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Sunset
2017’yi Yeniliklerle Karşılıyor

Menüde Yeni LezzetLer, WarM-Up partiLeri, 
Bardan FarkLı kokteYLLer

osMan MüFtüoğLU iLe sağLıkLı YaşaM üzerine  / RengaRenk kış ÇoRbalaRı
  / İstanbul’un Yemek okullaRı  / UrLa şarapçıLık’ın HikaYesi: Can ortaBaş anLatıYor  

  / Müzik proFesörü BiroL GiraY  / bedRİ baYkam İle sanat ÜzeRİne

s U n s e t  G r ı L L & B a r
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Bentley İstanbul
Bentley İstanbul: Doğuş Center Maslak / Maslak Ahi Evran Street No: 4 34398 Maslak Şişli/İSTANBUL 

Tel: +90 (212) 381 47 47 www.bentley.com.tr
Doğuş Otomotiv 

Unparalleled performance, for all of life’s roads.
Bentayga.

Average CO2 emissions of Bentayga (g/km) 292, average fuel consumption (l/100km) 12,8
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Maserati, otomotiv tarihinde ilk kez 1963 yılında bir sedan gövdesine yarıs motoru yerlestirerek bir efsane yaratmıs oldu: 
Quattroporte. Bir spor otomobilin, çekici Italyan detaylarıyla kusursuz bulusması… Akıllı Q4 dört çeker sisteminin yenilikçi 
twin turbo V8 ve V6 benzinli motor seçeneklerinin yanı sıra V6 turbo dizel versiyonuyla gücü hissedin. Ayrıca yenilenen    
bilgi-eglence sistemiyle keyifli ve güvenli bir sürüs deneyimi yasayın. 
Yeni GranLusso veya GranSport paketlerinden birini seçerek yolculugunuza efsaneyle baslayın.

ADV_QP_Sunsetter_480x305.indd   1 20.12.2016   18:05
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STARTER

sevGiLi sUnset dostLarı,

dünyanın zor günlerden geçtiği şu günlerde geleceğe dair hepimiz 
içimizde yeni umutlar taşıyoruz, taşımalıyız. sunset ailesi olarak biz 
bunu yapıyoruz. 2017’ye girerken yeni yılın heyecanını yaşıyor ve siz 
değerli misafirlerimize sunset’te yaşayacakları sürpriz yenilikler için tüm 
hızımızla çalışmaya devam ediyoruz.
 
sunset brasserie, sıcak ortamıyla kısa sürede dostların bir araya geldiği 
bir mekan oldu. 2016 sonunda başladığımız, “Warm-up” happy hour 
partilerine yeni yılda da devam edeceğiz. Warm–up partilerle iş çıkışınızı 
keyifli hale getirmek, geceye iyi bir başlangıç yapmak için takipte kalın!
 
Çok yakında sunset brasserie’de başka yenilikler de göreceksiniz. 
sıcak ve enerjik ortamına uygun olarak genç bir ekip sizi brasserie’de 
karşılıyor olacak. Yaratıcı mutfak direktörümüz Fabrice Canelle’in 
paylaşım konseptli özel menüsüne miksolojistlerimizin hazırladığı 
kokteyller eşlik edecek. Farklı dJ’lerin çalacağı sunset brasserie’de 
keyifleneceğinizi ve dostlarınızla güzel zaman geçireceğinizi umuyorum.
 
sunset’in klasik lezzetlerinin yanına mevsimin bize sunduğu ürünler ile 
hazırladığımız yeni tatlar ekledik. onları elinizde tuttuğunuz sunsetter 
dergisinin sayfalarını karıştırırken göreceksiniz. kış mevsimine uygun 
rengarenk çorbalar ve bar ekibimizin yeni kokteyllerini de burada 
size tanıtıyoruz. aynı zamanda  müdavimlerimiz olan dostlarım, sağlıklı  
yaşamın gurusu osman müftüoğlu, urla şarapçılık’ın kurucusu Can 
ortabaş ve sanatçı bedri baykam ile yaptığımız keyifli sohbetleri 
de okuyacaksınız. ama hepsi bu kadar değil, başlayın sunsetter’in 
sayfalarını çevirmeye…
 
Hepinizin keyifli bir 2017 yılı geçirmesini diliyorum…

Barış Tansever
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 @sunsetgrillbar  @sunsetgrillbar
 @sunsetGrillBar

sunse t g r i l l b a r. c om
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sUnset MüdaviMi        92
ERDAL YILDIRIM
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KIŞ AYLARINDAKİ KISA 
KAÇAMAKLARINIZ İÇİN ÖNERİLER
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sUnset partY        96 
MASERATI LEVANTE SPONSORLUĞUNDA 
SUNSET WARM-UP PARTY

sonsöz         98
DÜNYANIN EN ÜNLÜ ŞAMPANYA EVİNİN 
TARİHİNDEN SAYFALAR

Yönetim
sunset grill&bar adına imtiyaz sahibi 

barış tansever

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
kimya Çulha

Yayın Kurulu
alize tansever, leyla melek 

Görsel Tasarım
onur berberoğlu

Yayın Danışma Kurulu
Fabrice Canelle, Hiroki takemura,

erol arslan, gazi akyol, 
süleyman şen

Katkıda Bulunanlar
eda dilber, burak teoman, 

Haydar erçin, zeynep keleş, nejat Çifçi

Reklam, Rezervasyon
ebru tansever

ebru.tansever@sunsetgrillbar.com

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
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Aralık 2016STARTER

TAM 
MEVSİMİ
denizden: ıstakoz, 

Yengeç, Hamsi
tarladan: kale, 

greyfurt 

30 ARALIK

YEni Yil KonSErİ

İstanbul devlet senfoni orkestrası’nın Yeni Yıl konseri, lütfi kır-
dar konser salonu’nda gerçekleşecek. bu konser aynı zamanda 
İstanbul tango Festivali’nin de açılış konseri niteliğinde.

31 ARALIK’A KADAR

AlişVEriş FirSATi

singapur Havayolları, 31 aralık’a kadar satın alınan 
economy ve business sınıfı biletlere, Hong kong için özel 
fiyat avantajları sunuyor. seyahatseverler, bu biletleriyle 
31 ağustos 2017 tarihine kadar seyahat edebilecekler. 
Hong kong’ta son derece renkli bir yılbaşı geçirebilir veya 
yazın hem alışveriş, hem de denizin tadını çıkarabilirsi-
niz. singapur Changi Havalimanı, 31 mart 2017 tarihine 
kadar Changi havalimanından transit olarak geçiş yapan 
tüm singapur Havayolları yolcularına da, havalimanında 
harcayabilecekleri 20 singapur doları değerinde hediye 
çeki sunuyor.

31 ARALIK

Yılbaşı gecesini sunset’in büyüleyici ortamında geçirme-
ye davet ediyoruz sizi... Önce sunset brasserie’de bar 
ekibinin hazırladığı kokteyllerinizi yudumlayıp, sonrasında 
masanızda “a la carte” kış menümüzden istediğiniz yemeği 
seçebilirsiniz. sunset’in etkileyici kavından istediğiniz 
şarabı da sipariş etmeyi unutmayın. 

SUnSET 
DolUnAY 
PArTİSİ

14 ARALIK 2016, ÇARŞAMBA
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STARTER

SUnSET 
DolUnAY 

PArTİSİ

12 OCAK 2017, PERŞEMBE

7 OCAK’A KADAR

kaçmak istediğimizde sığındığımız 
adalardan biri bosch’un evreni. kendi 
Yüzüklerin efendisi hikayemizi onun ka-
rakterleriyle yaratabileceğimiz harikulade 
bir evrenin efendisi Hieronymus bosch. 
arcimboldo’nun meyveler ve çiçeklerden 
yaptığı yaratıcı portreler ve brueghel 
hanedanının sakinleştirici kırsal portre-
leri ile tam bir gündemden kaçış rotası. 
“bosch, brueghel, arcimboldo” adlı sergi 
7 ocak’a kadar le baux-de-Proven-
ce’deki the Carriéres’de görülebilir. 

oPErA GEcESİ 

6 OCAK

Yılın İstanbul’daki ilk 
klasik müzik konseri, 
İstanbul devlet senfo-
ni orkestrası’nın yeni-
lenen emek sineması 
sahnesinde vereceği 
konser olacak. kon-
ser, operaseverler için 
özel bir gece olmasını 
sağlayacak. 

31 OCAK’A KADAR

İngilizce yayınlanan yaşam kültürü dergisi Cornucopia, internet 
sitesi üzerinden satışa çıkardığı kültürel yayınlarla da gündem-
de. ocak ayı sonuna kadar geçerli olan bir kampanyayla suri-
ye’deki tarihi Palmira kentini John Henry Haynes’in objektifinden 
anlatan Palmyra 1885 kitabını kargo ücreti ödemeden sipariş 
edebilirsiniz. 

ArTİZAn KAhVE

21-29 OCAK

mutfak sanatları akademi-
si’nin ocak ayı içerisinde 
iki hafta sonu ister üç, 
ister dört gün için katıla-
bileceğiniz workshop’un-
da kahve ile ilgili merak 
ettiğiniz tüm soruların 
cevaplarını bulacaksınız. 
kahveseverler, yerinizi 
ayırtmayı unutmayın! 

MoDA İSTAnbUl’DA

12-17 OCAK

mercedes-benz Fashion Week 
ıstanbul, moda dünyasının 
nabzını tutmaya devam ediyor. 
sonbahar/kış 2017 kolek-
siyonlarının sergileneceği 9. 
mercedes-benz Fashion Week 
ıstanbul 12-17 ocak 2017 
tarihleri arasında, zorlu Per-
formans sanatları merkezi’nde 
modaseverlerle buluşacak. 

Ocak 2017

PAlMirA’nin GİZEMİ

KAçiş roTASi

TAM 
MEVSİMİ

denizden: midye, barbunya
tarladan: Pancar, elma

NETFLIX ORİJİNAL DİZİSİ

Tüm bölümler şimdi yayında H e r  e k r a n d a  s i z i n l e

3 aylık hediye
Netflix sadece
Vodafone Red’de

Vodafone

Ödüllü orijinal dizi ve filmlerin 
keyfini çıkarın.

Hediye Netflix sadece Red Elite, 4.5G Red 10 ve Red Elite’te geçerlidir.
Hediye Netflix üyelikleri dışında, diğer Red Tarifelerindeki aboneler aylık 9,90 TL’ye 3 ay yurtiçinde geçerli aylık 1 GB paket alımlarıyla faydalanabilmektedir.
3 aylık Netflix üyeliği otomatik tanımlanır. Yeni gelen ve mevcut aboneler içindir. Standart Netflix üyeliği (aynı anda 2 cihazdan yayın/HD) için geçerlidir. İzlemek için Netflix uyumlu cihaz (mobil 
cihazlar, Smart TV, PlayStation) ve internet bağlantısı gereklidir. Netflix hakkı devredilemez, paraya çevrilemez, değiştirilemez veya birleştirilemez. 3 ay sonunda isteğe göre, Netflix üyeliği 
aylık 27,99 TL’lik standart paketle mevcut üyelik koşulları kapsamında ücretlendirilecektir, aksi takdirde otomatik sonlandırılacaktır. Değişiklik hakkı Vodafone ve Netflix’te saklıdır. Kampanya 
29.10.2016 - 25.03.2017 tarihleri arasında geçerlidir. Detaylar: netflix.com/termsofuse ve vodafone.com.tr

Vodafone Netflix HOC  24x30.5 Sun Setter.indd   1 21/11/16   14:40
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11 MART’A KADAR

SoKAK KöPEKlErİnin hİKAYESİ

nEFES KESİcİ bİr GöSTErİ 

ekrem ışın küratörlüğünde ve Catherine Pinguet danışmanlığında 
hayata geçirilen sergi, İstanbul’un sokak köpeklerinin tarih bo-
yunca süren maceralarını gözler önüne seriyor. İstanbul araştır-
maları enstitüsü, meşrutiyet Caddesi no: 47, tepebaşı.

dünyanın en ünlü balmumu müzesi madame tussauds’nun 
21’inci merkezi İstiklal Caddesi’ndeki grand Pera bina-
sında kapılarını açtı. grand Pera projesinin ilk 2 katında 2 
bin metrekarelik bir alanda eğlenceli, interaktif ve eşsiz bir 
eğlence sunmaya hazırlanan merkez tarih, bilim, sinema, 
müzik, spor ve parti bölümlerinden oluşuyor. balmumu 
figürler için hazırlık sürecinde hayatta olan kişiler için 
İstanbul, barselona ve los angeles’ta 3 saati bulan detaylı 
fotoğraf çekimi ve ölçüm süreci yaşanmış. Üç boyutlu 
modelleme aleti ile ünlülerin yüzlerinin maskı oluşturulmuş. 

14 ŞUBAT

Çağdaş dansın en heyecan verici topluluklarından larry 
keigwin and Company, nefes kesici bir gösteri için 14 
şubat’ta İş sanat sahnesine çıkıyor. new York’lu dansçı 
ve koreograf larry keigwin tarafından kurulan topluluk 
sahnede, çağdaş dansı teatral hassasiyetle buluşturma- 
sıyla dikkat çekiyor. bale ve çağdaş dansı, gündelik jestler 
ve popüler kültür referanslarıyla harmanlayan topluluğun 
repertuvarının yıldızı ise 2007 yılında prömiyeri yapılan 
bolero başlıklı gösteri. 

SUnSET 
DolUnAY 
PArTİSİ

11 ŞUBAT 2017, CUMA

MADAME TUSSAUDS İSTAnbUl’DA TAM 
MEVSİMİ
denizden: kalkan 
tarladan: Hindiba, 

muz

Şubat 2017

FY 24 X 30.5 mm - Sunset

STARTER
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STARTER

VoDKA on 
ThE rocKS 
Ünlü konyak üreticisi Hennessy 
ailesinin bir ferdi olan kilian Hen-
nessy’nin yarattığı kilian parfümleri, 
moskova’da 2012 yılında açtığı ilk 
butiğinin şerefine Vodka on tHe 
RoCks – mosCoW isimli bir parfüm 
piyasaya çıkarmıştı. şimdi bu narkotik 
koku, bütün kılıan müşterilerinin 
huzurunda. buzda soğutulmuş votka 
kokusunu yaratması için kilian, ünlü 
burun sidonie lancesseur ile çalıştı. 
lancesseur, parfüm için kişniş ve 
kakule gibi baharatları aldehitle bu-
luşturdu. 

lÜKS EV TAKASi
150 ülkede 65 binden fazla ev kaydına sahip dünyanın en büyük ev değiş tokuşu sitesi Home-
exchange.com, birden fazla evi olanlar için Homeexchange gold’u yarattı. Üyeler, ‘gold değiş 
tokuş uzmanları’na telefon, e-posta ya da canlı destek ile istedikleri zaman istedikleri yerden 
ulaşabiliyorlar. bu yeni hizmet, geleneksel Homeexchange hizmetlerine ek olarak tüm dünyada 
para ödemeden limitsiz ev değiş tokuşu imkanı sağlıyor.

SoğUK SiKiM 
chiA TohUMU 

YAği
ada çayı gibi lamiaceae famil-

yasından olan ve anavatanı orta 
amerika olan Chia bitkisi tohumu 

yağının pek çok sağlık faydası 
bulunuyor.  bitkisel omega 3 
olan ala (alfa linolenik asit) 

miktarını yüksek oranda içeren 
Chia tohumu Yağı, metabolik 

sendromda destek olarak kulla-
nılmasının yanı sıra kilo vermede 
de dolaylı bir etkiye sahip. Yine 
yapılan çalışmalara göre Chia 
tohumu Yağı antienflamatuar, 
kan sulandırıcı, antidiyabetik, 

kalp hastalıklarına karşı koruyu-
cu, antihipertansif, kolesterol ve 
trigliserit düşürücü özellikleri ile 
birçok hastalıkta destek olarak 
kullanılabiliyor. zade Vital Cold 

Press Chia tohumu Yağı sadece 
eczanelerde satılıyor. Yumuşak 

kapsül formunu tercih eden 
yetişkinler günde 1, 2 kapsül 

şeklinde kullanılabiliyor, sıvı form 
ise haricen günde 2 kez ince bir 
tabaka halinde lezyon bölgesine 

sürülerek uygulanabiliyor.

KAş VE KİrPİK 
bESİnİ
Yüzde 100 doğal içeriklere sahip 
dünyanın ilk organik sertifikalı kirpik 
ve kaş besleyici ürünleri; lashFood, 
browFood. bu ürünler, tedavi edici 
güçlü bitkisel  ve diğer saf içerik-
lerle formüle edilen Phyto-medic 
kompleks içerir. kirpikler ve kaşlar 
bitkilerin yeniden yapılandırıcı gücüy-
le doyurularak, cilt tahriş edilmeden 
gözle görülür şekilde değişir.

PAloMA PicASSo’nUn 
ZEYTİn YAPrAKlAri
tiffany§Co. için hazırladığı koleksiyonlarla dikkat çeken tasarımcı Paloma 
Picasso’nun yeni koleksiyonunun adı ‘olive leafs’ . tasarımcının ‘sığınağım, 
huzur bulduğum yer ‘ diye tanımladığı evinin bahçesindeki zeytin ağaçlarından 
ve bu ağaçların yapraklarının güneş ışığındaki yansımalarından ilham alınarak 
tasarladığı koleksiyon, tiffany§Co. nişantaşı ve zorlu Center mağazalarında.

SUShi YASTiği
Ürünleriyle şimdiye kadar 97 ayrı 
ülkede 35 milyon insana konforlu 
uyku sunan İtalyan yatak markası 
magniflex, yeni nesil yastıklarını 
türkiye’de satışa sundu. markanın 
koleksiyonundaki en dikkat çeken 
ürün ise “sushi” yastığı. Visco 
malzemeden üretilen yastık, 
kıvrılarak rulo haline gelebiliyor ve 
özel kılıfında çok küçük bir alan 
kaplıyor. bu sayede, yastığından ayrı 
kalamayanlar, uzun seyahatlerinde 
ya da kısa yolculuklarında kişisel 
konforlarını zahmetsizce yanlarında 
taşıyabiliyor.
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SPorTİF SArişin
biondina markasının hikayesi spor tutkunu, spor yaparken stil sahibi alternatifler arayan, ancak 
istediklerini bulamayan iki yakın dostun, burcu esmersoy ve merve göknar İnal’ın kendile-
ri için kişiselleştirdikleri tarzları ile başlıyor. biondina, isminin ilhamını kurucularını temsilen, 
İtalyanca’da sarışın anlamına gelen biondina kelimesinden alıyor. biondina tasarımları arasında, 
dikişsiz, adeta bedenle ikinci bir ten gibi buluşan, esnek, terletmeyen, vücudu toparlayan “Power 
seamless”, deforme olmayan “Flow”, gahl sasson işbirliğiyle hem sporda, hem de günlük ya-
şamda fark yaratan astrolojik “startee” gibi benzersiz yaklaşımlar yer alıyor. 
www.biondinastyle.com.tr 

GoDiVA 90 YAşinDA
Premium çikolata kategorisinde dünya lideri 
godiva, kuruluşunun 90’ıncı yılını  brüksel, 
londra ve new York’un ardından İstanbul’da 
verdiği özel bir davetle kutladı. Ünlü sanatçı 
ahmet güneştekin’in godiva’nın 90’ıncı yıldö-
nümü için hazırladığı sanat eseri, güneştekin 
sanat merkezi’nde sergilendi. güneştekin’in 
“lady godiva’nın başkaldırısı” eseri  davetli-
lerden büyük beğeni topladı. godiva’nın 90. 
Yıldönümü kutlamasında, godiva’nın özel 
olarak tasarladığı gold Yıldönümü ve Yeni Yıl 
koleksiyonlarının da tadımı yapıldı.

geçtiğimiz günlerde 87 
yaşında hayatını kaybeden 
efsanevi golfçü arnold 
Palmer, dünya çapında 
93 turnuva kazanmasıyla 
olduğu kadar buzlu çayına 
limonata eklemesiyle de 
ünlü. Hatta onun bu karışı-
mını arnold Palmer ismiyle 
yurt dışında herhangi bir 
café’de sipariş edebilirsiniz. 
1960’lı yılların bu popüler 
serinletici içeceği geçtiğimiz 
yıllarda yeniden keşfedildi ve 
100 milyon dolara arizona İçecek ltd. 
şirketi tarafından hakları satın alındı. 

İKİ bÜYÜK KAYiP

mcdonalds’ın ünlü big-
mac hamburgerini ya-
ratan michael James 
delligatti de bu kış, 
98 yaşında hayata 
gözlerini yumdu. İlk 
kez 1967 yılında, 
Pennsylvania’daki bir 
mcdonalds restora-
nında satışa sunulan 
susamlı hamburger ekmeği 
içerisindeki çift hamburger köftesi 
içeren bigmac, en ünlü hamburger 
olarak ün yaptı.  

STARTER
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ErKEKlErE öZEl
ağaç özlerinden elde edilen aktifler-
le zenginleştirilmiş nuxe men serisi, 

erkekler için çok amaçlı bakım 
sunar.

YEnİ YilA YEnİ şAnS 
Yeni yılda size ve sevdiklerinize şans geti-
recek aksesuarlardan almak isteyebilirsi-
niz. alexander mcQueen’in nazarı temsil 
eden göz clutch’ları ya da Fatima’nın eli 
motifli takılar ve aksesuarlar mağazalarda 
sizi bekliyor. 

şAMPİYonlArin SAATİ
2017 Resmi motogP saat koleksiyonu, iki adet tissot t-Race motogP limited edition saat mode-
liyle geliyor. bir tanesi 2017 parça ile limitli otomatik bir model; diğeri gücünü quartz makineden 
alan 5000 parçadan oluşan bir seri üretim. bu saatler, sayaçlarından bileziğine kadar, motosik-
letin dinamik ve sağlam görünümünü yansıtan ayrıntılara sahip. otomatik model, rose gold PVd 
kasasında şampiyonların tarzına sahip. Quartz versiyon, koyu gri PVd kasası ve şık mavi detayları 
sayesinde daha koyu ve gizemli bir görünüm ortaya koyuyor. bu sınırlı sayıdaki parçalar, kask 
kutusuyla satışa sunuluyor. 

STARTER

APPlE MAPS’lE 
rEZErVASYon 
iPhone ve iPad kullanıcıları, 

theFork entegrasyonu sayesinde 
apple maps ile avrupa ve güney 
amerika’daki 30.000’den fazla 

restoranı keşfedip, kullanıcı yorum-
larını inceleyerek özel avantajlarla 
en iyi masayı rezerve edebilecek. 
theFork, ios10 işletim sistemine 
sahip iPhone ve iPad kullanıcıları 

için, direkt rezervasyon yapılmasını 
sağlayan maps uzantısını geliştiren 

ilk ekiplerden biri… apple maps 
üzerinden theFork ile anında 

rezervasyonun aktif olduğu ülkeler, 
türkiye, Fransa, belçika, İsviçre, İs-
panya, İtalya, Hollanda, danimarka, 

İsveç, Portekiz ve brezilya. 

Hiref

alexander McQueen

Bir kıvılcım ile başladı… Bir ikon yaratıldı. 

Farkı yaşamak için Gaggenau.

30 yıldır bu fırını mükemmelleştiriyoruz. Son dokunuşu-
muz kendine özgü tasarımını vurguluyor: 90 cm genişlikte 
etkileyici kapısı, sizi sınırsız lezzet yolculuğuna davet 
ediyor.

Bu yenilenmiş el yapımı sanat eseri, prensip, beceri ve 
değerlerimizin doruk noktasıdır. 333 yıldır çelik ile  
çalışmamıza ithafen ismini EB 333 olarak değiştirdik.  
EB 333 bizim için her zaman bir fırından öte olup,  
başyapıt yaratma sürecinde verdiğimiz sözdür.

Daha fazla bilgi için, www.gaggenau.com’u ziyaret  
edebilirsiniz.
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32 YEnİ bİr öDÜl 
taV grubu Ceo’su sani şener, 
türkiye ve Fransa arasındaki ikili 
ilişkilere yaptığı katkılardan dolayı 
“légion d’honneur” nişanına layık 
görüldü. İstanbul beyoğlu’nda bulu-
nan Fransız sarayı’nda düzenlenen 
törende şener’e nişanı Fransa’nın 
ankara büyükelçisi Charles Fries 
takdim etti. Fransa İmparatoru na-
polyon bonapart tarafından olağa-
nüstü hizmetlerde bulunan kişileri 
onurlandırmak üzere 1802 yılında 
oluşturulan “légion d’honneur”, 
Fransa’nın en yüksek dereceli sivil 
nişanıdır. taV grubu Ceo’su sani 
şener geçmişte türk mühendisliği-
nin uluslararası düzeyde gelişimine 
katkılarından dolayı ktÜ makina 
mühendisliği Fakültesi tarafından, 
mühendislik dalında taV’daki görev 
süresi boyunca Proje ve Risk Yöne-
timi konusunda başarıları nedeniyle 
de amerikan Helenik Üniversitesi 
tarafından işletme dalında onur 
doktorasına layık görüldü.

STARTER

SoFİSTİKE MUTFAKlAr
lineadecor’un Fila serisi, mat ve parlak kapak seçenekleriyle mutfağınızda sofistike bir etki yaratı-
yor. ayrıca, farklı boyutlardaki çekmece ve dolaplarıyla mutfağa düzen getiriyor, akıllı fikirlerle hayatı 
kolaylaştırıyor. bulaşık makinesini boy dolabının içinde yerden yüksekte konumlandırarak daha 
ergonomik bir kullanım da sunuyor.

hErMES AKli
Hermes, apple’ın akıllı saati apple 
Watch için tasarladığı yeni şık 
kayışını görücüye çıkardı. tekno-
loji devi apple, akıllı saati apple 
Watch‘u sadece bir teknoloji 
ürünü olarak değil aynı zamanda 
bir moda ürünü olarak gördüğünü 
her fırsatta dile getiriyor. geçtiği-
miz sene Fransız moda markası 
Hermes ile yaptığı işbirliği ve 
geçtiğimiz ay çıkan yeni apple 
Watch kayışı da bu durumun son 
örneklerinden.
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STARTER

MÜcEVhEr 
rEnKlErİ
kış aksesuarları mücevher renklerin-
de! ayakkabı ve çantalarda zümrüt, 
yakut, topaz tonları pek moda. Hatta 
kimi aksesuarda birkaç mücevher 
rengi birden kullanılmış.

oSMAnli MUTFAğinin 
DÜnYAYA AçilAn KAPiSi
tuğra Restaurant, Çırağan Hotel kempinski, İstanbul’un 
saray bölümünün birinci katında ve muhteşem bir boğaz 
manzarasına sahip... saray arşivlerinden elde edilmiş 
reçetelerle oluşturulmuş zengin, leziz osmanlı menüsü ve 
üstün hizmet kalitesiyle türk ve dünya restoranları arasın-
da tartışılmaz bir yeri var... tuğra’da servis edilen yemek-
lerin birçoğunun kendine ait bir geçmiş hikayeleri var. 
tuğra Restaurant, birçok önemli ödülünün yanı sıra yakın 
zamanda business ınsider amerika edisyonu “Hayatınız 
boyunca Yemek Yemeniz gereken 40 muhteşem Resto-
ran” ve architectural digest’in “dünya’nın en muhteşem 
deniz kenarı Restoranları” listelerinde yer aldı. Restoran 
her gün 19.00 – 23:00 saatleri arasında açık.

FArKli bİr şArAP 
DEnEYİMİ 

tasarım parfüm butiği   kurucuları 
birgül ulucan Öztürk ve gamze 
ulucan ile anatolian Vineyards’ın 
kurucuları türkiye’nin ilk yerleşik 

yabancı önoloğu Jean luc Colin ve 
suna uçar’ın ortak projesi beyond 

Wine, türk ve dünya şarapları 
içerisinde en çok hissedilen 40 
aromayı bir deneyim setinde bir 
araya getirdi. beyond Wine koku 
ve kitap seti, la déesse “Parfüm 

tasarım Workshop” hediyesi, 
anatolian Vineyard “duyuların 

keşfi” atölyesi ve ıWsa Wine&dine 
etkinliklerinden birine ücretsiz 

katılım çekleri ile birlikte nişantaşı 
tasarım Parfüm butiği la déesse 
nişantaşı ve Cihangir le Cave ve 
www.beyondwine.com.tr ‘de satışa 

sunuluyor. Fiyatı: 1.980 tl.

rAnGE roVEr’A 
SAAT

zamanın ustası zenith, lüks ve 
konforlu araçlarıyla öne çıkan land 
Rover ile güçlerini birleştirdi. zenith 
saatleri ve land Rover işbirliğiyle 
üretilen el Primero Range Rover 

special edition; incecik hatları, spor 
çizgileri, son teknoloji kullanımı ve 

yüksek performanslı profiliyle büyük 
beğeni topladı.

Michael kors

salvatore Ferragamo

kate spade
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STARTER

türkiye’yi özel bankacılıkla ilk kez tanıştıran Yapı 
kredi Private banking, sponsorları arasında bulun-
duğu ve İlkbahar Yaz 2017 koleksiyonlarının su-
nulduğu mercedes benz Fashion Week İstanbul’da 
katılımcılara ve müşterilerine çok özel bir etkinlik 
sundu. Yapı kredi Private banking, özel lounge’ında 
ünlü moda tasarımcılarıyla birlikte inovasyon ile 
teknolojiyi birleştiren “tilt brush” uygulaması saye-
sinde müşterilerine heyecanlı ve şaşırtıcı bir dene-
yim yaşattı. bahar korçan, Hande Çokrak, mehtap 
elaidi ve zeynep tosun’un “tilt brush” tekniği ile 
kendi tasarımlarını yarattığı etkinlikte, katılımcılara 
da sanal gerçeklik gözlüğü ile dijital ortamda üç 
boyutlu çizimler yapma olanağı sunuldu. 

Yapı kredi Private banking olarak müşterilerinin 
hem finansal hem de finansal olmayan tüm ihtiyaçla-
rını karşılamayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini 

söyleyen Yapı kredi Özel bankacılık ve Varlık Yö-
netimi Pazarlama ve Ürün Yönetimi direktörü İmre 
tüylü, şu değerlendirmede bulundu: “Yapı kredi 
Private banking olarak türkiye’ye özel bankacılığı 
getirmenin yanı sıra bu alanda ülkemizde ilk olan 
birçok hizmeti de hayata geçirdik. deneyimli kadro-
muzla müşterilerimizin her alanda yanlarında olma-
ya, onları özel hizmetlerimizle ayrıcalıklı kılmaya ve 
özel hissettirmeye odaklanıyoruz. dünyadaki geliş-
meleri, teknolojik değişimleri yakından takip ederek 
hizmetlerimizi buna göre şekillendiriyoruz. giderek 
dijitalleşen dünyada müşterilerimize yenilikçi ürün 
ve hizmetler sunuyor, onların hayatlarını daha da ko-
laylaştırıyoruz. 

moda tutkunlarını buluşturan mbFWı’da bu yıl 
da yer alarak hem müşterilerle bir arada olma fırsatı 
yarattıklarını hem de Yapı kredi Private banking’in 
yenilikçi yaklaşımını bir kez daha gözler önüne ser-
diklerini belirten tüylü, “Yapı kredi Private banking 
olarak geleceğin inovasyon ve teknoloji ile yakala-
nacağının bilinciyle hareket ediyoruz. Önümüzdeki 
dönemde de teknolojiyi yenilikçi uygulamalarla bir 
araya getirdiğimiz etkinliklerimize devam etmeyi 
planlıyoruz. ocak ayında gerçekleşecek mbFWı’da 
da sponsorluğumuz devam edecek, keyifli etkinlikle-
rimizle misafirlerimizi özel lounge alanımızda ağırla-
maya devam edeceğiz.” dedi. 

türkiYe’Yi özeL 
BankaCıLıkLa iLk 
kez tanıştıran 

Yapı kredi private 
BankinG, sponsorLarı 
arasında BULUndUğU 

MerCedes Benz FasHıon 
Week istanBUL’da 

katıLıMCıLarına ve 
MüşteriLerine çok özeL 
Bir etkinLik sUndU. Yapı 
kredi prıvate BankınG, 
özeL LoUnGe’ında ünLü 
Moda tasarıMCıLarıYLa 
BirLikte inovasYon ve 

teknoLoJiYi BirLeştiren 
“tıLt BrUsH” UYGULaMası 
saYesinde MüşteriLerine 

HeYeCanLı ve şaşırtıCı 
Bir deneYiM Yaşattı.

Ünlü Tasarımcılar 
Ya p ı  K r e d i  p r ı vat e  B a n K ı n g’ l e  m B f w ı ’ da 

i l K  K e z  3 d  Ç i z i m  Ya pt ı

Bahar korçan

Mehtap elaidi Hande çokrak
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Paris’teki Café moderne’de çalışan Fransız ka-
dın barmen Jennifer le nechet, “World Class 
Yılın barmeni” yarışmasının dünya finalinde 
açtığı steampunk temalı pop-up barda yaratı-
cılığının sınırlarını zorlayarak, birbirinden farklı 
kokteylleri ile jüriyi kendine hayran bıraktı. 

2016 yılında sekizinci yılını kutlayan ve 
dünyanın bu alandaki en büyüğü olan dia-
geo World Class yarışmasına bu yıl yaklaşık 
10.000 barmen katıldı, ancak yalnızca 56’sı 
miami’ye gitmeye hak kazandı. Önümüzdeki 
yıl ise meksika, finallere ev sahipliği yapacak. 

Her etapta farklı hünerlerini sergileyen 
barmenler, teknik, kişilik, tat bilgisi ve süre 

baskısı altında ne kadar iyi performans ser-
gileyebildikleri gibi çeşitli kriterlere göre de-
ğerlendirildiler. barmenler, diageo Reserve 
portföyünün önde gelen markaları arasından 
yaptıkları seçimler ile hem klasik kokteyller 
hazırladılar hem de kendi özel tariflerini ya-
rattılar. birbirlerinin yanı sıra zamana karşı da 
yarışan yarışmacılardan 10 dakika gibi kısa bir 
sürede sekiz ana içkiyi karıştırarak kendi kok-
teyllerini hazırlamaları istendi. 

şampiyon Bir kadın
Yarışmada birincilik ünvanını kazanan ilk ka-
dın barmen olan Jennifer le nechet, yarışma 
sonrası yaptığı açıklamada, “Çok şaşkınım, 
hala inanamıyorum; özellikle böyle dünyanın 
en büyük yetenekleriyle karşılaştıktan sonra, 
“dünyanın en İyi barmeni” ünvanını ülkeme 
kazandırmak benim için çok büyük bir onur. 
burada geçirdiğim bir haftalık süre bana 
lezzetin sınırlarını zorlamaya devam ederek, 
kokteyllerle bütün duyuların nasıl harekete 
geçirilebileceğini keşfetmem için ilham verdi. 
gelecekte yaşayacağım deneyimler için şim-
diden sabırsızlanıyorum” diyerek duygularını 
paylaştı.

Yarışmayı kazanan le nechet’yi macera 
dolu seneler bekliyor. başarılı barmen, “di-

ageo Reserve marka elçisi” olarak tüm dünya-
yı dolaşarak, yarışmalarda jüri üyeliği yapacak 
ve dünyanın her bir köşesinde kendi imzası ile 
kokteyller hazırlayacak. sektörün en iyilerinin 
isimlerinin açıklanacağı organizasyona katıla-
cak le nechet, “World Class onur listesi”nin 
sekizinci üyesi olacak.   

Ödül gecesinde, meksika’nın World Class 
Yılın barmeni 2017 dünya Finali’ne ev sahipli-
ği yapacağı açıklandı. Jüri üyesi ve P(ouR)’un 
kurucusu alex kratena konu hakkında şunla-
rı söyledi: “bu yılki standartlar karşısında jüri 
üyeleri olarak hepimizin ağzı açık kaldı. gerek 
klasik bir kokteylin hazırlanması gerekse de 
imza bir içkinin yapımı konusunda yarışmacı-
ların tümü büyük bir başarı örneği sergiledi. 
gelinen inovasyon seviyesi herkesi şaşırtacak  
düzeydeydi.”

  İçki sektörünün en üst noktasında ko-
numlanan diageo’nun World Class programı, 
yarışmaya ev sahipliği yapmanın yanı sıra bar 
personeline destek ve eğitim sağlıyor; ayrıca 
ticaretin ileride geleceği noktaya zemin hazır-
layan araştırmalara yatırım yapıyor. 

STARTER

Jennifer le Nechet
d ü n Ya n ı n  e n  i Y i  B a r m e n i  i l K  K e z  B i r  K a d ı n
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MeHtap oBUz 
/ tasaRım dİRektÖRÜ
1988 senesinde odtÜ mimarlık 
Fakültesi, endüstriyel tasarım 
bölümü’nden mezun. markaları 
İlio ve demirden design ile iki 
kere başarılı tasarım yönetimi 
ödülü olan management europe 
ödülünü aldı. 

deMir oBUz 
/ tasaRım dİRektÖRÜ
1996 senesinde mimar sinan 
Üniversitesi, mimarlık Fakültesi, 
endüstriyel tasarım bölümü’nden 
mezun oldu. İlio için yaptığı ‘twig’ 

masif ahşap tabure türkiye için 
bir ilk olan İF gold ürün tasarımı 
ödülüne layık görüldü. birçok 
ürün tasarımı İF, design Plus, de-
sign defined, Red dot ve edıda 
ile ödüllendirildi. 

seMa oBUz 
/ YaRatıCı YÖnetmen
1988 senesinde marmara Üniver-
sitesi güzel sanatlar Fakültesi, 
grafik tasarımı bölümü’nden me-
zun oldu. İlio markasının kurumsal 
kimlik ve iletişim tasarımı ile İF 
iletişim tasarımı kategorisinde 
gold ödüle layık görüldü. İlio için 

tasarladığı ‘cube’ yemek takımı 
edıda – türkiye masaüstü tasa-
rımları kategorisinde ödül aldı.

niL deniz 
/ tasaRım YÖnetİCİsİ
İstanbul teknik Üniversitesi, 
mimarlık bölümü’nden 2001 sene-
sinde mezun oldu. 2003’de new 
York’ta Pratt ınstitute’da endüstri-
yel tasarım programında yüksek 
lisans eğitimini tamamladı. İlio 
markası için tasarladığı Happycell 
bardak serisiyle İF, design Plus ve 
edıda - türkiye masaüstü tasa-
rımları ödüllerine layık görüldü.

İstanbullu dört tasarımcı tarafından 1994 yılında oluş-
turulan demirden design tasarım grubu, 2008 yılında 
hayata geçirdikleri İlio markalarıyla dikkat çekiyor. 
markanın ürettiği ev aksesuarları ve özellikle de cam 
sofra ürünleri tasarım ve kaliteleriyle öne çıkıyor. geç-
tiğimiz aylarda eCnP galeri’deki sergisiyle dikkatimizi 
çeken İlio ürünleri ayrıca, yurt içinde ve dışında pek 
çok prestijli ödülün de sahibi oldu. 

beş bin yıllık bir geçmişi olan camın en önemli ve 
‘büyülü’ malzemesi kumdur. İlk cam ustaları kumu an-
tik çağların kutsal akarsularından, Fırat, dicle ve nil’in 
yataklarından alıp, biraz kireç ve soda külüyle, bazen 
de bir miktar doğal boyayla karıştırmayı; bu karışımı 
çok yüksek ısılarda eritmeyi; bu ateşten sıcak, yarı 
akışkan eriyiği birbirinden güzel kaplara, çanaklara 

dönüştürmeyi öğrenmişler. 
daha sonraki zamanlarda, Romalı cam ustaları 

cam üflemeyi ve cam kalıplar yapmayı öğrenmiş. İyi ki 
öyle olmuş: doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti 
konstantinopolis’e, yani günümüzün İstanbul’una ta-
şınırken bu kıymetli bilgiler de beraberinde taşınmış, 
şehrin hünerli cam ustaları tarafından da bin yılı aşkın 
süreyle yaşatılmış. 19. yüzyılda osmanlı padişahı ııı. 
sultan selim, mevlevi mehmet dede’yi murano usta-
larının yanında yetişmesi için Venedik’e göndererek 
doğu’yla batı’nın cam sanatlarının kaynaşmasını sağ-
lamış, beykoz bölgesindeki cam üreticileri de tarihten 
gelen bu ustalığı günümüze kadar sürdürmüşler. İlio 
cam ve kristal üreticileri işte bu yüce geleneğin hayat-
ta kalan az sayıda mirasçılarındandır.

el Yapımı saf kristal
tüm İlio cam ürünleri el yapımıdır. İstanbul’un yüz-
yıllar boyunca süregelen cam işçiliği geleneğini 
sürdüren deneyimli ustalar tarafından elde üflenir, 
elde kesilir, elde parlatılır. Her parça tek ve her 
farklılık onu yapan elin selamını taşır. İlio bardak 
serileri saf, kurşunsuz kristaldir; olağanüstü zera-
fetini, dayanıklılığını ve parlaklığını kristalin özel-
liklerinden alır. aynı zamanda İlio kristali çevre ve 
sağlık dostudur, kurşun içermez, geleneksel kur-
şun kristallerinin aksine, bardak ve sürahilerde kul-
lanılması herhangi bir sağlık riski taşımaz. 

STARTER

İstanbullu İlio

Bir tasarıM Markası 
oLan iLio, istanBULLU 
tasarıM stüdYosU 
deMirden desiGn’ın 
ürünü. YüzLerCe 
YıLLık eL işi CaM 
UstaLığı GeLeneğiMizi 
çağdaş dünYanın 
tasarıM anLaYışıYLa 
BirLeştirerek, ister 
zariF ve sade, ister 
iHtişaMLı ve dUYGUsaL 
Her türLü Mekâna 
ürünLeriYLe zaMansız 
Bir GüzeLLik katıYor. 

İlİo baRdak seRİleRİ saF, 
kuRşunsuz kRİstaldİR; 
zeRaFetİnİ, daYanıklılığını 
Ve PaRlaklığını kRİstalİn 
ÖzellİkleRİnden alıR. aYnı 
zamanda İlİo kRİstalİ ÇeVRe 
Ve sağlık dostuduR, kuRşun 
İÇeRmez, geleneksel kuRşun 
kRİstalleRİnİn aksİne, 
baRdak Ve sÜRaHİleRde 
kullanılması HeRHangİ bİR 
sağlık Rİskİ taşımaz.

deMirden desıGn tasarıMCıLarı

neyzen Bardak ve sürahi 
takımı– nil deniz

Forest  Bardak serisi - demir obuz

Cube servis tabakları - sema obuz

Landscape Mermer tabaklar - Mehtap obuz

ıce drop Mumluk - Mehtap obuz



. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
K

IŞ
 2

01
6/

17
 . 

43

. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
K

IŞ
 2

01
6/

17
 . 

42

STARTER

EvinizE mobilya ya da 
aksEsuar alacaksanız, 
altın tonlarındaki 
ürünlErin bir hayli 
rEvaçta olduğunu 
söylEyEbiliriz. 
aydınlatmalardan, 
sEhpalara vE hatta 
yEmEk masalarına 
kadar pEk çok büyük 
parçalar altın dEtaylar 
taşıyor.

Altın Detaylar
aLtının ışıLtısı HaYatıMızın 

Her aLanında kendini 
GösteriYor. Bir kUtLaMa 

döneMi oLan kış MevsiMinde 
aLtını üzeriMizde taşıMaYı 

seçeBiLiriz. özeLLikLe aLtın 
tonLarındaki aksesUarLar 

dikkat çekiYor.

symphony, küvet

Crochet, 
ikili lavabo

eden, 
havluluk

koket, obsedia,
yemek masası

koket, nymph, 
aydınlatma

Crate&Barrel, 
Clarendon,

ayna

armaggan, 
üç farklı boy sini

Bessa, gaudi, 
sehpa

katy Briscoe, 
servis

altıncı Cadde, 
kahve fincanı

Luxuria, 
servis tabağı

paşabahçe omnia, 
ela Cindoruk tasarımı 

zarife çay bardağı

Crate&Barrel,
altın biyeli 

şarap kadehleri

Mobilya

Sofra
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bu kış istEr baştan 
aşağı altına bürünün, 

istErsEniz dE bir, iki 
iddialı altın ışıltılı 

aksEsuar ilE lüks 
bir Görüntü EldE 

Edin. altının hEr 
tonunun bu sEzon 

popülEr olduğunu da 
unutmayın.

suno Hilfiger erdem Lanvin

erdemChanelralph Lauren

ermanno 
scervino

Maison Francis kurkdijan, 
baccarat, parfümü yolculuk seti

Maison Francis kurkdijan, 
Â la rose, duş jeli

Bond no 9, amber, Parfüm

diana vreeland, 
daringly different, 

parfüm 

Moresque, 
Contessa, parfüm

sospiro, 
Wardasina, parfüm

Beymen Home, 
Jonathan adler, 

mum

Harvey nichols, 
kelly Wearstler

vakko Home

Harvey nichols, 
kelly Wearstler

Christian
Louboutin

Christian 
Louboutin,

ruj
alberto 

Guardioni

Frey Wille, bileklik

kilian, moonlight 
parfüm kokulu 
bileklik

armaggan

kozmEtik dünyası da 
altının EtkisindE… 
altın ışıltılar taşıyan 
Göz farları, dudak 
parlatıcıları vE hatta 
altın parçacıkları 
içErEn parfümlEr 
parfümErilErdE sizi 
bEkliyor.

Moda Kozmetik

Aksesuar
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çiş yapmak her zamankinden çok daha kolay olsa 
da unutulmaması gereken en önemli konu, çaldığınız 
müziğin sizi ne kadar yansıttığı ve her bir parçanın 
ve seçkinizin bir bütün halinde orijinal olması. bunun 
dışında, elbette çok fazla pratik, sabır, zaman ve iyi 
ahlak gerekiyor.

elektronik müzik son yıllarda tüm dünyayı etkisi 
altına almış durumda. siz, janrlar arasındaki 
popülariteyi küresel anlamda nasıl değerlendiri-
yorsunuz?
küresel anlamda değerlendirmek oldukça zor. al-
manya’daki tekno sevdası başka bir ülkede yok 
mesela. İbiza’ya gittiğinizde ise aradığınız ne varsa 
bulabiliyorsunuz. amerika’da, içerik ne olursa ol-
sun konu ‘show business’ ise üretim, sunum şekli 
ve dünyaya ihracat yapmak için eşsiz ve çok büyük 
bir ‘scene’ var. elektronik müzikte, yeteneğiniz var-
sa kendi başınıza çok hızlı bir biçimde üretim yapa-
biliyorsunuz. böyle bir imkan mevcutken, bu türün 
çok daha fazla vakit ve bütçe gerektiren diğer müzik 
üretim şekillerinin yerini almasını çok normal görü-
yorum.

paris ve istanbul’da yaşıyorsunuz. son dönemde 
bu şehirlerde en çok hangi müzik türü rağbet 
görüyor?
Üç, dört senedir yeni bir yorum kazanan deep hou-
se, gene house çerçevesindeki çeşitli downtempo 
varyasyonları; özelikle etnik ve electronica tercih 
ediliyor. ayrıca, son dönemde tekno tekrar hayatımı-
za giriyor. geçtiğimiz yıllarda popüler olan tech-hou-
se türünün ise bir süre daha devam edeceği kana-
atindeyim.

Gün geçmiyor ki piyasada yeni bir parçanın 
varlığından haberdar olmayalım. peki, sizce 
neden hiçbir şarkı müzikseverler üzerinde 
90’ların hitlerinin etkisini yaratamıyor?
elektronik müzik kolay üretilebildiği gibi çok kolay 
da tüketilebilen bir tür. ayrıca 7’den 70’e bilgisayar 
kullanabilen herkes, bir parça yaratabilir. Üretim po-
tansiyeli bu kadar yoğun olunca, hızlı başarı yakala-
ma isteğine cevap verme anlamında müzikal trendler 
fazlasıyla yönlendirici oluyorlar. bu nehre kapılınca 
da kişiye özgü yetenek ve farklılıklar zamanla kay-
bolabiliyor. Hala ve sürekli çok iyi parçalar çıkıyor 
ancak üretim böylesine yoğunken aslında en önemli 
beceri, bunları aradan çekip çıkartabilmek.

Geçmişten bugüne türkiye’de dJ’liğin geldiği 
noktayı nasıl yorumlarsınız? Her geçen gün 
yeni bir mekanın kapılarını açması sektöre 
canlılık kazandırırken, diğer yandan tecrübe ve 
seçiciliğin azalmasına mı sebep oluyor?
bahsettiğiniz durum sadece türkiye değil, dünya için 
de geçerli. artık yeni ‘rock star’lar, dJ’ler. elektronik 
müzik, hiç olmadığı kadar revaçta. arz-talep denge-
si mevcudiyetini sürdürdükçe, her geçen gün yeni 

mekan ve dJ’ler varlık gösterecek. müzik direktör-
leri iyi seçimler yaptıkları, trendleri takip ettikleri 
ve seçimleriyle mekanlara karakter kazandırdıkları 
sürece işletmeler uzun ömürlü olabilir. diğer dJ’le-
rin ürettikleri parçaları belli bir liste dahilinde arka 
arkaya çalan dJ ve mekanlar ise zaman içerisinde 
kaybolacaklardır. 

Yurt dışında da en az buradaki kadar büyük 
işlere imza attınız. ‘Bee Gee’ müziğini avrupalı 
müzikseverlerle tanıştırmanız nasıl gerçekleşti?
1988 yılında londra’da, dönemin en ‘high society’ 
gece kulübünde çalmaya başladım ve uzun süre 
yurt dışında kaldım. 2007 senesinde ‘ıvy’ isimli şar-
kımı piyasaya çıkardım ve bunun neticesinde birçok 
ülkede müzik çalma şansını yakaladım.

dünya jet-set’inin ziyaret ettiği kulüpler 
tarafından tercih edilmenizi neye bağlıyorsunuz?
Çok da büyük olmayan bir camiadan bahsediyoruz 
aslında; eğer siz bu insanlara dünyanın herhangi bir 
yerinde iyi müzik çalmış ve gerçekten mükemmel bir 
partiye imza atmışsanız, bu sosyete mensupları tara-
fından duyulacak ve diğer ülkelerdeki partilerde de 
çalmak için kolları sıvayacaksınız demektir.

kariyerinizin dönüm noktasını nasıl 
tanımlarsınız?
londra’daki annabel’s’in sahibi mr. mark birley ile 
bir partide tanışmam diyebilirim. onu takip eden 
yıllarda ise ortağım Can ile senelerdir süren dost-
luğumuzun bir getirisi olarak Fg ve lounge Fm’leri 
kurmamız, bu markaların festivallerini beraber yarat-
mamız, bugüne kadar yüzbinlerce kişinin katıldığı 
davet ve partiler gerçekleştirmemiz.

Unutamadığınız anılarınız içinde hangi olay ve 
isimler var?
kemer Country’nin eski sahibi rahmetli esat (edin) 

öncelikle sizi daha yakından tanıyalım… Müziğe 
duyduğunuz ilgi ne zaman başladı ve kariyerinizi 
bu doğrultuda planlamaya nasıl karar verdiniz?
gençlik yıllarımda korkunç bir dans tutkum vardı 
ve müziğe karşı çok ilgiliydim. arkadaş partilerinde 
çalarak dJ’liğe ilk adımları attım. Henüz liseyi bitir-
meden, dönemin en iyi diskolarından birinde perfor-
mans sergileme fırsatı yakalamış ve müzik çalmayı 
öyle sevmiştim ki başka hiçbir şey düşünemez ol-
muştum zaten. 

Mesleğe adım attığınız yıllardan bugüne kadar 
yaptığınız çalışmaları detaylandırır mısınız?
kurucuları arasında bulunduğum staras ve Power 
Fm’deki görevlerimin yanında, organizasyon ala-
nında ahmet san ile çalıştığım dönemde michael 
Jackson, madonna, Pavarotti, elton John, metalli-
ca, guns’n Roses gibi isimleri türkiye’de ağırladık. 

1997 yılında hayata geçirdiğimiz ve hala ülkemizin 
en önemli müzik organizasyonlarının arkasında yer 
alan Production department’ı takiben, ortağım Can 
tanca ile 1999’da Fg (Future generation), 2005’de 
de lounge Fm’i yarattık. daft Punk, Jamiroquai, the 
Prodigy ve türünün önemli örneklerinden sayısız 
ismi, global gathering ve godskitchen gibi global 
etkinlik markalarını türkiye’ye getirmenin yanı sıra, 
2004’ten beri electronica Festival’ı, 2006’dan bu 
yana ise Chill-out Festival’ı gerçekleştiriyoruz. tüm 
bunlara ek olarak, yaklaşık 30 senedir ‘beegee’ pro-
jemle müzik prodüksiyonuna ve dJ’lik kariyerime ke-
sintisiz devam ediyorum.

türkiye’de dJ’liğin yaygınlaşmasına öncülük 
eden biri olarak, iyi bir dJ olmak için uyulması 
gereken en önemli kriterleri nasıl sıralarsınız?
şu anki teknoloji ile seçtiğiniz parçalar arasında ge-

34 YıL önCe dJ kaBinine 
Geçtiği iLk Günden BU 
Yana sadeCe türkiYe’de 
değiL, dünYa GeneLinde 
saYısız BaşarıYa iMza atan 
BiroL GiraY, parçaLar 
ve dinLeYiCiLer arasına 
kUrdUğU köprüYü üç 
FarkLı teMeL üzerine 
inşa etMesiYLe aYrıCaLık 
kazanıYor. seneLer içinde 
eFsanevi kULüpLerde 
perForMans serGiLeMenin 
Yanı sıra FG ve LoUnGe 
FM’Lerin kUrUCU ortakLığı 
iLe 10’a Yakın aLBüMe de 
adını Yazdıran Müzik adaMı, 
çok YönLü kariYerinin 
HikaYesini ve sektörün 
akıBetini anLatıYor. 

EDA DİLBER

Birol Giray

STARTER

m üz i K 
p r o f e sö r ü :

“sunset, Yemek muzİğİ 
konusunda Çok İYİ 
seÇkİleRe saHİP, klasİk 
duRuşunu bozmaYan mÜzİk 
adamlaRı İle Çalıştı Ve 
İstİkRaRını HİÇ bozmadı.”
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ağabey ile tanışmamız ve Chill-out Festival için 
bize kapılarını açması, türkiye’de müzik ve medya 
mecralarında satış-pazarlama dahisi olarak tanım-
ladığım, çok şey öğrendiğim ali karacan ve elbette 
üzerimde çok emeği bulunan duayen ahmet san 
ve staras dönemi. Hepsi çok önemliydi benim için.

radyoculuk, dJ’lik ve peşi sıra gelen albümler… 
deneyimlediğiniz bu üç alanı, size verdikleri 
hazların seviyesine göre numaralandırır 
mısınız?
Hepsinde amaç aynı; müzik çalmak. 1) Radyodaki 
amaç, görmediğiniz dinleyiciye bir öngörü yaparak 
müzik sunmak. 
2) dJ’likte amaç, müzik ve dans dışında her şeyi 
bertaraf etmek. 
3) Yaptığım parçalarla da yorumlarımı ortaya koya-
bildiğimi düşünüyorum.
 
ülkemizde, sizin gibi dünya çapında ün 
kazanmış müzik adamlarının sayısı bir elin 
parmaklarını geçmiyor. dJ’lerin yurt dışında 
adlarını duyuramamalarının sebebini neye 
bağlıyorsunuz?
artık sadece dJ’lik yaparak isminizi duyurmanız 
çok zor. eskiden dJ’lik biraz daha farklı bir nite-
likteydi; dans ettirmek ve iyi bir ortam sunabilmek 
adına çalışırdınız. ancak şu an, prodüksiyonlarınızın 
hissettirdiği duygu ve enerjiyi hem kendinizin hem 
de başkalarının parçalarıyla yeniden yorumlamak 
durumundasınız. Prodüksiyon yaparken ise gerçek-
ten özgün bir şeyler üretebilmek veya var olandan 
çok daha güçlü yorumlar katabilmek gerekiyor. 
ben ise bu işi çok uzun süredir 360 derece ve tüm 
boyutlarıyla yaşıyorum. neyin gelip geçtiğini, kim-
lerin ve nelerin iyiye gittiğini doğru gözlemlemek, 
tüm bunlara göre nasıl bir yol almak gerektiğini 
öngörmem, benim konsantrasyonumu oluşturuyor. 
bu gerekli konsantrasyon sağlanıp yeteneklerle bir-
leştirildiği taktirde, gelecekte dünyada ülkemizden 
de önemli müzik insanlarını göreceğimizi ümit edi-
yorum. bu konuda da arkadan gelenlere her türlü 

desteği vermek artık misyonlarımdan biri. 

dijital mecralar, yeni parçalara kolay yoldan 
ulaşımı sağlıyor. sanatçıların single yöneliminin 
nedeni de şüphesiz, tüketim hızından doğan 
‘eskime’ çekincesi. teknolojinin yol açtığı bu 
dönüşümler, yavaş yavaş albümlerin sonunu mu 
getiriyor?
eP ve single’lara yönelimin sebebi elbette dinle-
me ve hızlı tüketim alışkanlıkları ancak bu duru-
mun albümlerin sonunu getirdiğini düşünmüyorum. 
albümlerin yakın gelecekte daha ilgi çekici ve iyi 
pazarlanabilir bir formatta tekrar güçleneceklerine 
inanıyorum.
 
sunset’in yemek ve lounge kısımlarında çalan 
müzikleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
sunset, yemek müziği konusunda çok iyi seçkilere 
sahip, klasik duruşunu bozmayan müzik adamları 
ile çalıştı ve istikrarını hiç bozmadı. Restoranın 20 
seneye yakın dJ’liğini üstlenmiş Yener (katırcıoğlu) 
ağabeyi burdan saygı ve rahmet ile anıyorum. tür-
kiye’deki tartışmasız en iyi mekan durumunda sun-
set. lounge kısmında da yenilikçi anlayış ve onun 
getirdiği olmazsa olmazların arkasında durmanın 
başarıları yaşanacaktır.

Bir mekanda ses sistemi neye göre dizayn 
edilmeli? Hem restoran hem de gece kulübü 
olarak hizmet veren işletmelerde bu sistemin 
doğru işlemesi için nasıl bir yol izlenmeli?
sevdiğiniz insanlarla veya iş amaçlı fark etmez, ni-
hayetinde sosyal bir ortamda yemek, sadece tabak 
ya da masayla sınırlı kalmıyor. servisi yapan perso-
nel ve ışık kadar önemlidir müzik ve müziğin size 
ne kadar dengeli bir ton ve volümde verildiği. ses 
tasarımının kesinlikle önemle değerlendirilmesi ge-
reken, bu konuda uzman yaklaşım sergileyebilecek 
partnerlerle çözüme ulaştırılacak bir konu olduğunu 
düşünüyorum. müzik değişimi ise dengeli ve uzun 
süreye yayılarak dikkatle yapılmalı, ani volüm ve tını 
değişikliklerinden kaçınılmalı.

Yemek müziği listesi oluştururken hangi 
noktalar üzerinde durulmasını önerirsiniz?
ben her zaman, müşteri kitlesinin profilini iyi ana-
liz etmenin işin sırrı olduğunu düşünenlerdenim. 
Yaş grupları ve yaşam tarzının da iyice planlanma-
sı gerekiyor. menüdeki yemekler ve çalan şarkılar 
arasında bir bağ kurulmasını şiddetle tavsiye edi-
yorum. ne denli araştırmacı ve samimi bir kimlikle 
yaklaşırsanız bu konuya, ortaya o kadar iyi bir liste 
çıkacaktır, inanın.

Yemek esnasında dJ yerine playlist tercih 
edilmesi müşterilerin algısını ne yönde etkiler?
müzik doğru seçilip yemeği doğru süslediği sürece, 
kaynağın ne olduğunun çok da önem teşkil etmedi-
ğini düşünüyorum.

“sunset’İn 20 seneYe 
Yakın dJ’lİğİnİ Üstlenmİş 

olan YeneR (katıRCıoğlu) 
ağabeYİ buRdan saYgı 

Ve RaHmet İle anıYoRum. 
tÜRkİYe’dekİ taRtışmasız 
en İYİ mekan duRumunda 

sunset. lounge kısmında 
da YenİlİkÇİ anlaYış Ve 

onun getİRdİğİ olmazsa 
olmazlaRın aRkasında 

duRmanın başaRılaRı 
YaşanıYoR.”

Hey gidi günler… barmenlerin duayeni Vefa 
zat başkanlığında oluşturulan teftiş ekibiyle 
yapılan “o meş’um” turu nasıl unutabilirim? 
bundan 10 yıl önceydi ve Vefa zat gusto 
dergisi için bir araştırmayı yönetiyordu. bir 
akşamüzeri başlayan tur, İstanbul’un en ta-
nınmış barlarının yarım düzinesine yapılan 
ziyaretlerle geceyarısına kadar sürdü. ekip 
barlarda tezgâha yanaşıyor, barmenle ufak 
bir sohbetten sonra birer kadeh dry martini 
ısmarlıyordu. gece boyunca her barda farklı 
bir sürpriz yaşandı. bazılarında martini mar-
kalı beyaz vermutun sek, yani “dry” olanı buz 
ve limon ilavesiyle geldi. kiminde tatlı vermut 
“bianco” sunuldu,  kiminde de dry martini’nin 
hakikîsine yakın kokteyllerle karşılaşıldı. ama 
dry martini’yi kokteylin “Y” biçimindeki ka-
dehi yerine “long drink” bardağına koyanlara 
dahi rastlandı. altı mekânın sadece bir tanesi 
aslına yakın bir dry martini sunabilmişti… o 
da bırakın usta barmen Vefa zat’a, kokteyli 
dünyaya tanıtan James bond’a bile kalp krizi 
geçirtebilecek kusurlarla doluydu.

günümüzde ise bu kara tablo anılara ka-
rıştı. artık hemen her ciddî barda işinin ehli, 
hatta profesör edalı bir barmen mutlaka kar-
şınıza çıkıyor. kiminin tezgâhını bakımlı fıçılar 

süslüyor, negroni’ler, old fashioned’lar önce-
den hazırlanıp bunlarda ekstradan dinlendi-
riliyor. Çoğu barmenin ortak özelliği, kendi 
bitter’larını kendileri imal etmeleri. günler, 
geceler boyu üşenmeden ot ve kökleri eziyor, 
kaynatıyor, süzüyor ve ortaçağ simyacılarını 
andırırcasına iksir gibi bitter’lar hazırlayıp kü-
çük şişelerde özenle önlerine diziyorlar. Ve 
özel karışımlarını bunlarla çeşnilendiriyorlar.

Yeni kuşak barmenler, uluslararası ya-
rışmaların da gediklileri. büyük içki şirket-
lerinin dünyanın dört yanında düzenlediği 
yarışmalara özel koçlar eşliğinde hazırlanı-
yor, finallerden önce heyecandan uyku bile 
uyumuyorlar. Çoğu sürekli internette, abone 
oldukları dergilerin, getirttikleri kitapların 
haddi hesabı yok. İçlerinde henüz yurt dışına 
çıkmamış olanları bile, zihniyet olarak birer 
“dünya vatandaşı”.

günümüz barlarının kahramanlarının ilgi 
alanları çok zengin… sadece içkileri güzel-
leştirmek için yarışmıyor, sunumda da kıran 
kırana rekabet ediyorlar. onları hafta sonla-
rında esprili bir şeykır ya da özel bir karaf 
bulabilmek için bitpazarlarında dolaşırken de 
görebilirsiniz, müzayedelerde antika bir ka-
deh için pey sürerken de. Havada şişe atıp 

tutmayı, saçlarını atkuyruğu toplayıp sükse 
yapmayı ise pek sevmiyorlar doğrusu. göste-
rişten çok işin özüyle ilgili bir kuşak bu. 

barlarımızı sadece içki servisi yapılan kö-
şeler olmaktan çıkaran, kendilerine barmen-
den çok “miksolog” denilmesinden hoşlanan 
yeni kuşak karışım ustaları, yiyeceklere de bir 
şef kadar meraklılar. kimi isli malt viskisinin 
yanında garni olarak boşnak kuru eti sunu-
yor, kimi de sunacağı viskiye uygun düşecek 
özel çikolatalar yaptırıyor. lâf aramızda, genç 
miksolojistler fırsat buldukça mutfağa  uza-
nıp, şeflerle sohbet görüntüsü altında “sanayi 
casusluğu” yapmaktan da geri durmuyor…

bugünlerde İstanbul’un dünyanın da dik-
katini çeken şık barlarında -kuşkusuz, sun-
set’in harika boğaz manzaralı ve yeni dekorlu 
barı da bunların başında- bu tezgâh arkası 
çılgınlarına rastlarsanız, sakın içkinizi sadece 
“viski” ya da “votka” gibi jenerik bir ifadeyle 
ısmarlamayın. mutlaka markasını söyleyin, 
buz tercihinizi de belirtin… kokteyl mi? mojito 
ya da Caipirinha seviyor olabilirsiniz. ama bir 
kereye özgü onu unutun, sizin için gecelerini 
ve gündüzlerini harcayan genç adama “sizin 
spesiyaliteniz nedir?” diye sorun. Pişman ol-
mayacağınıza eminiz…

Miksologlar Geliyor

Birkaç YıL önCesine kadar 
restoranLarın GöLGesinde 
kaLan BarLarıMız Yeniden 

CanLanıYor, adeta Bir dekor 
GiBi dUran restoran BarLarı 
da Yeni MüdaviMLeriYLe HaYat 

BULUYor. BarMenLer UstaLaşıYor, 
kokteYLLer de GüzeLLeşiYor…

MeHMet YaLçın
KÜÇÜK YUDUMLARSTARTER
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MAIN COURSE

sUnset’in YaratıCı MUtFak direktörü CHeF FaBrıCe CaneLLe YönetiMinde Her sezon 
MevsiMinde ve taze MaLzeMeLerLe YeniLenen Menüsü, MüdaviMLer taraFından BüYük iLGi GörüYor. 

sUnset’in aLıştığınız kLasik LezzetLeri, Menüde Her zaManki YerLerini korUrken dünYadaki 
değişen anLaYışa UYGUn oLarak “en taze, en kaLiteLi ve en özGün” taBakLar da Her sezon 

Yeni LezzetLer oLarak karşınıza çıkıYor. 

Yeni Çıktı
f ı r ı n d a n

Turşulanmış Pancarlı rısoTTo, 
roka yaprakları, fırınlanmış makadEmya fındığı, dErEotu 

vE zErdEçallı bal köpüğü ilE

BaBy ısPanak salaTası, 
balkabağı vE armut dilimlEri, ardıç tohumu tozu, fransız kEçi pEyniri, 

GlazE cEviz parçaları, adaçayı yaprakları vE balzamik sos ilE
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MAIN COURSE

ızgara Bonfile, 
zEytin tapEnadE, ardıç mEyvEsi vE bibEriyE ilE fırınlanmış armut dilimlEri vE kumkat yağı ilE

ev yaPımı BourBon BBQ soslu serBesT gezen Tavuk göğsü, 
sichuan bibEri ilE GlazE Edilmiş ayva dilimlEri ilE
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MAIN COURSE

Buharda Pişirilmiş yeşil kuşkonmaz, 
limon suyu, parmEsan kırıntıları, parmEsan Espuma vE fEslEğEn yağı ilE

PorTakal ÇiÇeği ile Buharda Pişirilmiş deniz levreği, 
sıcak kinoa vE kişnişli Goji Emülsiyon ilE
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MAIN COURSE

köri ve kişniş Tozu ile TaTlandırılmış ızgara kuzu Bonfile madalyonları, 
sEbzEli risotto vE nanE yağı ilE

fırınlanmış langusTin ve zencefilli alaska yengeÇ, 
bEyaz trüf yağı, yuzu köpüğü vE yasEmin çayı tozu ilE
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MAIN COURSE

Buffalo süTü BurraTa, 
mandalina dilimlEri, kırmızı hindiba, roka yaprakları, kavrulmuş çam fıstığı, 

portakal vE limon kabuğu rEndEsi, fEslEğEn vE portakal yağı ilE

sPıcy green Tuna roll

WasaBı masago shake roll

sunset’İn zengİn 
susHı menÜsÜne de İkİ 

Yenİ lezzet eklendİ. susHı 
sİPaRİşİnİzİ VeRİRken Yenİ 

susHı’leRİ de lİsteYe 
eklemeYİ unutmaYın.
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şile’de yeni açtığınız Yaşasın Hayat kliniği’nin 
uzun süredir var olan bir hayaliniz olduğunu bili-
yoruz. Bu hayalinizi ve nasıl gerçekleştirdiğinizi  
bize anlatır mısınız?
Yaşasın Hayat konsepti daha iyi bir hayatın anahtar-
ları olduğunu düşündüğüm bir dizi yaşam tarzı deği-
şikliklerini ve iyileştirmelerini içeriyor. bunları gazete 
yazılarım ve televizyon programlarımda tekrarlasam 
da bugüne kadar pratik uygulamalarını da yapabi-
leceğimiz bir mekânımız olmadı. şile’deki “sağlıklı 
Yaşam merkezi”nde işte bu hayalimizi gerçekleştir-
meye çalışacağız. 

Yaşasın Hayat kliniği nasıl bir yer? Burada ne 
gibi tedaviler, eğitimler uygulanıyor?
Yaşasın Hayat sağlık yaklaşımının integratif bir esası 
var. modern tıpla geleneksel tıbbı birleştirmeye, be-
denle ruhu bir arada değerlendirip tedavi etmeye, 
bedeni tek tek hücreler, organlar ve sistemler gibi 
değil de, bir bütün olarak görmeye, hastalıkların so-
nuçları ile değil nedenlerini bulup çözmeye uğraşan 
farklı bir sağlık yaklaşımı. Fonksiyonel bir yaklaşım. 
bu yaklaşım dünyada da hızla yükselen yeni bir sağ-
lık trendi. adına da “fonksiyonel” veya “integratif” 
sağlık yaklaşımı deniyor. bu yaklaşımda esas olarak 
tedaviden ziyade korunmaya, arınmaya, hafiflemeye 
ve yaşam tarzı yanlışlarından uzaklaşmaya öncelik 
veriliyor.

üç farklı beslenme akımına uygun programlar 
uygulanacağı açıklandı. neden böyle birşey 
tercih ettiniz? 
şile’de üç farklı beslenme anlayışını iç içe uygu-
layacağız. sindirim ve hazım sağlığını önceleyen 
mayr konsepti, insülin direncini çözmeyi hedefleyen 
Hayat diyeti ve uzun yaşamla detoksu birleştirip 
5 gün vegan, 2 gün medikal fasting yaptıran 5/2 
diyeti. Üçünün de hedefi aynı: daha hafif, daha 
keyifli, huzurlu bir hayat. konseptin temelinde dr. 
maYR’ın sindirim temelli sağlık ve beslenme yakla-
şımı olacak.

sanıyorum bu kliniğin türkiye’de bir benzeri 
yok. Yaşasın Hayat kliniği’ni türkiye’deki ör-
neklerle ve yurt dışındaki benzerleriyle kıyaslar 
mısınız?
bizim uyguladığımız konseptler amerika’da ve av-
rupa’da pek çok merkezde uygulanan konseptler. 
birçok sağlıklı yaşam merkezinde, örneğin meRa-
no’da, buCHıVgeR’de de bu konseptler uygula-
nıyor. biz şile’de bizim hayat tarzımıza uygun, ge-
leneksel beslenmemize uygun, kültürümüze uygun 
değişimler yapmaya çalıştık. 

Biraz da Yaşasın Hayat kliniği ekibinden bah-
seder misiniz? kimlerle birlikte çalışacaksınız 
burada? 
Projenin içinde değerli birçok doktor arkadaşım var. 

onların fikirlerinden ve emeklerinden de istifade 
edeceğiz. mesela dr. sepp Fegerl... dr. Hasan İn-
sel... dr. murat keklikoğlu... bu isimler bizzat süreç-
lerin içinde olacak veya danışman olarak süreçleri 
yönetecekler.

Bu klinikle kimlere hitap ediyorsunuz? Gelenler 
ne kadar kalacak merkezde?
sağlıklı yaşamı hedefleyen, fazla kilolarından kur-
tulmak ve detoks yapmak isteyen, huzuru, keyfi ve 
aktiviteyi özleyen, sağlık sorunlarına karşı bedenini, 
ruhunu güçlendirmek isteyen herkesin şile Yaşasın 
Hayat sağlıklı Yaşam merkezi’nden faydalanabilece-
ğini düşünüyorum. misafirlerin kalma süreleri sağ-
lık sorunlarına, problemlerine aradıkları çözümlere, 
beklentilerine ve olanaklarına göre planlanacak ve 
mutlaka kişiye özel, pratik, uygulaması kolay, bize 
uygun çözümler üretilecek. 

Yaşasın Hayat kliniği’nde kalan birinin günü 
nasıl geçecek? daha iyi anlayabilmemiz için 
ayrıntılı olarak bize anlatabilir misiniz?
sağlıklı bir gün nasıl geçirilmeli ise misafirlerimize 
onun örneklerini yaşatacağız. aktivite, sağlıklı bes-
lenme, mutfak okulu, sağlıklı yaşama yönelik soh-
betler, konferanslar, ortak yaşanılan deneyimler, 
detoks uygulamaları, beden ve ruh terapileri, yoga, 
meditasyon, geleneksel sağlık uygulamaları ve hatta 
daha genç ve güzel bir cilt için lazım olan her şey 
programın içinde yer buluyor. 

Beslenmeyle ilgili okuyucularımıza ne gibi öneri-
ler verirsiniz? Günümüz insanı beslenmeyle ilgili 
en çok ne gibi hatalar yapıyor? aslında nasıl 
beslenmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz?
sağlıklı beslenmenin üç temel unsuru hiçbir zaman 
değişmiyor. doğallık, geleneklere uygun beslenme 
usullerinden ayrılmamak ve çeşitlilik, yeterlilik ve 
denge unsurlarından asla taviz vermemek. 

Beslenme dışında dikkat etmemiz gerekenler 
nelerdir?
sağlıklı yaşam sadece iyi beslenmeyle başarılabile-
cek bir iş değil. mesela aktivitesiz biri iseniz asla 
sonuç alamazsınız. uykusuz iseniz asla yeterince 
başarılı olamazsınız. stresinizi yönetemiyorsanız sü-
reci her zaman, her an sabote edebilirsiniz.

kendi beslenme düzeninizden biraz bahseder 
misiniz? osman Müftüoğlu ne yer, ne içer? sağ-
lıklı olmadığını bildiği halde yediği ama sonra 
pişman olduğu birşeyler var mıdır mesela? 
Yiyip içtiklerime dikkat ettiğimden emin olabilirsiniz. 
Yazdıklarımı ben de olabildiğince uygulamaya çalı-
şıyorum 25 yıl öncesine kadar ben de sigara içen, 
fazla kilolu biriydim ve yeteri kadar hareket etmiyor-
dum. şimdi bunların hepsini pişmanlık olarak değil, 
hata olarak görüyorum.

Yaşasın Hayat
os m a n  m ü f t ü o ğ lu  i l e

“Yaşasın HaYat konsePtİ 
daHa İYİ bİR HaYatın 
anaHtaRlaRı oldugunu 
dÜşÜndÜğÜm bİR dİzİ Yaşam 
taRzı değİşİklİkleRİnİ Ve 
İYİleştİRmeleRİnİ İÇeRİYoR. 
şİle’dekİ “sağlıklı Yaşam 
meRkezİ”nde İşte bu 
HaYalİmİzİ geRÇekleştİRmeYe 
ÇalışaCağız.”

GeçtiğiMiz GünLerde 
şiLe’de Bir oteL 
BünYesinde kapıLarını 
açan Yaşasın HaYat 
kLiniğiYLe proF. dr. 
osMan MüFtüoğLU, 
türkiYe’de dünYa 
standartLarında Bir “iYi 
YaşaM Merkezi” kUrarak 
YıLLardır var oLan 
HaYaLini GerçekLeştirdi. 

MAIN COURSE
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kendinize sağlıklı yaşam notu verecek olsanız 
10 üzerinden kaç puan verirsiniz?
sekizi rahat veririm, dokuzu zorlarım.

sunset Grill&Bar’ın müdavimisiniz. sunset’i 
tercih etme sebebiniz nedir?
sunset benim için sadece bir İstanbul değil, bir 
dünya mutfağı klasiğidir. sadece mutfağı için değil, 
sımsıcak ambiyansı ve mükemmel personeli nede-
niyle de vazgeçilmez bir İstanbul klasiğidir.

sunset’te genellikle ne yersiniz?
balık ürünleri, ördek ve sushi’ler önceliğimdir. Ja-
pon mutfağını da pek boş bırakmıyorum. 

sunset’in ve sunset Brasserie’nin menülerine 
uzman gözüyle baktığınızda sağlık açısından 
nasıl değerlendirirsiniz?
sunset mutfağı İstanbul’un en sağlıklı, lezzetli ve en 
güvenilir mutfaklarından biridir benim için.

Gastronomik olarak en çok hangi şehirleri se-
versiniz ve oralarda hangi restoranlarda 
neler yersiniz?
michelin yıldızlı mutfaklara pek de rağbet etmem. 

lokal yemekleri yapan ve geleneksel pişirme usul-
lerini kullanan yerel ailelerin işlettiği küçük resto-
ranları tercih ediyorum.

Yemek pişirir misiniz?
Yumurta pişirmeyi bile bilmiyorum!

Uzun yaşamın sırları neler size göre?
kendinize iyi bakıyorsanız, sağlığın yönetilebilir bir 
süreç olduğuna inanıyor ve gereğini yapıyorsanız 
ve biraz da şansınız varsa uzun yaşamayı siz de 
hak edebilirsiniz.

Yakın gelecekte tıpta ne gibi gelişmeler 
olmasını, hangi tedavilerin bulunmasını 
bekliyorsunuz?
Fonksiyonel ve integratif tıbbın ön plana geçeceği-
ni, ipi önleyici tıbbın göğüsleyeceğini düşünüyorum.

son olarak da gelecek planlarınızı sorayım. Bir 
sonraki hedefiniz nedir?
Yaşasın Hayat sağlıklı Yaşam merkezleri’ni ülke ça-
pında yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşam önerilerimin 
uygulama sonuçlarını içeren ürünleri, türk halkıyla 
buluşturmak. 

İstanbul’un deniz ve orman 
beldesi şile’de faaliyetlerini 
sürdüren bW şile gardens 
oteli, türkiye’nin en iddi-
alı sağlıklı yaşam merkezi 
Yaşasın Hayat’a evsahipliği 
yapıyor. Prof. dr. osman 
müftüoğlu ve Yaşasın Hayat 
enstitüsü danışmanlığında 
kasım ayı ortasında kapılarını 
açan bu merkezde ulusal ve 

uluslararası deneyimli sağlık 
uzmanları da bilgi ve birikim-
lerini sağlıklı yaşam tutkunları 
ile paylaşacak. Yaşasın Hayat, 
şile sadece türkiye’de değil, 
uluslararası alanda da iddialı 
bir “wellness ve detox” merke-
zi olmayı amaçlıyor.

aktivite, dermal ve body 
terapi uzmanları kişiye özel 
egzersiz aktiviteleri, orman,  

çim ve kumsal yürüyüşleri,  
aqua gym, yoga, sauna, özel 
cilt ve beden terapi paket-
leri gibi yenilikçi metotlarla 
bambaşka bir sağlık programı 
sunacak. sağlıklı dokunuşlar-
la yapılacak enerji verici ve 
relaks terapiler, vücut maske 
ve peeling’leri, hamam, cilt 
bakımları ruh ve bedene şifa 
verecek.

sunulacak Hizmetler
l kilo kaybı
l bedensel ve Ruhsal detoks 
l Holistik ve geleneksel sağ-
lık uygulamaları 
l sağlıklı Yaşlanma
l Hastalık Önleyici sağlık 
bilinci  
l doğal Hayat aktiviteleri
l sağlıklı Yaşam Yaklaşımları-
nın  tartışıldığı “Hayat okulu” 

“Yaşasın HaYat / şiLe”

www.yasasinhayatsile.com, www.silegardens.com.tr

“sunset sadeCe bİR 
İstanbul değİl, bİR dÜnYa 
mutFağı klasİğİdİR de. 
mutFağıYsa İstanbul’un 
en sağlıklı, lezzetlİ Ve en 
gÜVenİlİR mutFaklaRından 
bİRİdİR benİm İÇİn.”
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MAIN COURSE

sUnset’in Menüsüne ekLenen BirBirinden renkLi çorBaLarın tadı daMağınızda 
kaLaCak. kırMızı panCar çorBası, tUrUnCU BaLkaBağı çorBası, sütLü kaHve 

tonUndaki Mantar çorBası… Her Biri içeriğindeki MaLzeMeLerin doğaL renGini 
taşıYor. BU LezzetLi çorBaLar soğUk kış GünLerinde içinizi ısıtaCak.

Kış Çorbaları
r e n g a r e n K

fırınlanmış BalkaBağı BısQue, vanilyalı süt köpüğü ilE

ızgara kesTane BısQue, türk kahvEsi köpüğü ilE
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MAIN COURSE

siyah Borazan manTarı BısQue, zErdEçallı bal köpüğü ilE

roka BısQue, limon köpüğü ilE
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yerelması BısQue, bEyaz trüf yağı vE yErElması cipsi ilE

Pancar BısQue, portakallı süt köpüğü ilE

MAIN COURSE
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şarapçıLık UrLa’da, 
BinLerCe YıL önCesinden 
GeLen Bir küLtür… 
CUMHUriYet döneMinde 
MüBadeLe YıLLarından 
sonra Yok oLMakLa Yüz 
Yüze kaLan BU küLtür, 
GünüMüzde Yeniden 
doğUYor. Can ortaBaş’ın 
UrLa’da, 90’Lı YıLLarda 
kUrdUğU BağLardan 
topLanan üzüMLer, UrLa 
şarapçıLık’ın şarapLarına 
dönüşüYor…

Urla Şarapçılık İle 
Dünyaya Açılıyor

C a n  o r t a B a Ş

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 
İzmirli’yim, karşıyaka’da vapur iskelesinin karşısın-
da doğdum. karşıyaka’da yüzdüm, genç milli oldum, 
basket oynadım. Halen karşıyaka’da oturuyorum 
ama urla’da bir yatırım yaptık, Çeşme’de de evimiz 
var. Hayatım İzmir-urla-Çeşme üçgeni arasında ge-
çiyor. tüccar bir aileden geliyorum. babam, sanayi 
odası ve ticaret odası başkanlığı yaptı. ben de üni-
versiteyi bitirdikten sonra kendi işimi kurdum. 

şaraba ilginiz nereden geliyor? 
gençliğimde şarap içmeye başladım. sevdikçe ilgim 
arttı. sonra 2, 3 bin şişelik bir koleksiyonum oldu. 
evimi yaparken çok güzel bir mahzen de yaptım. bu 
arada urla’daki yamaçlardaki eski bağ setlerini keş-
fettim.

Bölgede şarap çok eskilere dayanıyor. Bölgenin 
tarihini biraz anlatır mısınız bize?
arkeolojik kazılardan urla’da antik dönemlerden 
beri şarapçılık yapıldığını biliyoruz. birinci dünya 
savaşı öncesi sadece karaburun Yarımadası’nda 
72 milyon litre şarap üretiliyormuş. bugün tüm tür-
kiye’de, bunca yatırımdan sonra bile bu rakam an-
cak 69 milyon litre… bunun nedeninin İslamiyet’le 
pek ilgisi yok çünkü osmanlı’nın kontrolünde 500, 
600 sene burada şarapçılık yapılmış. Üstelik de şa-
rapçılık altın çağlarını yaşamış. ama cumhuriyetle 
birlikte mübadele başlıyor. o dönemler, şarapçılıkla 
uğraşan gayrimüslim kesimdi, buraya getirilen halk 
ise bağcılık bilmiyordu. İşte o zamandan sonra yöre 
şarapçılığı için büyük bir yıkım başlamış. ayrıca 19. 
yüzyılda da bağlara tüm dünyada etkin olan Flok-

sera denen bir hastalık gelmiş. bağcılar buna bir 
formül bulmuş; amerikan asma çubuğuna Floksera 
zarar veremiyor. onun üzerine aşılamaya başlıyorlar 
ve şarapçılık kurtuluyor. ama asıl etken olan müba-
dele. bence cumhuriyetin en büyük kayıplarından 
biri mübadeledir. 

siz şarapçılığa yatırım yapmaya nasıl karar 
verdiniz?
ben bölgedeki şarapçılığın geçmişini okuyunca ilgim 
arttı ve bu işe yatırım yapmaya karar verdim. orman-
ların altında, uzbaş Çiftliği’mizde birçok yerde bağ 
terasları bulduk. onları sonra röneve ettirdik. Çift-
likte Cabernet bağımızda,toprak altında klazomenai 
dönemine ait benim boyumda küp bulduk. düşünün, 
açtığımızda içi hala şarap kokuyordu. 

Hangi şaraplık üzümleri üretiyorsunuz? 
bizde tür olarak hem yerli üzümler hem de enter-
nasyonel çeşitler var. bugün dünyada yüzlerce yıldır 

“uRla bÖlgesİnİn 
YeRel ÜzÜmÜ olaRak 
uRla kaRası’ndan HeP 
baHsedİlİRdİ ama aRaYınCa 
HİÇbİR YeRde bulamadık. ÜÇ 
senelİk aRaYıştan sonRa 
kaRabuRun YaRımadası’nda 
ÜÇ aYRı YeRde uRla kaRası 
olduğunu dÜşÜndÜğÜmÜz 
Çok eskİ omCalaR bulduk. 
bİlİnen YeRlİ Ya da YabanCı 
HİÇbİR ÜzÜme aİt olmadığını 
saPtaYınCa da uRla kaRası 
olduğunu anladık Ve 
ÇoğaltmaYa başladık. onu 
da sİCİlYalı neRo d’aVola 
dedİğİmİz Cİnsle blend 
ettİk.”

MAIN COURSE
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çalışma sonunda dna’larından bilinen herhangi bir 
yabancı çeşide veya bilinen yerli bir çeşide ait ol-
madığını ampelografik çalışmalarla da destekledik. 
Ve çoğaltmaya başladık. onu da sicilyalı nero d’a-
vola dediğimiz cinsle blend ettik. bu blend de bize 
birincilik getirdi. İlk üretimimiz olan şarap dört ayda 
tükendi. 

işin sırrı nedir? iyi şarabın formülü var mı 
size göre? 
şarap yaparken üzümün klonu, toprak, budama 
şekliniz, şarap yapma tekniğiniz, o senenin o böl-
gede nasıl geçtiği önemli… tüm bunların nasıl bir 
araya geldiği şarabın nasıl olacağını belirleyecek-
tir. türkiye’de önoloji, önolog yok. Fransa’da bugün 
yüz binin üzerinde önolog var. türkiye’de ise şarabı 
gıda mühendisleri ya da kimya mühendisleri yapı-
yor.  

şaraphanenizde tadım yeriniz ve iki odalı bir 
oteliniz de var…
urla bir “hayat tarzı”. burada sanatçılarla, yazarlar-
la, başbakanlarla, krallarla tanıştım. kesinlikle bir 
çekim merkeziyiz. Yeni şaraphaneler kuruluyor. bir-
kaç yıla kadar burada 8, 10 butik üretici olacağız. 
Çevrede yeni butik oteller de açılıyor. İçinde şara-
bın, gastronominin de olduğu bir turizm projesi bu. 

İnsanlar gelip şaraphanemizi ücretsiz ziyaret edip, 
tadım yapabiliyorlar. otelimiz ise gerçekten de iki 
odalı; “the two Rooms Hotel”. buranın havasını, 
sukunetini sevenler kalıyor, yer bulmak neredeyse 
imkansız. ama daha büyük, yeni bir otel ya da bir 
restoran açmak gibi bir niyetim yok. o bambaşka 
bir iş. Herkesin, her işi yapmasından yana değilim.

iki oğlunuz var. onlar da sizinle birlikte mi 
çalışıyor? 
İkisi de üniversitede işletme okuyor. şu anda başka 
ilgi alanları olsa da ileride beni yalnız bırakmaya-
caklarını düşünüyorum. onlara hep şunu söylüyo-
rum; bu iş keyif işi. Çok para kazanmazsınız ama 
önemli insanlarla tanışırsınız. keyifle iş yaparsınız. 

sunset, istanbul’da sık geldiğiniz mekanlardan. 
şaraplarınız da burada çok tercih ediliyor… 
sunset’te ne yersiniz?
sunset, İstanbul’da sevdiğim mekanlardan. barına 
da gelirim, yemeğe de… Çok sıcak bir atmosferi var. 
Yemeklerini de beğeniyorum. sushi’si çok güzel 
mesela…

“boğazkeRe dİYaRbakıR 
ÜzÜmÜ. dİYaRbakıR İle uRla 
İklİm aÇısından bakıldığında 
aslında bİRbİRİne Çok Yakın. 
kuRu, kuRak, nem Yok. Yanİ 
toPRak YaPısı FaRklılığı 
dışında Çok şeY bİRbİRİnİ 
tutuYoR. bİz boğazkeRe’Ye 
klon seleksİYonu YaPtık. 
bu ÇalışmalaRın sonunda 
HePİmİzİ seVİndİRen bİR 
ÜRÜn elde ettİk. belkİ 
de boğazkeRe’Yİ ege 
daHa İYİ YaşataCak ÇÜnkÜ 
dİYaRbakıR’da gaP PRoJesİYle 
beRabeR sulanan alanlaR 
FazlalaştıkÇa Yazın nem 
oRanlaRı YÜkselİYoR.”

benzer iklimlerde iyi sonuçlar vermiş çeşitler var. 
biz öncelikle bunları seçtik; Cabernet, merlot, sy-
rah gibi çeşitlerimiz var ama bunun dışında Öküz-
gözü, kalecik karası, boğazkere, Papaz karası 
ve ada karası gibi yerli üzümlerden de şarap ya-
pıyoruz. türkiye’de de son zamanlarda öne çıkan 
üç isim var; kalecik karası, boğazkere, Öküzgözü. 
kalecik karası bence zaten çok iddialı değil, üç, 
beş sene yaşıyor. geriye Öküzgözü ve boğazkere 
kalıyor. Öküzgözü elazığ’dan, boğazkere ise diyar-
bakır’dan. diyarbakır ile urla iklim açısından bakıl-
dığında aslında birbirine çok yakın oldukları ortaya 
çıkıyor. kuru, kurak, nem yok. Yani toprak yapısı 
farklılığı dışında çok şey birbirini tutuyor. biz bo-

ğazkere’ye klon seleksiyonu yaptık. bu çalışmala-
rın sonunda hepimizi sevindiren bir ürün elde ettik. 
belki de boğazkere’yi ege daha iyi yaşatacak. Çün-
kü diyarbakır’da gaP projesiyle beraber sulanan 
alanlar fazlalaştıkça yazın nem oranları yükseliyor. 
İyi ki boğazkere’yi buraya getirdik diyoruz.  belki 
urla’dan üçüncü ya da dördüncü jenerasyon, Fran-
sa’dakinden çok daha iyi bir Cabarnet üretecek. 
keşke olsa…

bu arada bölgenin yok olmu şüzümlerinden 
urla karası’nı yeniden canlandırdık. bir diğer çe-
şidimiz bornova misketi. o da yozlaşıyordu ve klon 
seleksiyonu yaptık. klon seleksiyonundan sonra 
sympoium diye yarı tatlı bir şarap yaptık; yurt dışın-
da altın ödül aldı. 

Yeniden canlandırdığınız Urla karası’nın hikaye-
sini anlatır mısınız? 
urla bölgesinin yerel üzümü olarak urla karası’n-
dan hep bahsedilirdi ama arayınca hiçbir yerde 
bulamadık. kayıp… şarapçılık öldüğü için bağlar 
sofralık üzüm bağlarına, tütün tarlalarına çevrilmiş. 
Üç sene arayıştan sonra karaburun Yarımadası’nda 
üç ayrı yerde urla karası olduğunu düşündüğümüz 
çok eski omcalar bulduk. sabancı Üniversitesi’y-
le birlikte bir tubİtak projesi hazırladık. uzun bir 

“bİRİnCİ dÜnYa saVaşı 
ÖnCesİ sadeCe kaRabuRun 
YaRımadası’nda 72 mİlYon 
lİtRe şaRaP ÜRetİlİYoRmuş. 
bİRkaÇ Yıl ÖnCe tÜm 
tÜRkİYe’de, bunCa YatıRımdan 
sonRa bİle bu Rakam anCak 
69 mİlYon lİtReYdİ...”

2rooms Hotel, Urla şarapçılık bağları ve 
şaraphanesinin yanında yer alıyor ve gerçekten 
de sadece iki odası bulunuyor.

MAIN COURSE



. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
K

IŞ
 2

01
6/

17
 . 

75

. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
K

IŞ
 2

01
6/

17
 . 

74

MAIN COURSE

sUnset’in Bar ekiBi kışın GeLMesiYLe içiMizi ısıtaCak kokteYLLer 
HazırLadı BiziM için. HaYdi şereFe... 

Yenilikler Var
s u n s e t ’ i n  B a r ı n d a

sunseT mule

drunk vanılla



. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
K

IŞ
 2

01
6/

17
 . 

77

. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
K

IŞ
 2

01
6/

17
 . 

76

MAIN COURSE

fullmoon nıghTs

cıTrus gardenmy geısha

Turkısh Penıcıllın
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2007 yılında kurulmuş 
eğitim ve üretim merkezi 
ıstanbul Culinary ınsti-
tute, türkiye’de uygula-
malı restoranı ile hizmet 
veren ilk profesyonel 
aşçılık eğitimini başlat-
ması ve pek çok farklı 
programa ev sahipliği 
yapmasıyla biliniyor. 
seminer ve etkinlikler 
düzenleyerek türk 
mutfağının tanıtım ve 
gelişimi ile uluslararası 
bilgi paylaşımına katkı 
sağlama amacı güden 
enstitünün kadir Has 
Üniversitesi iş birliği ile 
hayata geçirdiği Chef 
school, 2012’den bu 
yana faaliyetlerini sürdü-
rüyor. geçtiğimiz sene-
den itibaren üniversite-
nin Cibali kampüsü’nde 

eğitim vermeye başlayan 
okulun hedefi; sektörün 
gereksinim duyduğu 
profesyonel aşçıları, 
türk ve osmanlı lezzet-
lerini geliştirip dünya 
mutfağıyla harmanlaya-
cakları düzeyde yetiştir-
mek. tüm öğrencilerin 
aynı ürünleri kullanarak 
reçeteleri uygulamalarını 
öngören öğretim sistemi 
kapsamında, işlerinin 
ehli eğitmenler her ders-
te şef adaylarına bire 
bir pratik yaptırıyorlar. 
Çağdaş ve tarihi dokula-
rın birleşiminden oluşan 
yerleşkede, tecrübe ve 
bilgiler keyifli, eğlen-
celi şekilde aktarılıyor. 
eğitimleri boyunca farklı 
projeler kapsamında 
birçok defa hazırladık-

ları yemekleri seçkin 
davetlilere sunan öğren-
ciler, spor salonu, bilgi 
merkezi, sosyal alanlar 
ve eğlence faaliyetleri 
gibi kadir Has Üniver-
sitesi bünyesindeki 
kişilerin yararlandığı tüm 
imkanlardan yararlan-
manın yanı sıra dış alan 
etkinlikleri sayesinde 
sektörün geneline dair 
bilgi sahibi olma şansını 
yakalıyorlar. ayrıca 
Chefschool, öğrencileri-
ni stajlarda gösterdikleri 
başarılara göre sınıflan-
dırıyor ve bu süre içinde 
eğitmenler tarafından 
rutin kontroller gerçek-
leştiriliyor.
chefschool.net, 
chefschool@khas.edu.tr

2004 yılında  açılan msa, kuruluşundan bu yana mas-
lak’taki kampüsünde lezzet avcılarını onlarca farklı 
eğitim programıyla mest ediyor. Profesyonel aşçılık ve 
pastacılık-ekmekçilik eğitim mutfakları, uygulamalı bar-
menlik ve miksoloji sınıfı ile özel tasarlanmış şarap mah-
zeni, mutfakseverlere yönelik etkinlikler için tasarlanmış 
mutfaklar, konularına göre düzenlenmiş uzmanlık mut-
fakları, kahve eğitimi sınıfı, seminer odaları, türkiye’nin 
ilk ve tek mutfak oditoryumu, Yeme-İçme konulu uz-
manlık ve nadir eserler kütüphanesi, yiyecek-içecek 
tarihi konusunda özel bir koleksiyona sahip müze ve 
msa mutfağından çıkma ürünlerin satıldığı okulun dük-
kanı adlı bölümü içine alan tesis, gastronomi tutkun-
larına sağladığı imkanlarla bugün dünyanın en iyileri 
arasında gösteriliyor. t.C. milli eğitim bakanlığı’na bağlı 
özel bir okul olmasının yanında, dünyanın en büyük ak-
reditasyon kurumlarından İngiltere kökenli City & guil-
ds, İskoç sQa ve Pearson/ed excel tarafından onaylı 
türkiye’deki tek okul ünvanıyla da benzerlerinden ay-
rışıyor. senede 1.200’ü aşkın profesyonel şef adayını 
sektöre kazandıran akademi, Profesyonel Yiyecek-İçe-
cek İşletmeciliği eğitim programıyla kendi işletmesini 
açma hedefindeki kişilere her türlü bilgi ve birikimi va-
dediyor. Profesyonel eğitimlerin haricinde, msa’da her 
ay meraklılarına özel workshoplar düzenleniyor; dünya 
mutfaklarından profesyonel pişirme tekniklerine kadar 
birçok ders, eğitmen şef kadrosu tarafından veriliyor. 
marka veya şirketlere özel etkinlik, toplantı ve works-
hoplar da cabası; özel menüler eşliğinde düzenlenen 
organizasyonlarda, 28 kişi profesyonel şeflerle aynı 
anda çalışabiliyor. kampüste bulunan electrolux audi-
torium ise yalnızca msa öğrenci ve mezunlarının değil, 
türkiye ve dünya genelindeki sektör mensuplarının sa-
yısız yönden yararlandıkları, mükemmel teknik altyapı-
ya, mutfak donanımına ve konfor standartlarına sahip 
benzersiz bir oluşum niteliğini taşıyor.
msa.com.tr, (0212) 290 35 50

2012 senesinde, bünyesinde gastronomi ve mut-
fak sanatları lisans Programı’na yer açmaya ha-
zırlanırken dünyanın en prestijli mutfak sanatları 
kurumlarından le Cordon bleu ile işbirliği içine 
giren Özyeğin Üniversitesi, düzenlediği sertifika 
programlarıyla pişirme yeteneğini geliştirmek iste-
yenleri renkli ve lezzetli bir dünyaya buyur ediyor. 
bu ortaklık kapsamında, gastronomi ve mutfak 
sanatları lisans Programı ve otel Yöneticiliği li-
sans Programı’ndaki mutfak sanatları dersleri, yurt 
dışında önemli platformlarda başarılarını kanıtlamış 
le Cordon bleu master şefleri önderliğinde yürü-
tülüyor. 20’den fazla ülkede, 40’ı aşkın uluslara-
rası okulda üniversite öğrencileri ve farklı meslek 
gruplarından yılda toplam 20.000 öğrenciye eğitim 
veren işletmenin geçmişi ise 16. yüzyıla dayanıyor. 
Fransa kralı ııı. Henri tarafından kurulmuş ve za-

ferlerini şatafatlı ziyafetlerle kutlayan saint-esprit 
şövalyeleri’nin sembolünde bulunan mavi kurde-
le, mutfaktaki mükemmeliyetin simgesi olarak le 
Cordon bleu’nün ismini oluşturmuş. 1895’te la 
Cuisiniere Cordon bleu dergisinin yayımcısı, gaze-
teci marte distel tarafından Paris’te hizmete açılan 
okulun ünü, açılışından itibaren dünya genelinde 
hızla yayılmış. eğitimini burada tamamlayan Julia 
Child’ın ünlü bir aşçı ve yemek yazarı olması da 
1950’lerde kurumun tanınırlığını artıran etmenler-
den bir tanesi. bugün ise Fransa menşeli gurme 
merkezinin öğrencileri, michelin yıldızlı restoran-
larda tecrübelerini pekiştirmiş şefler ya da prestijli 
yarışmaları kazanarak çeşitli ünvanlar elde etmiş 
isimlerin klasik Fransız mutfağı ve uluslararası aş-
çılık tekniklerine ait bilgilerinden faydalanıyorlar.

Gastronomi Aşkına!

teCrüBeLi ve 
donanıMLı aşçıLar 
Yetiştirerek YiYeCek-
içeCek sektörüne 
proFesYoneL iş GüCü 
kazandırMa MisYonU iLe 
FaaLiYetLerini sürdüren 
dört BaşarıLı kUrUMUn; 
Msa, Le Cordon BLeU, 
CHeF sCHooL ve UsLa’nın 
çaLışMa şekiLLerini 
MerCek aLtına aLdık.

EDA DİLBER

özYeğin üniversitesi – le CoRdon bleu

Msa (mutFak sanatlaRı akademİsİ) 

kadir Has üniversitesi – CHeF sCHool 
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25 yılı aşkın bir süredir otelcilik ve yiyecek-içecek 
sektörlerinde sertifikalı ve diplomalı eğitimler veren 
usla, american Hospitality academy ınternational 
Hotel management schools (aHa-ıHms)’un İstan-
bul kampüsü ve türkiye’nin ilk uluslararası otel işlet-
meciliği ve aşçılık akademisi olma özelliğini taşıyor. 
Öğrencilerine çok kültürlü bir ortam sunan akademi, 
profesyonellik ve kaliteli hizmet anlayışının ışığında, 
sürekli gelişen iki sektöre uluslararası kalitede teorik 
ve uygulamalı eğitim almış aşçılar yetiştirerek mevcut 
iş gücünü artırmayı amaçlıyor. şef adaylarına bireysel 
kalitelerinin temel taşlarını oluşturacak değerler aşıla-
mayı hedefleyen kurum, saygı, dürüstlük, uyum, açık 
fikirlilik ve çözüm odaklılık gibi nosyon ve meziyetlerin 
önemine her fırsatta vurgu yapıyor. mecidiyeköy’de, 
toplam 2300 metrekarelik sekiz katlı binada; 22 kişi-
nin aynı anda ders alabileceği tam donanımlı iki adet 

electrolux profesyonel mutfağı, arçelik tarafından ya-
pılmış 20 kişilik workshop mutfağı, demo otel odası 
simülasyon sınıfı, ön büro simülasyon sınıfı, moC ba-
rista eğitim sınıfı, Yemek Fotoğrafçılığı eğitimleri için 
stüdyo sınıfı, teori derslerine yönelik sınıf, kütüphane, 
fitness alanı, soyunma odaları, depolar ve kış bah-
çesine sahip 8752-akademik lezzetler adlı restoran 
bulunuyor. tüm servislerini otelcilik ve yiyecek-içecek 
sektörlerinin ihtiyaçlarına göre tanımlayarak sürekli 
geliştiren ve yeme-içmeyi yaşam biçimi kabul etmiş 
herkese ulaşan usla, hizmetlerini sertifikalı ve dip-
lomalı Profesyonel eğitim Programları, İk süreç Yö-
netimi ve kurumsal eğitim Programları, Restoran ve 
Catering Hizmetleri, life style Programları şeklinde 
dört ana başlığa ayırıyor.
usla.com.tr, 0212 211 87 52 

UsLa (uluslaRaRası seRVİs Ve lezzet akademİsİ) 

tÜRkİYe’de bu dÖRt 
kuRumun dışında da 

PRoFesYonel CHeF 
YetİştİRen okullaR 

meVCut. aYRıCa daHa 
Fazla mekanda da 

meRaklılaRı İÇİn kısa 
sÜRelİ Yemek kuRslaRı 

VeRİlİYoR. sunset’İn 
JaPon exeCutİVe CHeF’ı 
HİRokİ takemuRa’nın da 
bu okullaRdan bİRİnde 

PRoFesYonelleR İÇİn 
olmaYan bİR susHİ 

kuRsu VaR.
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Bedri BaYkaM:
“baRış tanseVeR uzun sÜRedİR benİm bİR İşİmİ almak İstİYoRdu. 

sonunda onun HaYat FelseFesİnİ Yansıtan, ÜzeRİnde ‘LiFe ıs BeaUtiFUL, n’est-Ce pas?’ 

Yazılı gRaFİtİ İşİmde kaRaR kıldı. bu İşİmİn taşıdığı mesaJ, baRış tanseVeR’İn bu mekanda 

İnsanlaRa VeRmek İstedİğİ mesaJla da uYumlu. “

Art @ Sunset
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nat galerilerinin düzenlediği etkinlikte onur konuğuy-
dum. oradan meksika’ya uçtum. benim de katıldığım 
bir grup sergisi vardı, onun açılışına katıldım. sonra 
da türkiye’ye döndüm ve dünya sanat Haftası et-
kinliklerinin sonuncusu olan gala gecesine yetiştim. 
dolayısıyla bu özel haftayı üç ayrı ülkede kutlamış ol-
dum. bu yıl içinde ayrıca suudi arabistan’da başka 
bir sanatçıyla arasında gelişen husumet sonucu al-
lah’a ve dine küfrettiği iddia edilerek ölüme mahkum 
edilen sanatçı ashraf Fayadh’ın affedilmesi için krala 
bir mektup yazmıştım. bu konu benim için önemliy-
di, affın gerçekleşmesi için bir hayli uğraş verdim ve 
sonunda kararın ertelendiği haberini telefonla beni 
arayarak verdiler. İstanbul’da 2006 yılı sonunda kur-
duğumuz Piramid sanat’ın da 10. yılını da özel bir 
koleksiyon sergisiyle kutluyoruz. Piramid’in güzelliği, 
bağımsız bir sanat merkezi olması. başka yerlerde 
yapılamayan siyasi paneller, sergiler, erotik, nü ser-
giler yapabiliyoruz. genç sanatçıları destekliyoruz.  

2017 yılında sizi nerelerde göreceğiz? 
Yine çok yoğun bir programınız mı var?
Her zamanki gibi kişisel ve grup sergilerim olacak. 
2017 yılında basılacak olan yayına hazırladığımız 
kitaplarımız var. 2017 yılında berlin’de bir sergim 
olacak, o yüzden berlin belediye başkanı’yla görüş-
meye gidiyorum. abd başkanı John F. kennedy’nin 
ölümünün 50. yıldönümünde burada açtığım bir ser-
gi vardı. o sergiyi berlin’e taşıyoruz. kennedy’nin o 
ünlü sözü; “ıch bin ein berliner”i söylediği mekan 
olan belediye sarayı Rathaus schönbourg’da ger-
çekleştiriliyor. sonra kiev’de de bir sergim olacak. 
Hepsini anlatmayayım. Yurt içinde ve dışında çok 
yoğun bir programım olacak yine her zamanki gibi.

işin organizasyon kısmıyla da çok ilgilisiniz. 
çalışmaya nasıl vakit buluyorsunuz? 
Piramid sanat’tan Öykü eras bana çok yardımcı 
oluyor. ayrıca eşim sibel’in de çok büyük desteğini 
görüyorum. tüm Piramid sanat ekibi de operasyon-
ların içinde, sergi hazırlıklarını yürüten çok deneyimli 
insanlar. 

Bir gününüz genellikle nasıl geçiyor? ne zaman 
resim yaparsınız?
bu sabah mesela; benimle tanışmak isteyen bir sa-
natçı vardı. onunla görüştüm. şimdi sizinle röportaj-
dayım. sonra Fenerbahçe’nin maçı var. ona gide-
ceğim. Çalışmaya, resim yapmaya ancak gece vakit 
ayırabiliyorum. Piramid sanat içerisinde stüdyom 
var. Çalıştığım geceler genellikle sabah 5’e kadar 
resim yaparım. ama bunu bile önceden planlamak 
zorundayım. gün geliyor televizyondaki bir siyasi 
tartışma programına katılıyorum, onlar da gece geç 
saatlere kadar sürüyor biliyorsunuz. 

kendinizi nasıl bir sanatçı olarak tanımlarsınız?
birçok sanatçının işlerinde az değişiklik vardır. “o 

da şunu yapan adam…” diye tanımlarsınız. 25 ya-
şında yazdığım manifestomda böyle tanımlamalara 
sığmayan, özgür, risk alan, yeni kapılar aralayan bir 
sanatçı olacağımı söylemiştim. 60 yaşımı yakında 
dolduruyorum ve bu sözümü tuttum diyebilirim. bir 
işin benim tarafımdan yapıldığını uzaktan bakarak 
anlayabilirsiniz. ama ben yalnızca kolaj ya da grafiti 
yapan, yalnızca soyut ya da figüratif işleri olan, yal-
nızca erotik ya da siyasi konular işleyen bir sanatçı 
değilim. bunların hepsini yaparım. ayrıca bunların 
üstüne mekan düzenlemesi, kavramsal sanat, video 
sanat da yaparım. kendime bu özgürlük lüksünü su-
narım. sanat tarihi çalışmalarım var. ayrıca 4d işle-
rim var; 25, 30 kat derinliği olan işler. boyayla olan 
ilişkime de önem veriyorum. genellikle her dönem 
yarattığım işleri o seride tamamlayıp sürekli yeni ka-
pılar açma peşindeyimdir. böyle risk almak, çağdaş 
bir sanatçı için önemli bir olgudur. 

türkiye’deki sanat ortamıyla ilgili neler 
söyleyebilirsiniz?
İnsanlar sanatın para değil, sanat olduğunu unut-
tular. bu, geçici olduğuna inandığım bir furya. tür-
kiye, bir elin parmaklarını geçmeyen çağdaş sanat 
müzesine sahip. Hepsi de özel teşebbüsler. devletin 
çağdaş sanat müzesi kurmadığı bir ülkede yaşıyo-
ruz. devletin bu konuya ilgisi, katkısı, bütçesi yok ne 
yazık ki. böyle bir ortamda insanlar sanatla olan iliş-
kilerini parayla müzayedelerde kurmaya çalışıyorlar. 
bir sanatçının, sanatın, akımın kimliği, stili, tarihçesi, 
eserin ne anlama geldiği, kilit bir resim olup olmadı-
ğını bilmeden, sırf belli bir imzaya sahip olmak için 
ya da bir resmi “çok ucuza düşürmek” için, bazen 
de hava atmak için pahalıya almak için müzayede-
lere gidiyorlar. belli sanatçıları şu ya da bu nedenle 
takip ediyorum demiyorlar. bazıları da sanatı kendi 
iş adamlığı zekalarını gösterebildikleri farklı bir alan 
olarak görmeye başladılar. türkiye’de çağdaş sana-
tın 30 yıllık bir geçmişi var. Çok yeni. bu kadar genç 
bir ortamda bu tavırları çok tehlikeli buluyorum çün-
kü işin temelini zayıflatabilir. anne-çocuk arasındaki 
ilişkiyi düşünün. sevgiye dayalı, asla paraya dayalı 
olmayan bir ilişkidir bu. sanatın anlamı, içeriği ha-
ricinde sadece paraya dayalı böyle bir ilişkiyi yanlış 
buluyorum. sanatın galerilerde izlenmesi, atölyeler-
de toplu görülmesi, neyin neden yapıldığının anlaşıl-
ması için önemli. 

dünya sanat ortamında benzer durumlar 
var mı?
Yeni zengin uzakdoğu ülkelerinde bazı sanat eser-
lerinin fiyatlarının sonuna sıfır ekleme trendi var. 
bir lira etmesi gereken bir eser, bir anda 100 lira 
olarak fiyatlandırılabiliyor. bunun da geçici bir furya 
olduğunu düşünüyorum. ama tüm dünyada sanat 
eserlerinin fiyatları çeşitli şekillerde manipüle edil-
meye çalışılıyor. bir müzayedede 10 kişinin danışık-
lı dövüşle el kaldırarak fiyat artırmasıyla sahte bir 

seul’den yeni döndünüz. ne için 
oradaydınız?
on yıldır uluslararası Plastik sanatlar derne-
ği’nin türkiye başkanıyım. bir yıldır da uluslara-
rası Plastik sanatlar derneği’nin unesCo resmi 
partneri olan uluslararası sanat dernekleri birliği-
nin de başkanlığını yapıyorum. kore’nin sunche-
on kentindeki bir doğa parkında ekolojik sanat 
festivali gerçekleştirdik. Çok güzel bir sergi oldu. 

Çoğu dış mekan heykel olan eser vardı ve 20’yi 
aşkın ülkeden toplam 58 sanatçı katıldı. Çok gü-
zel dört gün geçirdik. 

Yurt içinde ve dışında çok yoğun programı 
olan biri olduğunuzu biliyoruz. 2016 yılını 
nasıl geçirdiğinizi anlatır mısınız?
uluslararası Plastik sanatlar derneği’nin baş-
kanı olmadan önce dünya ve avrupa yönetim 

kurullarının üyesiydim. 2011 yılında derneğe 
türkiye adına bir teklifte bulunmuştum. leo-
nardo da Vinci’nin ölüm günü olan 15 nisan’ın 
dünya sanat günü olmasını önermiştim. o yıl 
bu önerim meksika’da kabul gördü ve kutlan-
maya başladı. Ve bugüne kadar pek çok ülke, 
15 nisan haftasını dünya sanat Haftası olarak 
kutlamaya başladı. 2016’da üç ayrı ülkede et-
kinliklere katıldım. Önce los angeles’taki sa-

“Yazar 
Bedri Baykam, 
Ressam Bedri 
Baykam’dan 
Şikayetçi!”

“ÇalışmaYa, Resİm 
YaPmaYa anCak geCe Vakİt 
aYıRabİlİYoRum. PİRamİd 
sanat İÇeRİsİnde stÜdYom 
VaR. Çalıştığım geCeleR 
genellİkle sabaH 5’e kadaR 
Resİm YaPaRım. ama bunu 
bİle ÖnCeden Planlamak 
zoRundaYım. gÜn gelİYoR 
teleVİzYondakİ bİR sİYasİ 
taRtışma PRogRamına 
katılıYoRum, onlaR da geCe 
geÇ saatleRe kadaR sÜRÜYoR 
bİlİYoRsunuz.”

sUnset’in YıLLardır MüdaviMi oLan Bedri BaYkaM iLe, 
piraMid sanat Merkezi’nin 10. YıLını kUtLadığı HaFta 
sUnset’te BULUştUk. sanat, poLitika, YeMekLe doLU 
keYiFLi Bir soHBet GerçekLeştirdik. 

LEYLA MELEK
fotoğraflar BURAK TEOMAN

DESSERT
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terketmeyi hiç düşünmedim. bu ülke çok değerli ve 
çok güzel bir ülke. Yıllardır terör örgütleri ülkeyi batı-
ramadı. Ülkede olan biten herşeye rağmen işlerin bir 
yürüme şekli var. atatürk temeli iyi kurmuş. 

önerilen yeni başkanlık sistemi hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
ben güçler ayrılığına, parlamenter rejime inanan bi-
riyim. türkiye gibi eğitim sorununu çözememiş, hal-
kının hatırı sayılır kısmı lise, üniversite okumamış bir 
ülkede başkanlık sistemine gitmek intihar olur. kaldı 
ki, getirilmek istenen sistemin ne Fransa’daki, ne de 
abd’deki sistemle alakası yok. Parlamentonun süs 
görevi göreceği ve bütün güçlerin bir 21. yüzyıl sul-
tanının elinde olacağı bir ucube sistemden bahsedi-
liyor. konunun yalnızca bugünü değil, yarınının da 
düşünülmesi gerekir. Yarın, öbür gün türkiye kendini 
nükleer savaşların ortasında bulabilir. İç savaşla yok 
olabilir. laikliğin ve çağdaş yaşamın yok olduğu bir 
ülke haline gelebilir. afganistan’da eskiden çekilmiş 
fotoğraflar görüyoruz. mini etekli kızların fotoğrafla-
rı. şimdi o kızlar kara çarşaf üzerine güneş gözlüğü 
takarak sokağa çıkabiliyorlar. taliban’ın, deaş’in 
kuklası, cariyesi olmuşlar. türkiye, bugüne kadar 
bu noktaya gelmediyse bunu sadece atatürkçülük’e 
borçludur. 

tekrar sanata dönecek olursak, sanatla ilgili 
bugünlerde sizi ne heyecanlandırıyor? 
1987 yılında 1. İstanbul bienali’nde bir manifesto ya-
yınlamıştım. orada demiştim ki, “bundan sonra art, sa-
nat dallarının birbiriyle karışımından oluşacak. mimari, 
çevre, resim, heykel ayrımları olmayacak. bir füzyona 
gidilecek.” benim o yıl yaptığım sergi, bunların bileşi-
minden oluşuyordu. bugün de “interdisciplenary art” 
dediğimiz multi-medya sanat yapılıyor. dijital ve teknik 
olanaklar kullanılıyor. dünya sanatında bizi heyecan-
landıran işler bunlar. 

sunset’e sık geldiğinizi biliyoruz. sunset’te 
neyi seviyorsunuz?
Yemeklerini seviyorum. manzarasını seviyorum. gü-
leryüzlü ve profesyonel ekibini seviyorum.

en çok ne yersiniz burada?
kebap yemem, onu kebapçıda yerim. sunset’te 
sushi de yerim, t-bone steak gibi etlerini de. Ördek 
tabaklarını, farklı salatalarını denerim. menünün zen-
gin ve insanı özgür bırakan çeşitliliğini seviyorum. o 
gün, damak tadı çok farklı frekanslarda olan kişiler, 
sunset’te birlikte mutluluğu bulabilir. tek bir resto-
randa bu kadar farklı frekanstaki lezzetlerin en ka-
litelilerini bir arada bulmak neredeyse imkansızdır. 
ama sunset öyledir; en iyi sushi, en iyi İtalyan pasta, 
en iyi et… ayrıca şarap konusunda da öyle iddialıdır. 

Fransız chef Fabrice Canelle ekibe katıldıktan 
sonra menüdeki değişimleri izliyor musunuz?
menüdeki nüans farklarını izliyoruz. menü çok başa-
rılı. ben buradan demokratik yapıcı eleştiri hakkımı 
kullanmak isterim. Çikolata sufle burada çikolata sos 
ile sunuluyor ama türk damağı beyaz sos ve pudra 
şekeri ile sever. bunu da maitre d’Hotel’e önerecek 
kadar samimi hissediyorum kendimi. ama onun dı-
şında ben sunset’in sunduğu geniş yelpazeli menü-
sünden son derece memnunum. 

Yurt dışına sık çıkıyorsunuz. nerelerde, ne 
yersiniz; bize biraz tüyo verir misiniz?
Paris’te yüzyılların yükünü taşıyan Procope’ta yeme-
yi severim. new York’ta gitmeyi çok sevdiğim bir res-
toran vardı. adı the Cupping Room ama birkaç yıl 
önce kapandı. Üzüldüm. California’da berkeley’de 
Chez Panisse’e giderim. sık sık gittiğim restoranlar 
dışında yeni yerler keşfetmeyi de severim. Ülke mut-
fağı olarak da thai ve Japon mutfaklarını beğenirim. 

sunset’in iç mekanında asılı olan bir işiniz var. 
onun hikayesini bize anlatır mısınız?
biz barış tansever’le 30 yıldır tanışırız. beni atölyem-
de, Piramid sanat’ta, Contemporary İstanbul’da zi-
yaret etmiştir. Yıllardır sanatımı izliyordu ve bir işimi 
almak istiyordu. sonunda onun hayat felsefesini de 
anlatan bir işimde karar kıldı. Üzerinde “life is beau-
tiful, n’est-ce Pas” yazan grafiti bir iş bu. mesaj, onun 
buraya gelen insanlara da vermek istediği mesajla da 
uyumlu. 

“sunset’İn YemekleRİnİ 
seVİYoRum. manzaRasını 
seVİYoRum. gÜleRYÜzlÜ 
Ve PRoFesYonel ekİbİnİ 
seVİYoRum. sunset’te 
susHİ de YeRİm, t-bone 
steak gİbİ etleRİ de… 
ÖRdek tabaklaRını, FaRklı 
salatalaRını deneRİm. 
menÜnÜn zengİn Ve İnsanı 
ÖzgÜR bıRakan Çeşİtlİlİğİnİ 
seVİYoRum.”

eder oluşturulabilir.  Ya da yurt dışında bir sergi 
yapıp, tanıdıklara eserlerini satın aldıranlar var. 
sahte “sold-out” sergiler bunlar. ben dernek baş-
kanı olduğum için türkiye’de bu konudaki bütün 
şikayetler bana geliyor. biliyor musunuz Fransa’da 
müzayedecilere Commissaire Priseurs deniyor. bu 
kişilerin hem sanat tarihi hem de hukuk okumuş 
olması gerekiyor. türkiye’deyse hisse senedi piya-
sasında oynayıp batmış bile olsanız bu işe girebili-
yorsunuz. Herhangi bir devlet denetimi yok. 

röportajımızın başında yayına hazırladığınız 
kitaplarınızdan bahsettiniz. ressam Bedri 
Baykam ve yazar Bedri Baykam arasındaki 
ilişki nasıl?
Yazar bedri baykam, ressam bedri baykam’dan 
şikayetçi. Yayınlanmış olan 27 tane kitabım var. 
siyasi kitaplar, otobiyografim, kimi 500, 600 say-
falık kitaplar… şu anda yedi kitap üzerinde birden 

çalışıyorum, hepsi de yayınlandığında ‘vay anasını’ 
dedirtecek kitaplar. ama ressam bedri baykam o 
kadar baskın ki, vaktimin çoğunu resim yapmaya 
ve onunla ilgili işlere ayırdığım için yazmaya vakit 
bulamıyorum. kitaplarımı yazmak için birkaç se-
neliğine bir yere gitmem lazım. aklımda bir roman 
var mesela; onu yazmak için üç ay avustralya’da 
yaşamam lazım. 

oğlunuz suphi de sanatla ilgili mi?
suphi 18 yaşını doldurmak üzere. ‘gidiyorum’ di-
yebilecek yaşa geldi. İyi bir sanat gözü var. babası, 
dedesi yüzünden değil, tamamen kendi kararıyla 
türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan dolayı si-
yasete girdi. CHP gençlik kollarında siyaset yapı-
yor. ben, 2003 yılında CHP genel başkanlığı’na 
aday olmuş biriyim. atatürk sevgimiz aileden ge-
liyor. Çok köklü birşey bu. seyahat tempomla 
vaktimin 3’te 1’i yurt dışında geçiyor. ama ülkemi 

“YaYınlanmış olan 27 tane 
kİtabım VaR. sİYasİ kİtaPlaR, 
otobİYogRaFİm, kİmİ 500, 600 
saYFalık kİtaPlaR... şu anda 
Yedİ kİtaP ÜzeRİnde bİRden 
ÇalışıYoRum, HePsİ de 
YaYınlandığında ‘VaY anasını’ 
dedİRteCek kİtaPlaR. ama 
Ressam bedRİ baYkam o 
kadaR baskın kİ, Vaktİmİn 
Çoğunu Resİm YaPmaYa 
Ve onunla İlgİlİ İşleRe 
aYıRdığım İÇİn YazmaYa Vakİt 
bulamıYoRum.”

Cabaret paris, 180x245 cm. 4d work, 2010

à cet instant chez Madame Claude. mixed media on 
canvas, 170x240 cm, 2016

DESSERT
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kandıra Mandacılık’ı hayata geçirme ve italyan 
peynirlerini üretme fikri nasıl doğdu? Bu hedef 
doğrultusunda ne gibi ön çalışmalar yaptınız?
kandıra mandacılık, 2013 yılında Ömer aral ve niyazi 
Yelkencioğlu ortaklığında kuruldu. kuruluş hikayesi 
çok ilginç aslında. türkiye’de iyi mozzarella yiyeme-
mekten şikayetçi iki arkadaşın üretme ve emeklilik 
hayali olarak başlayan iş, böyle büyük bir yatırıma 
dönüştü. İyi mozzarella için iyi süt, iyi süt için de iyi 
manda gerekti. bir sene boyunca İtalya’daki çiftlikler 
gezildi, İtalyan ustalar ve çiftlik sahipleriyle fikir alış-
verişlerinde bulunuldu ve bunun sonucunda, nisan 
2014’te ilk olarak 200 tane dişi mandamız İtalya’dan 
kandıra’ya ayak bastı.

çiftliğin faaliyetlerinden kısaca 
bahseder misiniz?
kocaeli’nin kandıra ilçesinde bulunan çiftliğimizde 
şu anda 450 tane mandamız var ve günde bir bu-
çuk ton süt üretiliyor. sütümüzün bir bölümünü İs-
tanbul’daki müşterilerimize satıyor, diğer kısmını da 
kendi üretimimiz için kullanıyoruz.

kandıra’daki 60 dönümlük arazinin, italyan 
manda çiftliklerinin mimarisinden esinlenilerek 
yapılandırıldığı bilgisi web sitenizde (www.
buffa.com.tr) mevcut. Buradan yola çıkarak, 
çiftliğinizin oluşum sürecinde italya’daki 
tesislerin hangi özelliklerini uyguladığınızı 
söyleyebilirsiniz?
doğrudur, modern İtalyan çiftliklerinin özelliklerinden 
faydalandık. gezdiğimiz modern çiftliklerin vasıflarını 
kendimize örnek aldık. Hijyenik bir ortam yaratmaya 
büyük özen gösterdik. mandalarımızın her türlü ihti-
yacının karşılanması ve hayat tarzlarının İtalya’daki 
gibi olması önemliydi. sıyırıcılar, masaj aletleri ve ya-
zın kullanılmak üzere otomatik duş sistemleri yaptık. 
Yavru mandalar için ayrı bir bölüm hazırladık. 

çiftliğinizde barındırdığınız italyan mandalarının 
yapısal özelliklerini tanımlar mısınız? ürün 
verimliliğini sağlamak için hayvanlara ne tür bir 
bakım ve beslenme programı uyguluyorsunuz?
Çiftliğimizdeki İtalyan mandalar aslında anadolu 
mandaları ile aynı özelliklere sahipler. Fakat manda-
larımızın beslenme formülleri İtalyan veterinerimiz ta-
rafından özel olarak hazırlanıyor. günlük ve haftalık 
olarak en yüksek oranda, en kaliteli sütü sağlamak 
için özel yemler kullanıyoruz. ayrıca, İtalyan veteri-
nerimiz ayda bir kere türkiye’ye gelerek mandaları-
mızın genel kontrolünü de yapıyor. 

Mandalardan süt elde etme işlemini biraz açar 
mısınız? Bu süreçte dikkat edilmesi gereken 
kriterler var mı?
sağım işlemi, sabah ve akşam olmak üzere günde 
iki kere gerçekleştiriliyor. mandaların meme sağlığı 
için süt sağımında hijyen kurallarının uygulanmasına 
büyük özen gösteriyoruz. en yüksek verime sahip 

sütü, mandalarımızın ikinci ve üçüncü doğumların-
dan sonra elde ediyoruz. 

peynir üretme işlemini biraz detaylandırır 
mısınız? süt sağımından peynirlerin 
paketlenmelerine kadar geçen süreçte ne gibi 
uygulamalar yapıyorsunuz?
Peynir üretimi, sabahın erken saatlerinde sağımha-
neden gelen sütün mayalanması ile başlıyor. ma-
yalama işlemi bittikten sonra mozzarella ve burrata 
üretimine başlanıyor. mozzarella’nın suyundan da 
Ricotta üretimi gerçekleşiyor. Üretim bittikten sonra 
ise ürünler müşterilerden gelen siparişlere göre pa-
ketlenmeye başlıyor.

Manda sütü ve peynirinin inek ile keçi 
ürünlerinden farklarını nasıl açıklarsınız?
İyi bir multivitamin kaynağı olan manda sütü, inek ve 
keçi sütünden yüzde 58 daha fazla kalsiyum, yüzde 
40 daha fazla protein ve daha az kolesterol içerir. 
Yağ oranı yüzde 8’dir. kalsiyum, demir, fosfor gibi 
mineralleri diğer sütlere kıyasla içeriğinde daha faz-
la oranda barındırır, bu sebeple de anne karnındaki 
bebeklerin gelişimine ve çocukların sağlıklı büyü-
mesine çok katkısı vardır. ayrıca, manda sütünden 
yapılan yoğurt, kaymak, peynir gibi ürünlerin kalp ve 
kanser hastalarına çok yararı dokunur. 

Buffa markasını benzer üretim yapan 
firmalardan ayrıştıran başlıca unsurları nasıl 
sıralarsınız?
buffa olarak, kendi mandalarımızdan en yüksek hij-
yenik koşullarda elde ettiğimiz sütten üretim yapıyo-
ruz. Fabrikamız hemen çiftliğin yanında olduğundan, 
sütün yapısı bozulmadan en kısa sürede sağımdan 
soğuk tanka, soğuk tanktan da direkt üretime alıyo-
ruz. Peynir üretiminde işlerinin ehli İtalyan, yoğurt, 
kaymak ve tereyağı üretiminde de tecrübeli türk us-
talarla çalışıyoruz. bütün ürünlerimiz çiftliğimizdeki 
mandaların sütünden üretiliyor ve kesinlikle kalite-
den ödün vermiyoruz. 

sunset’e hangi ürünlerinizin gönderimini 
yapıyorsunuz?
sunset’e yüzde 100 manda sütünden üretilen burra-

Çizmeyi Aşan 
Ürünler!

“buRRata PeYnİRİnİn Rağbet 
gÖRmesİnİn mozzaRella’nın 
saltanatına gÖlge 
dÜşÜRdÜğÜnÜ dÜşÜnÜYoRuz. 
Özellİkle tÜRkİYe’dekİ 
RestoRanlaRda buRRata’Ya 
Özel bİR İlgİ olduğunu İnkaR 
edemeYİz. bu, sunset’e de 
VeRdİğİmİz bİR ÜRÜn.”

itaLYa’dan Getirdiği 
MandaLarın sütLerini 
tadına doYULMaz 
YoğUrt, kaYMak ve 
itaLYan peYnirLerine 
dönüştüren BUFFa, 
kaLiteLi MaMULLerine 
ek oLarak dünYa 
standartLarındaki 
üretiM tekniğiYLe de 
radarıMıza takıLMaYı 
BaşarıYor. satış ve 
pazarLaMa sorUMLULarı 
aLi araL iLe eren 
YeLkenCioğLU, FirManın 
işLeYişini anLatırken 
tüketiCiLere öneriLerde 
BULUnMaYı da iHMaL 
etMiYorLar.

EDA DİLBER

DESSERT
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ta ve kaymağımızı tedarik ediyoruz. 

sunset dışında onlarca restorana ve aynı 
zamanda çok sayıda markete de ürün temin 
ediyorsunuz. kalitenizi ve standartınızı koru-
mak için ne gibi önlemler alıyor, hangi noktala-
ra dikkat ediyorsunuz?
Öncelikle kesinlikle müşteri ayırt etmiyoruz. bütün 
müşterilerimize aynı yakınlık ve ehemmiyeti göste-
riyoruz. kalite ve standardımızı korumak içinde hij-
yene çok önem veriyoruz. Hijyenik koşullarda en 
lezzetli ürünleri elde ediyoruz. 

italyan peynirlerinin kendi aralarındaki 
popülaritelerini nasıl değerlendirirsiniz? Mesela 
sizce, kremalı versiyonu olan burrata’nın son 
dönemde sıkça rağbet görmesi, mozzarella’nın 
menülerin başlangıç kısmında sürdürdüğü 
saltanata gölge mi düşürdü?
açıkçası burrata peynirinin sıkça rağbet görmesi-
nin mozzarella’nın saltanatına gölge düşürdüğünü 
düşünüyoruz. Özellikle türkiye’deki restoranlarda 
burrata’ya özel bir ilgi olduğunu inkar edemeyiz 
ama bu durumdan şikayetçi değiliz. buffa’nın bur-
rata’sı da İtalyan şefler tarafından çok beğeniliyor. 
aslında burrata, genelde İtalya’nın küçük bir bölü-
mü ile amerika’da meşhur olan bir peynir. ama bize 
göre, yüzde 100 manda sütünden üretilen buffalo 
mozzarella’nın lezzeti bambaşkadır. 

Marketten peynir alırken, iyi ve kaliteli ürün 
seçebilmek adına hangi detaylara dikkat 
etmeliyiz?
biz kesinlikle herhangi bir katkı maddesi kullanma-
dığımız için ürünün katkı maddesiz olması gerekti-
ğini düşünüyoruz. ayrıca, son kullanma tarihi çok 
yakın veya geçmiş ürünlere eğer hemen tüketilme-
yecekler ise dikkat edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

kesildiğinde içinden sütü akmayan, krema 
kıvamından uzak mozzarella’ların doğru 

yöntemlerle üretilmediklerini iddia edebilir 
miyiz?
kıvamları, mozzarella’ların hangi şartlarda saklan-
dıklarına bağlı olduğundan böyle bir genelleme 
yapmak doğru olmaz. biz çalıştığımız tüm otel ve 
restoran şeflerine, ürünleri soğutucudan çıkardık-
tan sonra en az 15 dakika oda sıcaklığında bekle-
tip servis etmelerini öneriyoruz.
 
Hangi italyan peynirinin hangi ürün ve 
yemeklerle, nasıl tüketilmesini önerirsiniz?
mozzarella ve burrata peynirlerinin antre olarak, 
kahvaltıda ve salatada, ricotta’nın makarna, salata, 
börek, cheesecake ve kahvaltıda, mascarpone’nin 
de tatlı yapımında kullanılmasını önerebiliriz.

italyan mandalarını, avrupa’dan ithal edilen 
makineler ve tecrübeli peynir ustalarıyla 
aynı çatı altında buluşturuyorsunuz. Buna 
dayanarak, italya’da üretilen peynirlerle birebir 
aynı lezzette ürünler ortaya koyduğunuzu 
belirtebilir miyiz?
evet, kesinlikle. biz rahatlıkla söyleyebiliriz ki İtal-
ya’daki birçok yerden daha kaliteli ve lezzetli ürün-
ler üretiyoruz. tabii ki buna, ürünlerimizi tadan 
müşterilerimiz karar verecektir fakat tattıklarında 
bize hak vereceklerine ve farkımızı göreceklerine 
inanıyoruz. 

süt ve süt ürünlerinin saklama koşulları ile 
tüketimine yönelik bize önerebileceğiniz püf 
noktaları var mı?
biz her gün müşterilerimize, içlerine kesinlikle her-
hangi bir katkı maddesi eklemeden ürettiğimiz taze 
ürünlerin sevkiyatını yapıyor ve kendilerine bir-iki 
gün içinde tüketimi gerçekleştirmelerini tavsiye edi-
yoruz. tabii katkı maddesi bulunmadığı için ürünle-
rin raf ömrü kısa oluyor. ayrıca, ürünleri +5 dere-
cede saklamalarını ve servis etmeden önce en az 
15-20 dakika oda sıcaklığında bekletmelerini de 
öneriyoruz. 

“mozzaRella Ve buRRata 
PeYnİRleRİnİn antRe 

olaRak, kaHValtıda Ve 
salatada, RİCotta’nın 

makaRna, salata, bÖRek, 
CHeeseCake Ve kaHValtıda, 

masCaRPone’nİn de tatlı 
YaPımında kullanılmasını 

ÖneRebİlİRİz.”

ömer aral, ali aral, eren Yelkencioğlu, niyazi Yelkencioğlu

1- Yemek yemeyi sevdiğiniz üç şehir...
 İstanbul, londra, lizbon.

2- Bu şehirlerdeki favori mekanlarınız 
ve lezzetleriniz...
sunset, nobu london, sea me lizbon.

3- sunset’teki favori yemekleriniz 
hangileri?
Yeni menüdeki çıtır ördeği çok beğendim.

4- en sevdiğiniz yemek...
sunset’in buharda levreği.

5- en sevdiğiniz ülke mutfağı...
İtalyan, türk ve Japon.

6- Yemek yapıyor musunuz?
nadiren.

7- Yemeyi çok sevdiğiniz ama yedikten 
sonra pişman olduğunuz bir “guilty 
pleasure” var mı?
tüm tatlılar, özellikle çikolatalı olanlar.

8- Yemek rutininizi anlatabilir misiniz?
sağlıklı bir sabah kahvaltısı ve öğle yemeği 
vazgeçilmezim, akşamları çorba ve salata ile 

yetinmeye çalışıyorum.

9- seyahatlerde bu rutinin dışına 
çıkıyor musunuz?
seyahatlerde bol kaçamak yapıp, bulunduğum 
yerin lezzetlerini tatmayı ihmal etmiyorum.

10- sunset’i üç kelimeyle tanımlar mısınız?
lezzet, kalite ve samimi misafirperverlik.

11- sunset’e ne sıklıkla geliyorsunuz?
oldukça sık, hem özel hem de iş yemeklerim 
için birinci tercihim diyebilirim.

12- Bugüne kadar yemeğini en 
beğendiğiniz, en etkilendiğiniz restoran..
tek bir restoran adı söylemek çok zor ama 
beni şaşırtan restoran olarak lizbon’daki 100 
maneiras’ı söyleyebilirim.
 
13- evinizde davet verdiğinizde 
favori menünüz...
zeytinyağlı enginar,
Fırında mayadanozlu bonfile, yanında 
karnıbahar püresi ve fırınlanmış sebzeler,
Fırınlanmış kabak tatlısı veya kadayıflı 
muhallebi.
gamze bursa tarifleriyle...

SUNSET

MÜDAVİMİ

Nazan 
Somer 
Özelgin
Yapı kredi Bankası, 
GeneL Müdür YardıMCısı 
/ perakende BankaCıLık

sea Me, Lizbon

Lizbon

DESSERT



. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
K

IŞ
 2

01
6/

17
 . 

93

. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
K

IŞ
 2

01
6/

17
 . 

92

1- Yemek yemeyi sevdiğiniz üç şehir...
İstanbul (herşeye rağmen), Roma, Paris.

2- Bu şehirlerdeki favori mekanlarınız ve 
lezzetleriniz...
İstanbul’da, sunset dışında, mikla, lavanda, de-
licatessen; Roma’da agate e Romeo ve Quinzi e 
gabrieli; Paris’te la tour d’argent ve le Relais de 
l’entrecote.

3- sunset’teki favori yemekleriniz hangileri?
sushi menüsünün tamamı, yuzu soslu bütün antre-
ler ve sunset Fillet.

4- en sevdiğiniz yemek...
makarna ve kuzu pirzola. birincisi için lavanda’da 
yediğimiz yaban domuzu etinden yapılmış “ragu” 
soslu “angel hair”i; ikincisi için saint Julien’deki 
aynı adlı lokantada yediğimiz efsane tabağı örnek 
verebilirim.

5- en sevdiğiniz ülke mutfağı...
İtalyan.

6- Yemek yapıyor musunuz?
misafir gelince evet.

7- Yemeyi çok sevdiğiniz ama yedikten 
sonra pişman olduğunuz bir “guilty pleasure” 
var mı?
tatlı çok fazla sever ve çok az yerim. geçen hafta 

işte müthiş bir burma kadayıf, üstelik kaymakla be-
raber yedim. Hâlâ suçluluk duyuyorum!

8- Yemek rutininizi anlatabilir misiniz?
Yemekten çok içki rutinim var: Hafta içi akşamları 
bir şişe kırmızı; hafta sonu gündüz yarım şişe be-
yaz, akşam yine kırmızı şarap... Yemeğe gelince, 
sabahları kendi yaptığım granola; öğlen işte çor-
ba/salata/et ya da balık; akşam olabildiğince hafif, 
ne varsa...

9- seyahatlerde bu rutinin dışına 
çıkıyor musunuz?
maalesef. kahvaltıda kendimi şımarttığım oluyor. 
Hep granolayla nereye kadar...

10- sunset’i üç kelimeyle tanımlar mısınız?
barış (tansever olan), dostlar, mutluluk.

11- sunset’e ne sıklıkla geliyorsunuz?
maalesef eskisi kadar sık değil. Yine de “müda-
vim” sayılırım, ne de olsa “topraktan girdim”.

12- Bugüne kadar yemeğini en beğendiğiniz, 
en etkilendiğiniz restoran...
agate e Romeo. 

13- evinizde davet verdiğinizde favori 
menünüz...
domates soslu makarna, salata, fırında kuzu pirzo-
la, tatlı yerine tatlı şarap.

SUNSET

MÜDAVİMİ

Erdal 
Yıldırım
koç vakFı GeneL Müdürü

La tour d’argent, paris

paris

Kış Turları
dünYanın FarkLı noktaLarında, kış aYLarı çok Başka YaşanıYor. karLar 
aLtındaki Bir şeHirde tatiL YaşaYaBiLeCeğiniz GiBi FarkLı CoğraFYaLarda 
çıkaCağınız Bir CrUise iLe Güneşin ve denizin de tadını çıkaraBiLirsiniz. 

BUdapeşte
tuna nehrinin iki yakasında kurulu olan macaristan’ın başkenti budapeşte, tam 
anlamıyla bir romantizm kenti olarak misafirlerini karşılıyor. osmanlı’dan da izler 
taşıyan kent, görkemli yapıları, müzeleri ve kafeleri ile unutulmaz bir tatil vaat 
ediyor.  macar Folkloru ve Çigan gecesi’ne katılıp müzik ve dans dolu bir gece 
geçirebilir, tuna nehri üzerinde bir tekne turuna katılabilirsiniz.

vizesiz BeLGrad
tatile ayıracak çok fazla zamanı-
nız yoksa, mesela iki gecelik bir 
belgrad turu en ideal seçim olacak. 
balkanlar’ın en güzel şehirlerin-
den belgrad tarihi dokusu, özgün 
lezzetleri ve karakteristik mekanları 
ile yeni yılda sizi bekliyor. Vizesiz 
gidebileceğiniz ve eğlencenin tadını 
çıkarabileceğiniz belgrad, sön dö-
nemde en popüler destinasyonlar 
arasında olduğundan, planınızı bir 
an önce yapın deriz!

roMa
büyüleyici tarihi dokusu ile yılbaşında görkemli kutlamalara 
sahne olan Roma da mutlaka gitmeniz gereken şehirlerden biri… 
Roma’nın zengin tarihi mirasının temsilcilerinden Colosseum, Va-
tikan meydanı, İspanyol merdivenleri ve aşk Çeşmesi, kar yağışı 
altında gözünüze bir başka güzel görünecek.  

edınBUrGH
İngiliz kraliyet ailesinin göz bebeği, oscar’lı unutul-
maz film braveheart’ın ilham kaynağı, ünlü edebi-
yatçıların biricik şehri, şatolar diyarı edinburgh, her 
zaman ambiyansı ve ruhu ile masalsı deneyimler 
yaşatan dünyanın en özel rotalarından… müzeleri, 
pubları, doğası, kasabaları, geleneksel lezzetleri ile 
seyahat severler için fark yaratan oldukça asil bir 
şehirdir. Her adımında kendinizi asilzade hikayele-
rinin bir baş kahramanı gibi hisseder, şatolarında 
çocukluğunuzdan kalma masalların karelerini anım-
sarsınız. edinburgh’da birbirinden özel şato otellerde 
konaklayabilirsiniz.

DESSERT
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alfieri, ettore, ernesto ve bindo maserati kardeşler 
tarafından kurulan ve logo olarak deniz tanrısı nep-
tün’ün mızrağını kullanan maserati, geçmişte olduğu 
gibi günümüzde de yarışçı ruhu ve gücünü temsil 
ediyor. maserati’nin kuruluş öyküsü, birinci dünya 
savaşı öncesine dayanıyor. “societa anonima offi-
cine alfieri maserati”yi kurmadan önce çeşitli motor 
ve motosiklet firmalarında çalışan maserati kardeşler, 
yeni gelişmekte olan otomotiv sektörüne girmeye ka-
rar verdi. Finansal engelleri aşıncaya kadar Fiat ve 
ısotta gibi şirketlerde test pilotu ve teknisyenlik gibi 
görevlerde de çalıştılar. aralık 1914 tarihinde masera-
ti resmen kurulduğunda ettore 20, ernesto ise henüz 
16 yaşındaydı.

Maserati’nin ilk Yarış otomobili
birinci dünya savaşı süresince İtalyan ordusu için 
buji üretimi gerçekleştiren maserati, ısotta markalı 
araçları modifiye ederek yarış versiyonlarını hazırla-
maya başladı. maserati kardeşler, 1926 yılında tipo 

26’yı gün ışığına çıkardı. 1.5 litre hacmindeki aşırı 
beslemeli, 8 silindirli motoru 5300 d/d’de 120 HP güç 
üreten bir otomobildi.

aynı yıl katıldığı targa Florio’da kendi sınıfında 
birinciliği elde eden tipo 26, 1929 yılında da mille 
miglia’yı kazandı. Yine 1929’da iki adet tipo 29 motor 
bloğunun bir araya getirilmesiyle geliştirilen V16 mo-
torlu tipo V4, 246 km/s’lik son hıza ulaşarak dünya 
rekoru kırdı. daha sonra alfieri maserati, teknolojik 
olarak daha gelişmiş olan 1088 cc’lik silindir hacmine 
sahip turbo beslemeli 350 HP’lik motorla donatılmış 
4CtR modelini geliştirdi. bu model alfieri’nin en son 
eseri oldu ve maserati kardeşlerin en ünlüsü 3 mart 
1932’de hayata gözlerini yumdu.

maserati, 1939 yılında orsi ailesi tarafından sa-
tın alındı. Yeni yönetim ile birlikte alberto massimino, 
mühendislik bölümünün başına getirildi. Fakat İkinci 
dünya savaşı’nın da etkisiyle bir durgunluk dönemine 
giren maserati, 1946 yılında nice ve marsilya grand 
Prix’lerini kazanarak rekabet gücünü kaybetmediği-
nin ilk sinyallerini verdi. savaş sonrasında geliştirilen 
ilk model olan a6 sport’un gövdesi Pininfarina imzası 
taşıyordu. 

İtalyan üretici, 1954 yılında a6 g54 adı verilen 
ve yarış otomobilinden dönüştürülmemiş yepyeni bir 
spor otomobil tanıttı. bu sırada Fangio gibi efsane pi-
lotlarla pistlerde Ferrari ve talbot’lara kök söktürmeye 

devam eden maserati, gerçek bir güç makinesi olan, 
4.5 litre 400 HP’lik 8 silindirli motorla donatılan 450s 
modeliyle 1957 yılında dünya şampiyonluğu’nu elde 
etti. 

konforlu bir spor otomobil üretebilme düşünce-
sinden yola çıkan maserati, 1957 yılında 3500 gt 
modelini gün ışığına çıkardı. 1962 yılında ise tanıtılan 
sebring ise 3500 gt modelinin geliştirilmiş bir ver-
siyonu olarak satışa sunuldu. zF tarafından geliştiri-
len beş ileri vitesli manuel ve üç ileri vitesli otomatik 
şanzımanla donatılan sebring modelinden 1968 yılına 
kadar sadece 444 adet üretildi. sebring’den bir yıl 
sonra ise 3500 gt’nin şasisi kullanılarak geliştirilen 
bir başka model olan mistral’in satışına başlandı.

Lüks sedan Quattroporte
lüks bir sedana sahip olmak isteyen İtalyan üretici, 
1963 yılında birinci nesil Quattroporte’yi satışa sun-
du. bu aracın üç kapılı sportif karoserli versiyonları 
ise mexico adıyla aynı yıl gün ışığına çıktı. Firmanın 
ghia tarafından tasarlanmış ghibli modeli ise 1966 
yılından itibaren satışa sunuldu. 1968 yılında orsi ai-
lesi, maserati’yi Fransız otomobil üreticisi Citroen’e 
sattı. Citroen de maserati’nin teknoloji birikimini kendi 
otomobillerinde kullanmaya başladı. 

1976 yılında de tomaso tarafından satın alınan 
maserati, aynı yıl kylami adını verdiği yeni coupe’siy-
le görücüye çıktı. de tomaso’nun Pantera modelinin 
altyapısının kullanıldığı kyalami’yi üçüncü nesil Qu-
attroporte izledi. 1993 yılında Fiat auto, maserati’nin 
yüzde 50 hissesini alarak kanatları altına aldı. aynı yıl 
ghibli’nin özel versiyonları satışa sunulurken, 1996 yı-
lında ouattroporte’nin motor seçeneklerine 3.2 litrelik 
yeni V8 motor eklendi. 1999 yılında yine Fiat çatısı 
altında yer alan Ferrari’ye bağlanan maserati’nin tüm 

hisseleri satın alınarak, Ferrari’ye devredildi.
2003 yılı içerisinde dördüncü nesil Quattropor-

te’yi tanıtan maserati’nin, 2008 yılı sonunda global 
satışları bir önceki yıla göre yüzde 17’lik artışla 8 bin 
600 adete ulaştı. maserati, en yüksek satış adetlerine 
kuzey amerika pazarında ulaştı. bunu İtalya ve İngil-
tere takip ederken, maserati’nin 2007 yılının ardından 
2008 yılında da rekor satış adetlerine ulaşmasında 
yeni Quattroporte modeli kadar daha güçlü motor 
seçeneğiyle donatılan granturismo modeli de etkili 
oldu. granturismo’yu, şık cabrio modeli granCabrio 
takip etti.

maserati, 2013 yılında ilk kez aynı yıl içinde iki 
yeni model pazara sundu. bu kapsamda markanın 
6’ıncı nesil Quattroporte modeliyle üst orta sınıftaki 
dört kapılı sedanı ghibli dünya yollarında boy göster-
meye başladı. ghibli’de ilk kez 3.0 litrelik V6 dizel mo-
tor kullanılarak markanın tarihinde bir ilke daha imza 
atıldı. maserati bu dönemde önemli bir stratejik karar 
aldı ve 1.3 milyar dolarlık yatırımla üretim kapasitesini 
2015 yılına kadar 50.000 araca çıkarmayı hedefledi-
ğini duyurdu. Yeni nesil Quattroporte ve ghibli mo-
delleri bu stratejinin ilk adımlarını oluşturan iki önemli 
model oldu.

dünya otomotiv endüstrisinde 100 yıl boyunca ay-
rıcalıklı konumunu istikrarlı bir şekilde sürdüren ma-
serati, İtalya’da gerçekleştirilen 100. yıl buluşması ve 
yıl boyunca süregelen etkinliklerle otomotiv endüstri-
sinde ne kadar özel bir yere sahip olduğunu bir kez 
daha gösterdi. 

Lüks suv Levante
2016 yılında ise; markanın üretim stratejisinin önemli 
bir adımını oluşturan lüks ve sportif suV modeli le-
vante, Cenevre otomobil Fuarı’nda resmen tanıtıldı. 
adını hafif esintiden ansızın şiddetli bir fırtınaya dö-
nüşebilen bir akdeniz rüzgârı olan levante’den alan 
maserati’nin suV’u lanse edildiği ilk günden bu yana 
büyük ilgi görüyor. Ülkemizde, tofaş çatısı altında ma-
serati ve Ferrari markalarının distribütörlüğünü yürü-
ten Fermas tarafından, temmuz 2016 itibarıyla satışa 
sunulan maserati levante, türkiye’de ikisi benzinli 
olmak üzere üç motor seçeneğiyle müşterilerinin be-
ğenisine sunuluyor. 

Maserati

BirinCi dünYa savaşı 
BaşLaMadan önCe 

Maserati kardeşLer 
taraFından kUrULan 

Maserati, Yarış 
otoMoBiLLer üretMek 
konUsUndaki iddiasını, 
1963 YıLında sedan Bir 
otoMoBiLin Gövdesine 

YerLeştirdiği Yarış 
MotorUYLa Yarattığı 
devriM niteLiğindeki 

ModeLi QUattroporte 
iLe pekiştirMiş oLdU. 

Maserati’nin 2016 YıLında 
Lanse ettiği sUv ModeLi 
Levante, Marka için Bir 

kiLoMetre taşı oLdU. 
Maserati’nin 1914’den 

BUGüne süreGeLen 
HikaYesini iLGiYLe 

okUYaCaksınız.

adını HaFİF esİntİden ansızın 
şİddetlİ bİR FıRtınaYa 
dÖnÜşebİlen bİR akdenİz 
RÜzgÂRı olan leVante’den 
alan maseRatİ’nİn 2016 
Yılında lanse ettİğİ suV’u, 
İlk gÜnden bu Yana bÜYÜk 
İlgİ gÖRÜYoR.

Levante

1 9 1 4 ’ t e n  B u g ü n e

1957-3500 Gt

Quattroporte

1967-Ghibli

DESSERT
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“WarM-Up” konseptiYLe 
sUnset GriLL & Bar’da 

BaşLaYan HappY HoUr saatLeri 
eğLenCe dünYasına Yeni Bir 
soLUk Getirdi. iLki Maserati 

işBirLiği iLe GerçekLeştiriLen 
sUnset WarM-Up HappY 

HoUr partisi için sUnset’in 
terasına Maserati’nin 2016 

YıLı içerisinde çıkardığı 
iLk sUv’U oLan Levante 

GetiriLdi. GeCeYe, sUnset 
MüdaviMLeriYLe BirLikte 

istanBUL GeCe HaYatının da 
seviLen isiMLeri katıLdı.

DESSERT

sunset, WaRm-uP HaPPY 
HouR PaRtİleRİnde, akşam 
saat 18:00-21:00 saatleRİ 
aRasında ÜnlÜ dJ’leRle 
Ve ÜnlÜ baRmenleRİ 
ağıRladığı etkİnlİkleRle 
İstanbullulaR İÇİn Yenİ 
bİR soluk getİRdİ. sunset 
WaRm-uP PaRtİleRle İş 
Çıkışınızı keYİFlİ Hale 
getİRmek, geCeYe İYİ bİR 
başlangıÇ YaPmak İÇİn 
takİPte kalın! 

Geceye Isınma Turları

müge sırmabıyık, sedef Çalarkan

Halit aytekin, bengü erdenen, murat beken, 
şerefcan emre, kaan akman, kerem aykanat

deha türkel, simin demokan, zsofia kakas, 
ozan Özkan, ulvi süvarioğlu

aydın Özdalga, barış tansever, Rengin - sedat zincirkıran

gonca Ünsal, 
Pelin ozaner

Hande oğuz, 
esra kaktüs Üstünkaya, 
uğur dilber

sinan saip - Pınar bel

erol memioğlu, 
Hüseyin - denise nicole geliş, 
barış tansever

erdal batmaz, Feyyaz Öncel, 
barış tansever, atilla köksal 
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DESSERT

Şampanya
FRansa’nın kuzeYdoğusundakİ CHamPagne bÖlgesİnde ÜzÜm bağCılığının taRİHÇesİ Roma dÖnemİne daYanıR. 

bÖlgeden taRİH boYunCa aRalaRında FRanklaR, gotlaR, buRgundİYalılaR, VandallaR Ve HunlaR da 
bulunan İstİlaCı kaVİmleR dalgalaR Halİnde gelİP geÇmİş, anCak ÜzÜm bağlaRı kİlİse 

taRaFından koRunmuş Ve gelİştİRİlmİştİR. ÜRetİm YÖntemleRİnİn gelİştİRİlmesİne de en bÜYÜk 
katkıYı Yİne bÖlgedekİ manastıRlaRda YaşaYan keşİşleR sağlamıştıR. ÜRetİldİğİ İlk gÜnden beRİ 

dÜnYanın en ÜnlÜ Ve en bÜYÜk şamPanYa eVİnİn İlgİnÇ taRİHÇesİ...

“şaMpanYa”
Bir aLFred 
HıtCHCoCk 
FiLMi

Hitchcock’un 1928 
tarihli sessiz komedi 
filmi  “şampanya”, 
başlangıç ve bitiş 
sahnelerinin çekim-
lerinin bir şampanya 
kadehinin dibinden 
çekilmiş olmasıyla 
ünlüdür.

Markiz de poMpadoUr, 
versaıLLes saraYı ve 
kraL Xv. LoUıs

Fransız kralı xV. louis’nin metresi olan 
markiz de Pompadour zamanının en 
güçlü kadınlarından biri olmanın yanı sıra 
aynı zamanda saray çevrelerinde trend 
belirleyici bir rol de oynamaktaydı. de 
Pompadour’un şampanyayı tüm avrupa 
saraylarının aranan şarabı haline getir-
mekte büyük etkisi olmuştur. 
de Pompadour yılda 200 şişe şampanya 
sipariş etmekteydi. kral xV. louis yaşa-
mının çoğunda sadece şampanya içmiş, 
doktoru da krala sağlığı için her öğünle 
birlikte şampanya içmesini öğütleyerek 
bu alışkanlığa destek olmuştur.

“şampanya bir kadının güzelliğini 
arttıran tek içkidir.”

Markis de Pompadour, 
Fransa Kralı XV. Louis’nin metresi.

GeMiLerin isiM verMe törenLeri

geleneksel gemi isim verme törenleri yüz-
yıllar içinde ortaya çıkmış olup çoğunlukla 
iyi şans getirmesi için bir şişe şampanyanın 
denize indirilmekte olan geminin pruvasında 
kırılması adettendir. Cambridge düşesi de 
bu İngiliz adetine uyarak 2013 yılında “bu 
gemiye Royal Princess adını veriyorum. tanrı 
onu ve tüm mürettebatını kutsasın.” söz-
leriyle bir şişe nebuchadnezzar’ı geminin 
pruvasında kırmıştır.

spor kUtLaMaLarı

gerek bireysel sportif başarıların kutlanma-
sında, gerekse dünyanın en şaşaalı spor 
müsabakalarının sponsorluğunda, şampanya 
sportif zafer kutlamalarının bir ikonu haline 
gelmiştir ve şeref kürsüsünün şampanya 
püskürtülerek ıslatılması bir gelenek haline 
gelmiştir.

Fransız FatiHi 
napoLÉon Bonaparte

napoleon’un tüm avrupa sathındaki muh-
teşem zaferleri birçok kutlama fırsatını da 
beraberinde getiriyordu. bu partilerde süva-
riler şampanya şişelerini kılıçları ile açmayı 
adet haline getirmişlerdi.

“şampanya! zaferde onu hak eder; 
yenilgide ise ona ihtiyaç duyarsınız.”

Napoleon Bonaparte, 18. Yüzyıl Fransız Fatihi

aLMan kLasik 
Müzik BesteCisi 
LUdWıG van 
BeetHoven

beethoven’ın 8 nolu 
sonatı aynı zamanda 
“şampanya sonatı” 
olarak bilinir.

d ü n d e n  B u g ü n e 

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 17/11/16   11:10
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