
de genelde ızgara şeklinde servis ediliyor. Lüfer tam 
bir ızgara balığıdır, fırına da girebilir fakat tavaya atıl-
maz. Güveçte yapılmış fener balığının ise tadına do-
yamazsınız. Kalamarın tavası güzeldir ama ızgarası 
biraz sert olur. Ancak eğer soda, limon ve karbonat 
karışımında bekletip pişirirseniz yumuşar, pamuk kı-
vamına gelir. 

Saklama yöntemleri önemli.
Taze ürünleri dört-beş gün bekletebilirsiniz. Dolap 
poşetleriyle sarıp şoklama işlemini uyguladığınızda 
en az beş-altı ay dayanırlar. Hatta kalamar ve ahta-
potu dondurduktan sonra yerseniz daha güzel bir tat 
yakalarsınız. Sinirleri alınmış olur, daha çabuk yumu-
şarlar. Tabii bu durum mahsülün türüne göre değişir. 
Mesela mezgiti çok fazla bekletemezsiniz. Buna kar-
şın levrek, çipura gibi pullu balıklar daha uzun ömür-
lüdür. Levrek bir sene bile muhafaza edilebilir. Fakat 
ben, lezzetini yitirmemesi açısından şokladığınız ba-
lığı en geç dört-beş ay içinde tüketmenizi öneririm. 
Çözdüğünüzde ise hemen yiyin, tekrar dondurmayın. 

Türkiye’de balık tüketimiyle ilgili 
yanlış bilinenler…
Aslında Türkiye etçi bir ülke, balığa yeni rağbet gös-
terilmeye başlandı. Tüketim son zamanlarda çok iyi 
ama bu sefer de balık türleri azaldı. Bu durumu yan-
lış avlanmaya bağlıyorum. Mesela çinekopu kendi 
haline bıraksalar lüfer olarak yeriz. Yasaklara uyulsa, 
tezgahlar çinekop yerine sarıkanat, 500 gramlık lev-
rek yerine bir buçuk kiloluk levreklerle dolar. Tekirin 
ufağı yerine irisini yersiniz. Gerçi artık kurallara daha 
fazla dikkat ediliyor. Buna katkı sağlayan da çiftlik 
balıkları oldu. Eskiden ne varsa toplanıp getiriliyor 
veya ‘Balığı avlayalım, yoksa buradan Yunanistan’a, 
Gürcistan’a geçer,’ deniliyordu. Bence bunlar hep 
yanlış bilgiler. Balığı bırakmak lazım, nerede rahat 
ederse yumurtasını oraya bırakır. Böylelikle çinekop 
yerine sarıkanat, sarıkanat yerine de lüfer alırsınız. 

Balık Profesörü

Umurlu Balıkçısı baba mesleği.
Aile büyüklerim yaklaşık 30-40 yıl önce Erzincan’dan 
İstanbul’a geldikten kısa bir süre sonra balıkçılığa yö-
nelmişler. Ben de kendimi bildim bileli bu işin içinde-
yim. Karadenizliler balık yakalama konusunda olduk-
ça iddialıdır fakat perakende ve satış alanlarında ise 
Erzincanlılar çok başarılıdır.

Zengin çeşit.
Bünyemizde her türlü ürün bulunuyor. Türkiye’den 
çıkarılanların yanı sıra uskumru, ıstakoz, Norveç kal-
kanı gibi yurt dışından gelen balıkları da satışa sunu-

yoruz. Ama lezzette hiçbiri bizimkilerin yerini tutamaz.

Ürünlerin kaynağı…
Ürünlerimiz ülkemizin bütün denizlerinden geliyor. 
Önceleri balık hali Kumkapı’daydı, yaklaşık bir yıl 
önce Gürpınar semtine taşındı. Oradan ürünleri mü-
zayede usulü alıyor ve restoranlara gönderiyoruz. Bir 
gün öncesinden sipariş veriyorlar, biz de ne gereki-
yorsa hemen getirtiyoruz.

Sunset’e gönderim...
Günlük olarak gönderim yapıyoruz. Sunset’te en çok 

YAKLAŞIK 15 YILDIR SUNSET’İN 

DENİZ ÜRÜNLERİNİ ALDIğI 

UMURLU BALIKÇISI, 30 YILLIK 

TECRÜBESİ VE ZENGİN ÜRÜN 

ÇEŞİTLERİ İLE BENZERLERİ 

ARASINDAN SIYRILMAYI 

BAŞARIYOR. SAMATYA’DA YER 

ALAN DÜKKANDA FİRMA SAHİBİ 

HACI GÜN İLE BULUŞARAK, 

FARKLI BALIK TÜRLERİNİN 

ÖZELLİKLERİNDEN PİŞİRME 

YÖNTEMLERİNE KADAR BİRÇOK 

KONUYU MASAYA YATIRDIK.

Röportaj EDA DİLBER
Fotoğraflar BURAK TEOMAN

“TUZ ORANINDAN MI, SU 

ORANINDAN MI BİLEMİYORUM 

AMA BENCE MARMARA’NIN BALIĞI 

KARADENİZ’İNKİNDEN DAHA 

LEZZETLİ. BURADAKİ EN KÜÇÜK 

KARİDESLER BİLE YURT DIŞINDAN 

GELEN İRİ KARİDESLERDEN DAHA 

GÜZEL OLUYOR.”

DESSERT
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Spa Tatili
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 

FARKLI YÖNTEMLERLE 

BEDENİNİZİ VE RUHUNUZU 

İYİLEŞTİRECEK TEDAVİLER 

SUNAN YEDİ AYRI SPA’YI 

SAYFALARIMIZA TAŞIDIK. 

YAZDAN ÖNCE FORMA GİRMEK 

İSTİYORSANIZ DOSYAMIZI 

BEğENECEKSİNİZ...

DÜNYACA ÜNLÜ BU SPA 

MERKEZLERİNE ULAŞMAK ÇOK 

KOLAY! HEPSİ HAVAALANINA EN 

ÇOK YARIM SAAT UZAKLIKTA... 

UÇAK YOLCUĞUNUZ BİTTİKTEN 

SONRA BİR SAAT İÇİNDE 

KENDİNİZİ YEŞİLLİKLER İÇİNDEKİ 

BİR HAVUZUN MASMAVİ 

SULARINA YA DA BİR MASAJ 

UZMANININ TECRÜBELİ ELLERİNE 

BIRAKABİLİRSİNİZ. 

DESSERT

Ünlü Amerikalı moda tasarımcısı Donna Karan’ın 
gizli sığınağı olan Begawan Köyü’nde özel bir 
konuma sahip Como Shambhala Estatea, Bali’nin 
Ubud şehir merkezine arabayla 15 dakikalık 
mesafede. Tesiste büyük bir açık yüzme havuzu 
ve spa bulunuyor. Tüm odalar yeşile bakıyor ve 
ahşap mobilyalarla döşenmiş, banyolar yarı açık.

Konuklarına beyne, vücuda ve ruha iyi gelen 
özel programlar sunan Como Shambhala’da yoga 
ve pilates eğitmenleri, ayurveda doktoru, diyetis-
yen ve akupunktur uzmanı hizmet veriyor. Ayrıca 
tesiste bir psikiyatrist de görev yapıyor. Doğa 
yürüyüşü, bisiklet turları, rafting, kanyon gezileri 
ve kültür turları gibi açık hava etkinliklerinden 
faydalanabileceğiniz tesise ait Glow Restaurant’ta 
Batı ve Avrupa mutfaklarından, Kudus Restau-
rant’ta ise Asya mutfaklarından yemeklerin tadını 
çıkarabilirsiniz. 

Güney Mauritius’un beyaz kumsal 
ve sıradağlarının arasında büyülü bir 
noktada bulunan spa merkezi, tropikal 
bir bahçenin içinde kurulmuş. Vücut 
tipinize uygun diyetlerle size doğru 
beslenme yollarını gösterecek program-
lara sahip tesisin mutfağında yiyecekler 
5000 yıllık Ayurveda prensiplerine 
göre hazırlanıyor. 25 farklı terapi odası 
ile farklı sağlık prensiplerine uygun, 
profesyonel uzmanlar eşliğinde, kişiye 
özel programlardan size en uygun olanı 
seçebileceğiniz Resort aynı zamanda 
Conde Nast Traveler ve World Luxury 
Spa ödülü sahibi. 

Lana kasabasından sadece teleferikle ulaşılabilen Güney Tirol bölgesindeki bu çevre dostu lüks 
tesis, 1.500 metre yükseklikte kurulmuş. Vigilius Mountain Resort’un, tamamı çevre dostu doğal 
malzemeler kullanılarak inşa edilmiş geniş odalarının çoğu Dolomit Dağları’nın dingin panora-
mik manzarasını sunuyor. Otelin gurme restoranı olan Restaurant 1.500 ise akşam yemeklerinde 
servis veriyor ve uluslararası mutfağa sahip. Burada günde üç kez yoga ve pilates dersleri verili-
yor. Misafirler ayrıca dağ bisikleti turlarına ve batonlu yürüyüş gezilerine de katılabiliyor.
Otelin, Merano’ya yedi kilometre mesafede ve Bolzano’ya da arabayla 30 dakika uzaklıkta oldu-
ğunu ekleyelim.

Como Shambhala Estatea (BALİ)

Shanti Maurice 
Riviere des Galets (MAURITIUS)

Vigilius Mountain Resort (İTALYA)
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Alanında uzman isimlerle kişisel ve zihinsel bakım ile sağlıklı beslenme programları sunan, Bodrum’un 
en kapsamlı yaşam ve spa merkezi, The Spa at Mandarin Oriental Ege Denizi’ne nazır büyüleyici bir 
atmosfer içinde yer alıyor. 2.700 metrekarelik alana yayılan üç katlı The Spa at Mandarin Oriental Bod-
rum; huzur ve sakinliği cennet gibi bir ortamla birleştirerek muhteşem kıyı şeridinin benzersiz keyfini 
ayaklarınıza getiriyor. Etkileyici manzaraya karşı pek çok büyüleyici su deneyiminin sunulduğu Spa 
merkezi, bu güzellik yolculuğunda benzersiz bir deneyim yaşatmak için hazırlanmış. 

The Spa, ayrıntılara gösterdiği özenle misafirlerini 
şehrin ortasında derin bir nefes almaya davet ediyor. 
2.100 metrekarelik kullanım alanı, Boğaz kıyısındaki 
açık havuzu, cam tavanlı kapalı havuzu, özel hamamla-
rı, özenle tasarlanmış sauna, jakuzi ve buhar odasıyla 
farklılaşıyor. The Spa’da üç Türk hamamı ve 10 bakım 
odası yer alıyor. The Spa’da, deneyimli eğitmenlerin 
kişiye özel oluşturdukları spor programları, Power Plate, 
TRX ve pilates dersleri ile güçlü ve sağlıklı bir vücuda 
kavuşmak mümkün. 

Almanya’nın başkentindeki bu şık şehir otelinin içindeki Ono Spa, 
holistik tedaviler sunuyor. Otelin teras katındaki bulanan Ono Spa, 
panaromik Berlin manzarasına sahip. Tedaviler ise uzmanlar tarafın-
dan kişiye özel hazırlanıyor.  

Genel Müdürlüğü’nü Türk asıllı Serhan Güven‘in yaptığı Viva 
Mayr Kliniği, 2004 yılında kurulmuş. Merkez kısa sürede 
uluslararası bir üne ve müdavimlere sahip oldu.

Viva Mayr, Dr. Mayr’ın onarıcı ve önleyici tıp üzerine 
yoğunlaşan tedavileri üzerine uzmanlaşmış özel bir sağlık 
merkezi. Viva Mayr’da zaman geçirmek, muhtemelen sağlığı-
nıza ve tabii görünüşünüze yapacağınız en iyi yatırım olacak, 
bizden söylemesi. Aktör Kevin Spacey gibi ünlülerin müdavi-
mi olduğu Viva Mayr Kliniği misafirlerine sadece zayıflamayı 
değil aynı zamanda sindirim sistemindeki sorunları düzelt-
meyi, daha canlı bir tene sahip olmayı da vaat ediyor. 

MANDARIN ORIENTAL 

BODRUM VE FOUR SEASONS 

BOSPHORUS OTELLERİNİN SPA 

MERKEZLERİ, TÜRKİYE’NİN EN 

SEÇKİN ARINMA VE RAHATLAMA 

MERKEZLERİNDEN...

DESSERT

Himalayaların eteklerinde gözden uzak bir cennet köşede yer alan Ananda 
Spa, hem bedensel hem de içsel huzura ulaşmak isteyenler için ideal bir or-
tam. Ananda’da uygulanan Ayurveda, insanı beden-ruh-zihin bütünü olarak 
ele alan beş bin yıllık bir yaşam felsefesi. Ananda, Ayurveda’ya özgü me-
ditasyon, beslenme, yoga, masaj ve terapi teknikleri ile arınma konusunda 
dünyanın en iddialı merkezlerinden.

Ayurvedik doktor tarafından muayene edildikten sonra, ‘dosha’nız yani 
vücut tipinize uygun diyet, meditasyon, egzersiz ve terapi programına başlı-
yorsunuz. Tesisin 2.250 metrekareye yayılmış huzur verici atmosferinde, 80 
farklı holistik masaj, terapi ve egzersiz sunuluyor. Ananda’nın 5 farklı prog-
ramı var: Ayurvedik yenilenme, kilo yönetimi, detoks, yogik arınma, stres 
yönetimi. 

1930’lardan kalma nostaljik bir dokuya sahip otelin, zarif ve rahat odala-
rı, Ganj nehri manzaralı. Sade ve yalın mimarisi, muhteşem doğası ve man-
zarasıyla müthiş bir dinginlik sunuyor Ananda. 

Ananda Spa (HİNDİSTAN)

Four Seasons Hotel 
Bosphorus, The Spa

The Mandala Hotel, Berlin

The Spa at Mandarin Oriental Bodrum 

Viva Mayr (AVUSTURYA)
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Sunset by Numbers
DESSERT

TADIM MENÜLERİ KAÇ COURSE’DAN 
OLUŞUYOR VE KAÇ AYRI ŞARAPLA EŞLEŞTİRİLİYOR?9

MUTFAĞINDA ÇALIŞANLARIN 
YÜZDE KAÇI KADIN?%30
KAVINDAKİ EN DEĞERLİ 
ŞARABIN FİYATI NE KADAR?69.500 TL

SUNSET’TE YAPI KREDİ CRYSTAL KART 
SAHİPLERİNE İNDİRİM AYRICALIĞI NE KADAR?%20

ZAGAT’IN ‘AVRUPA’NIN EN İYİ RESTORANLARI’ LİSTESİN-
DE ALDIĞI TOPLAM PUANLARLA SUNSET İSTANBUL’DA 
KAÇINCI RESTORAN?1

WINE SPECTATOR’DAN ALDIĞI 
BEST AWARD OF EXCELLENCE ÖDÜLÜ İLE 
DÜNYADAKİ İLK KAÇ RESTORAN ARASINDA?850

RESTORANDA BİR YILDA KAÇ ŞİŞE 
ŞAMPANYA TÜKETİLİYOR?2.500

MEKAN KAÇ YILDIR 
WINE SPECTATOR’DAN ÖDÜL ALIYOR?5

SUNSET’TE KAÇ FARKLI YERLİ 
ŞARAP BULUNUYOR?146

Yeni BMW 7 Serisi

Sheer
Driving Pleasurewww.bmw.com.tr

LÜKSÜN ZİRVESİ.

Zamanın ötesinde bir teknoloji ve hayallerinizin ötesinde bir deneyim 
sizi bekliyor. Modern lüksün, tasarım, inovasyon ve konforla buluştuğu 
Yeni BMW 7 Serisi Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda.

YENİ BMW 7 SERİSİ.

BMW 7 Serisi 25x31,5.indd   1 10/03/16   10:51
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www.ormanada.com  |  (0212) 201 59 30

ORMANADA’DA 
DOLAR 2,49 TL

GERÇEK LÜKS, 
AYNI KALDIRIM 
TAŞINA 
BASMADAN 
SAATLERCE 
YÜRÜYEBİLECEĞİNİ 
BİLMEKTİR.
 

 

5 KM BOYUNCA 
YÜRÜYÜŞ YAPABİLME 
AYRICALIĞI ORMANADA’DA.  

LIMITED EDITION 
VİLLALAR ŞİMDİ SATIŞTA.
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