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TASARIMCILARIN ELİNDEN ÇIKMA ÇOK ÖZEL PORSELENLER / SAĞLIKLI BESLENMEDE YENİ TRENDLER
/ İSTANBUL’DA SPA KEYFİ / DREW BARRYMORE’UN ŞARAPLARI  / GEMİYLE 119 GÜNDE DEVR-İ ALEM
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Sunset 
Brasserie 

Gençleşiyor
YENİ MENÜ, YENİ DEKORASYON, 

GÜNÜ YAKALAYAN MÜZİK
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İlkleri enlerde yaşayın!
Bentayga Diesel.
Dünyanın en hızlı ve en güçlü dizel SUV’u Bentayga Diesel, bir ilke imza atıyor. 435 beygirlik V8 motoruyla 
100 km hıza sadece 4,8 saniyede ulaşan ve 270 km/s maksimum hıza sahip Bentayga Diesel, şimdi Türkiye’de.

Bentley İstanbul: Doğuş Center Maslak, Maslak Mah. Ahi Evran-Polaris Cad. No: 4 
34398 Ayazağa-Maslak/İSTANBUL Tel: (0212) 381 47 47 www.bentley.com.tr

Doğuş Otomotiv
Bentayga Diesel’in ortalama yakıt tüketimi 8,0 lt/100 km, ortalama CO2 emisyonu 210 g/km’dir.
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YENI MASERATI QUATTROPORTE.

THE NEW QUATTROPORTE. 
BY MASERATI.

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… Q4 akıllı dört çeker sisteminin sunuldugu 
twin turbo V6 benzinli motor seçeneginin yanı sıra twin turbo V8 benzinli motor veya V6 turbo dizel versiyonlarıyla gücü 
hissedin. Ayrıca yenilenen bilgi-eglence sistemiyle keyifli ve güvenli bir sürüs deneyimi yasayın. 
Yeni GranLusso veya GranSport paketlerinden birini seçerek yolculugunuza Quattroporte efsanesiyle baslayın.

ADV_QP_Sunsetter(480x305).indd   1 22.02.2017   16:39
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STARTER

Barış Tansever

SEvGİLİ SUNSET DOSTLARI,

1994’de kapılarını açan Sunset, 23 yaşına geldi. Yemek ve hizmet kalitemizde 
daima daha iyiyi hedefledik ve sizin de sayenizde bu yıllar zirvede geçti. 

Gelecek için hedeflerimiz büyük… Dünyaca ünlü Fransız chef Fabrice Canelle’i 
Türkiye’de sektörün zor günler geçirdiği bu zamanda Sunset ailesine kattık. 

Üstelik 10 yıldır bizimle olan Japon chef Hiroki Takemura’nın çok özel 
lezzetleri menüdeki yerlerini koruyor… 

Sunset’in başarısına yeni markalar eklememiz gerektiği inancıyla 
Sunset Brasserie’yi yarattık. Sunset Brasserie, restoran girişindeki mekanda 
dekorasyonu, menüsü, müziği, kısacası ambiyansıyla farklılaştı. Menüsünde 
daha çok paylaşımlıklar ve comfort food diye adlandırabileceğimiz lezzetler 

var. Arancini, quesidilla, mini burger, karidesli mantı bunlardan bazıları… Ama 
ördek spring roll, karides tempura, çıtır ördek gibi alıştığınız klasik Sunset 
lezzetleri de yeni menüde yerlerini korudu. Brasserie’nin ekibi de yenilendi. 

Barın şefliğini İstanbul’da birçok mekandan tanıdığınız Cevat Yıldırım üstlendi. 
Cevat, birçok farklı kokteyl hazırladı. Barımızın işletmesi ise Serdar Cabas’a 

emanet. Ekiple birlikte Brasserie’nin müziği de zamanı yakalayan, 
daha genç, daha dinamik… 

Tüm bunları okurken eminim Sunset başka bir yer mi oluyor diye merak
ediyorsunuzdur. Hayır, tüm bu değişiklikler Sunset Brasserie’de yaşanıyor.

Sunset aynı menü, aynı müzik ve aynı ekip ile hizmet vermeye devam ediyor. 
Bembeyaz örtülü masalarımızda da bir değişiklik yok. Brasserie’nin ortamında 
iş sonrası güzel bir müzik eşliğinde bir kokteyl içerken yanında bir şeyler de 

atıştırırız duygusu hakim. Hatta yemekten sonra geceyi uzatmak isteyenler için 
müzik hareketleniyor, farklı DJ’ler ile After Sunset zamanı başlıyor…

Brasserie’yi deneyimlemeniz için rezervasyon sırasında bu bölüm için 
yer ayırttığınızı belirtmeniz yeterli. Hepinizi bekliyorum…
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 @sunsetgrillbar  @sunsetgrillbar
 @SunsetGrillBar

sunse t g r i l l b a r. c om
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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

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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Mart 2017
STARTER

TAM 
MEVSİMİ

Pancar, 
Çağla Badem

9-12 MART

BÜYÜLEYİCİ KUĞULAR

St. Petersburg Bale Tiyatrosu, yoğun istek üzerine bir kez daha 
İstanbul’da. Kuğu Gölü Balesi’ni sergileyecek olan topluluk, TİM 
Show Center’da sahne alıyor.

24 MART

PİYANO KEYFİ
İstanbul Devlet Senfo-
ni Orkestrası’nın Fulya 
Sanat Merkezi’ndeki 
bu konserde, iki solist 
piyanoda karşınızda 
olacak. Programda 
Koray Sazlı’nın “Anı-
sına”, W. A. Mozart’ın 
İki Piyano ve Orkestra 
için Konçerto’su ve 
Finlandiyalı besteci 
Jean Sibelius’un iki 
eseri bulunuyor.  

19 MART

KAHVALTIDA CAZ
“Siemens Ev Aletleri ile 
Kahvaltı ve Caz” pazar 
sabahları saat 10:30’da 
Sait Halim Paşa Yalısı’nın 
ödüllü şefi tarafından, 
Siemens’in şık ve fonk-
siyonel küçük ev aletleri 
ile hazırlanan lezzetli 
açık büfe ikramlarla 
başlayıp Ayşe Sicimoğlu 
& Ali Tolga Demirtaş düe-
tiyle devam ediyor.

12 MART

SUNSET 
DOLUNAY 
PARTİSİ

27 MART – 2 NİSAN

Fest Travel’ın bu özel turunda Kudüs, Filistin ve Batı Şe-
ria’yı görebilirsiniz. Üç dinin kutsal mekânlarının bulun-
duğu, eşsiz inanç atmosferiyle Kudüs, Hz. Muhammed’in 
Miraç’a çıktığına inanılan Kubbet-üs-Sahra, Museviler’in 
Büyük Tapınak’larının Romalılar tarafından yıkılmasının ya-
sını 2000 yıldır tuttukları Ağlama Duvarı, Palmiye ağaçları 
şehri Eriha gezilecek yerler arasında.

KUTSAL MEKANLAR

Mer_E-Serisi_İcindeKimseYok_250x315mm.indd   1 06/03/17   10:43
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STARTER Nisan 2017

5-15 NİSAN

SAKURA 
ZAMANI

7-9 NİSAN

EGE LEZZETLERİ

Havaların ısınmasıyla Alaçatı hareketleniyor. Her yıl Nisan ayı ba-
şında düzenlenen Alaçatı Ot Festivali için pek çok turizm şirketi 
tur organize ediyor. Adını bile duymadığınız Ege otlarıyla yapılmış 
emekleri tatmak için iyi bir fırsat!

İstanbul Film Festivali’nin bu yıl 36’ncısı düzenleniyor. Şu-
bat ayındaki Berlin Film Festivali’nde ilk kez gösterilen pek 
çok film İstanbul Film Festivali’nde prömiyerini yapacak. 
Festivale eklenen Cinemania bölümündeyse sinemanın 
köşe taşı olarak adlandırılan filmler gösterilecek.

18-29 NİSAN

Fest Travel’ın 9 günlük 
Japonya gezisi, Sakura, 
yani kiraz çiçeklerinin 
açtığı ilkbaharın en gü-
zel günlerinde yapılıyor. 

11 NİSAN

FİLM MARATONUTAM 
MEVSİMİ

Enginar,
Erik

SUNSET 
DOLUNAY 
PARTİSİ
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LEZZETLİ FESTİVAL

GurmeFest İstanbul Açık Hava Gurme Lezzetler Festivali’nde 
müziğe doyamayacağınız harika bir gece sizleri bekliyor. Latin 
müziğini alaturka tınılarla yorumlayan, usta müzisyen Ayhan 
Sicimoğlu, 14 Mayıs Pazar akşamı Açık Hava Gurme Lezzetler 
Festivali’nde Event Garden’da olacak. 

14 MAYIS

HAYDİ ANNELERLE SUNSET’E

14 Mayıs Anneler Günü’nde sizi Sunset’in muhteşem 
manzarası eşliğinde Anneler Günü’nü kutlamaya Sunset’e 
brunch’a bekliyoruz. Sunset Yaratıcı Mutfak Direktörü Chef 
Fabrice Canelle’in ekibiyle birlikte size özel hazırladığı 
lezzetlere doyamayacaksınız.

18-21 MAYIS

HAYDİ DIŞARIYA
Her yıl Kapa-
dokya’da düzen-
lenen Cappadox 
Festivali müzik, 
çağdaş sanat, 
gastronomi 
ve açık hava 
etkinliklerine 
ev sahipliği 
yapıyor. 

SUNSET 
DOLUNAY 
PARTİSİ

10 MAYIS

TAM 
MEVSİMİ

Çilek,
Sardalya

Mayıs 2017

ŞARAP TURU

18-21 MAYIS

Setur’un 19 Mayıs’ı 
da içine alan 3 gece,4 
günlük Bordeaux Turu, 
şarapseverleri mutlu 
edecek. THY ile gidiş 
dönüş sağlanacak tur-
da, Bordeaux, Arcachon 
ve St. Emillion bölgeleri 
gezilecek. 
Fiyatı 997 Euro.

11-14 MAYIS

STARTER
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STARTER

EVİNİZE FEMİNEN DOKUNUŞ
Ottui markasının Amerikalı dansçı ve oyuncu Cyd Charisse’a ithafen ürettiği Charisse tabure, 
altı farklı mor ve pembe katmandan oluşuyor. Yuvarlak zeminiyse cilalanmış pirinçten. Bu femi-
nen tabure yatak odanıza ya da salonunuza şıklık katacak.

SAKAL BAKIMI
Erkekler saçları için fazlaca za-

man harcayabilirken, sıklıkla sakal 
ve bıyıklarının da bakıma ihtiyacı 
olduğunu unuturlar. Kiehl’s Groo-
ming Solutions Nourishing Beard 
Grooming Oil bu konuya çözüm 
sunuyor. Hafif formülü ile dokun-
duğunuzda sakala yumuşak bir 

his verirken, altta kalan kuru cildi 
de besliyor. Pracaxi Yağı ve Salisi-
lik Asit sakal ve cilt için çözüm su-
narken, özel Sedir Ağacı, Sandal 
Ağacı ve Okaliptüs yağlarından 

oluşan karışım da taze ve odunsu 
aroma kazandırıyor. Hafif dokulu 
sakal yağı yüzde 99.8 oranında 

doğal içeriklerden oluşuyor. 

SAĞLIKLI 
ATIŞTIRMALIK

Sağlıklı atıştırmalığın yeni lezzeti 
Rawsome, glutensiz, çiğ, şeker 
ilavesiz, vegan, doğal ve düşük 

kalorili bar çeşitleriyle, bir 
pakette sağlık, özen ve sevgi 
vadediyor. Doğaya ve canlıya 

zarar vermeksizin, yaşamı sahip-
lenenler ile sağlığına ve kilosuna 

özen gösterenler için üretilen 
Rawsome, 5 farklı atıştırmalığıyla 

raflarda yerini alıyor. 

MICHELIN KUTLAMASI
2015 yılında Paris’teki üç yıldızlı ‘Pavillion Ledoyen’ 
için Michelin’in en yüksek mertebesine ulaşan 
Şef Yannick Alléno, Courchevel’deki Cheval 
Blanc’da bulunan ‘Le 1947’ ile ikinci kez üç 
Michelin yıldızına hak kazandı. Moët&Chandon, Şef 
Alléno’yu hak ettiği bu özel mertebe için Maison’un 
en prestijli şarabı MCIII ile kutladı. Moët&Chandon 
2014’ten bu yana, Maison’un efsanevi şampanya 
yelpazesine eşlik edecek ve benzersiz lezzet 
deneyimleri sunmak amacıyla Yannick Alléno ile 
işbirliği yapıyor. Şarap şefi Benoît Gouez ile cesur 
yeniliklere ve mükemmeliyete duydukları ortak 
arzuyla çalışan Şef Alléno, Moët&Chandon için 
yarattığı lezzet deneyimleriyle vintage şampanyayı 
ve vizyoner gastronomiyi, Fransa’nın modern ve 
olağanüstü yaşam sanatıyla bir araya getirdi.

Moët&Chandon, Şef Alléno’in mihenk taşı 
niteliğindeki bu başarısını, yenilikçi bir övgüyle 
taçlandırmaktan mutluluk duyar: bir magnum MCIII 
şampanyası... Lüksün son çıtası olan MCIII, prestijli 
şampanyaların en yüksek kademesini temsil eder. 
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YANAKLAR 
VE DUDAKLAR

YSL Beauty’den yeni Kiss & Blush Duo 
Stick, tek ürün, iki renk, hem ruj hem de 

allık. Size sınırsız görünüm sunar, kullanımı 
eğlenceli ve nude renklerden çarpıcı kırmı-
zılara uzanan bir yelpazesi var. Birbirinden 
farklı 6 rengini keşfederek siz de içinizdeki 

eğlenceli kişiliği ortaya çıkarın! 

ESCARGOT LÜTFEN
Türkiye’nin dört bir tarafında toplanan ve 
ülke içinde tüketilmediği için fabrikalarda 
işlenerek yurt dışına gönderilen kara sal-
yangozunun 2016 yılı dış satımı 7 milyon 
dolar civarında gerçekleşti. Balıkesir’in 
Bandırma ilçesinde kurulu su ürünleri 

ithalat ve ihracatı yapan Kocaman Balık-
çılık’ın Yönetim Kurulu Başkanı Osman 

Kocaman, kara ve deniz salyangozu, kur-
bağa, göl gümüş balığı ve deniz patlıcanı 
dış satımından her yıl ülke ekonomisine 
milyonlarca dolarlık katkı sağladıklarını 

dile getiriyor. 

CHRISTOFLE’DEN 
YENİ TASARIMLAR 
Fransız asaletini 1830’dan beri geleneklerinden 
şaşmayan ince el işçiliğiyle taçlandıran sofra aksesuar 
markası Christofle, yeni koleksiyonları ile dikkatleri 
çekiyor. Sofra grubuna ait Mood Precious, 24 parça-
dan oluşan gümüş kaplama çatal, kaşık, bıçak ve 18 
karat pembe altın kaplama kahve kaşıklarıyla sofralara 
mix&match esintisini taşıyor. İnce el işçiliğinin yuvarlak 
kesimlerle harmanlandığı bu eşsiz tasarımlar aynı za-
manda dekoratif kullanımıyla da evinize zarafet katıyor. 
Sofralarda iddialı ve asil vurgular yapmak isteyenle-
rin etkili bir sunum yaratacağı 24 parça çatal, kaşık 
ve bıçak setinden oluşan Gold Mood, 24 karat altın 
kaplama detayları ile altının gösterişini klasik Fransız 
asaletiyle harmanlıyor. Modern tasarımlarıyla rafine bir 
şıklığı sofralara taşıyan Christofle, Origine Pack ile çe-
lik ışıltısını 6 kişilik 24 parça çatal, kaşık ve bıçak seti 
ile yansıtıyor. Sofralara sıcaklık katan ahşap detayların 
çelik ile harmanlandığı bu özel koleksiyon aynı zaman-
da dekoratif kullanımıyla da yaşam alanlarınıza şıklık 
katıyor. Sofralarınıza ve ofislerinize şıklık katacak 
Christofle koleksiyonlarına, Christofle İstinye Park ile 
Vakko Zorlu, Vakko Kavaklıdere, Vakko Armada, Vak-
ko Home Palmarina ve Vakko Wedding House İzmir’de 
bulunan Christofle Corner’larından ulaşabilirsiniz. 
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STARTER

‘ALIEN’ KOLYELER
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunu olan sanatçı 
Gülnur Özdağlar, 2008 yılından bu yana PET şişeleri dönüştü-
rerek kaseler, takılar, ev aksesuarları yapıyor. Gülnur Özdağlar, 
geri dönüşümün değil “üst dönüşüm”ün asıl cevap olduğu 
bakış açısı ile PET şişeleri toplayıp, kesip, ısıtıp, eritip, delip, 
yeniden biçimlendiriyor. Dönüştürme sırasında malzemenin kay-
bettiği nitelikler yerine emek ve sanatsal değer ekleyerek daha 
yüksek nitelikte bir ürün amaçlıyor. Çöpe atılan bu nesnelerden 
evimizi, hatta kendimizi bezeyeceğimiz güzellikte şeyler yapa-
rak “geri dönüşüm”e dikkat çekmeyi, özendirmeyi amaçlıyor. 
Gülnur Özdağlar’ın son sergisindeki işleri ‘alien kolyeler’, farklı 
renkleri ve ilginç formlarıyla ilgi çekti. 

FETHİYE’DE “GLAMPING” 
İngilizce Glamour ve Camping kelimelerinin bir araya gelmesiyle 
yaratılan yeni kelime Glamping; lüks kamp yapma anlamına geliyor. 
Glamping yapabileceğiniz yerlerin en iyilerinden biri de Türkiye’de. 

Üstelik Fethiye’deki Perdue Otel, bu yıl World Tourism Forum kap-
samında gerçekleştirilen turizm ve konaklama sektörünün en prestijli 
ödüllerinden biri olan  “World Tourism Awards: Best Boutique Hotel”  
ödülüne de layık görüldü. “Best Boutique Hotel 2017” kategorisinde 
ödüle layık görülen Perdue Otel, “çadır/oda”  konseptiyle tasarlandı. 
2012 yılından beri hizmet veren Perdue, bir kaçış oteli. Akdeniz’in eş-
siz maviliğine karşı, Faralya’nın muhteşem doğasındaki Perdue;  eşsiz 
tasarımlı 11 odası ve her odasının verandasındaki jakuzisi, bahçesin-
de meyve ağaçları ve sebze bahçeleriyle, balıkçının yakaladığı deniz 
ürünlerinin sunulduğu restoranı, akşamları dalgaların sesi eşliğinde 
izleyeceğiniz açık hava sineması ile misafirlerinin takdirini kazandı. 

Tarihi “Likya Yolu”nun otelin hemen yanından geçiyor olması 
da misafirlerine bambaşka bir ayrıcalık vermekte. Dileyen misafirler 
rehber eşliğinde dünyanın en güzel 10 yürüyüş yolundan biri seçilen 
bu rotada yürüyebiliyor. www.perdue.com.tr

Istakoz Alien Kolye 

İŞTAH AçAN PARFÜM
Niche parfüm markası Tiziana Terenzi, 

el yapımı İtalyan mücevherlerinden 
ilham alan yeni bir koleksiyon ile kar-
şımızda. Assoluto koleksiyonunun ilk 
parfümü Adhil’in üst notalarında siyah 
Frenk üzümü, yeşil notalar ve anason; 
orta notalarında Grandiflorum yasemini 
ve meltemsi bir esinti; alt notalarında 
ise Avustralya sandal ağacı, heliotro-
pe, amiris, amber, vanilya tohumu ve 

meşe yosunu bulunuyor.
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MUTLU MUTFAK
İyi yemek yapmak, ilginç reçeteler bulmak, 
unutulmaz menüler oluşturmak… Günümüz 
metropol insanı için mutfak, artık kişisel 
tapınak, ayrı kalınmaz bir labarotuvar gibi. 
Sem Collections’ın amiral markalarından 
olan Valcucine de, yeni jenerasyon yemek 
maestrolarına keyifli bir gastro deneyimi 
sunuyor. Sabahın ilk ışıklarında, kahvaltıyla 
birlikte Valcucine mutfaklar, “yeni” günün ilk 
durağı olarak kullanıcılarına enerji veriyor.

HAYDİ AVUSTRALYA’YA
Singapur Havayolları, düzenlediği özel 
promosyon ile Avustralya’nın en güzel 
şehirlerinden Opera Binası ile ünlen-
miş Sydney’e uygun fiyata uçuruyor. 
Singapur Havayolları, 27 Mart 2017 
tarihine kadar satın alınan, Ekonomi ve 
Business sınıfı biletlere, Sydney için 
özel fiyat avantajları sunuyor. Kampan-
ya kapsamında, Changi Havalimanı 
aktarmalı uçulacak Avustralya’nın 
Sydney şehrine, 919 USD’den başlayan 
fiyatlarla seyahat edebilirsiniz. Yolcular, 
kampanya kapsamında satın alacakları 
biletleri ile 31 Aralık 2017 tarihine kadar 
seyahat edebilecekler.

FERRETTI 450 İLE TANIŞIN  
Ferretti’nin yeni modeli Ferretti 450, şık ve dinamik çizgilere sahip ve bunlar 45 feet’lik yata 
sportif bir hava vermekte. Üç güverte sayesinde seyir sırasında her anın keyfini çıkarabile-
ceksiniz ve konforlu ve cam yüzeyleri ile fazlasıyla aydınlık olan iç kısımlarında güzel vakit 
geçirebileceksiniz. Gemi güvertesinde, arka taraftaki yüzme platformu sahil kulübü gibi 
kullanılabilecek suya doğru bir alan veya 2.80 metreye kadar yükseltme imkanı oluştur-
maktadır. Birinci ünitenin alt güvertesinde 6 kişinin uyuyabileceği üç kabin bulunmaktadır. 
Yata ayrı bir karakter kazandıran flybridge ile birlikte dışarıda fazlasıyla alan bulunmaktadır. 
Ferretti 450 Yatlarında bir çift Cummins QSB 6.7 motoru bulunmaktadır. Yat sahibi için iki 
seçenek bulunmakta: 480 Mhp ve 550 Mhp’dir. Birinci seçenek yeni yata 25 deniz milinde 
seyir hızı sağlayacak ve maksimum hız ise 29 deniz mili olacaktır. Diğer seçenekte ise Fer-
retti 450, 27 deniz milinde seyir hızına ulaşabilecek ve maksimum hız 31 deniz mili olacaktır.

RENKLERİN DANSI
FREYWILLE’nin yeni koleksiyonu “Hun-

dertwasser Imperial”, Avusturyalı marjinal 
sanatçı Friedensreich Hundertwasser’in 

Kunsthaus, Viyana’da sergilenen 1969 yılı 
imzalı “Irinaland” isimli tablosundan alınan 
ilham ile tasarlandı. Bu tablo sanatçının, 
Bulgar tiyatro oyuncusu Irina’ya duyduğu 
aşka sessiz bir adanışla yaptığı tablodur. 
FREYWILLE sanatçıları Hundertwasser’in 
bu renkli ve klasik yapıtını, orijinalliğinden 
ödün vermeden canlı renkleri, toz ve varak 

altını platin ve gümüşle harmanlayarak 
minelere aktardılar. Koleksiyonun dünya 
prömiyeri de Şubat ayı sonunda İzmir’de 
yapıldı ve İzmir Büyük Efes Sanat Günle-

ri’nde görücüye çıktı.

STARTER
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BENTLEY’İN REKORU
2016 yılında 11.023 otomobil satarak rekor 
kıran Bentley Motors, 10.000 otomobilin 
üzerine çıktığı ard arda dördüncü yılını 
yaşadı. Bu rakam, 2015 performansına 
kıyasla yüzde 9’luk bir büyüme olduğunu 
gösteriyor. Amerika, Bentley’in bir numaralı 
bölgesi olmaya devam ederken, Avrupa ve 
İngiltere’deki satışlar da yükseldi. Bentley 
Bentayga için gösterilen yoğun müşteri 
talebi, 2016 boyunca tüm küresel pazarlara 
ulaşarak bu başarıda önemli bir rol oynadı. 

KADEH FARKI
Şişecam Topluluğu’nun global tasarım mar-
kası Nude, yeni kadeh koleksiyonu Stem 
Zero’nun lansmanını Sunset Grill§Bar’da 
gerçekleştirdi. Şişecam Cam Ev Eşyası 
Grup Başkanı Cemil Tokel’in ev sahipliğin-
de gerçekleşen davet; Ali Esad Göksel, 
Ertuğrul Özkök, Güneri Civaoğlu, Levent 
Özçelik, Mehmet Yalçın, Müge Akgün, 
Sermet Severöz ve Yelda İpekli’nin katılımı 
ile gerçekleşti. Ünlü sommelier Yair Haidu, 
Nude tasarım ekibi tarafından tasarlanan 
Stem Zero koleksiyonu ile kadeh tadımı 
gerçekleştirdi. Kurşunsuz kristalden el işci-
liği ile üretilen Stem Zero kadehler, hafifliği 
ve inceliği ile şarap içme keyfini doruğa 
ulaştırıyor.

ENERjİK YÜZÜK
Zen Pırlanta tasarımı “Yaşam ve 
Aşkın Enerjisi” isimli Forever-

mark yüzük Oscar Süiti’nde Göz 
Kamaştırdı 89. Oscar Ödülleri 

öncesi, yıldızlar için mücevherler 
Los Angeles, Beverly Hills’de 
özel bir villada görücüye çıktı. 
Yalnızca dünyanın en ünlü lüks 
mücevher evlerinin mücevherle-
rinin sergilendiği o süitte bu yıl, 

Zen Pırlanta, Türkiye lisansörü ol-
duğu Forevermark pırlantaları ile 
tasarladığı göz kamaştırıcı yüzük 
ile Oscar törenlerine katılacak 

aktristler için sunulan mücevher 
seçkisi içinde yer aldı. Yüzük, 

Hollywood’un ünlü stil danışman-
larından büyük ilgi gördü. 

STARTER
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ŞARAPLARINIZA 
ÖZEL
Smeg, ürün gamında bulu-
nan 45cm’lik Şarap Soğutucu 
ile kullanılabilecek ve ayrıca 
bağımsız olarak da kullanılabi-
lecek yepyeni fonksiyonel bir 
ürün sunuyor. Bu aksesuar çek-
mecesi içerisinde meşe ağacına 
entegre edilmiş şarap sunumla-
rında ihtiyaç duyulabilecek tüm 
aksesuarlar bulunmakta. 

HAVYARIN BÖYLESİ
Ünlü Burj Al Arab Jumeirah Hotel, dünyanın ilk 
‘7 yıldızlı oteli’ olarak en lüks otellerden biri ola-
rak biliniyor. Otel yetkilileri yeni bir rekora imza 
atmak için kolları sıvadı ve Guinness Rekorlar 
Kitabı’na dünyanın en büyük havyar konser-
vesini sunarak girdi. Otel bunun için AmStur 
firmasıyla işbirliği yaptı ve 17 kiloluk bir yerli 
organik mersinbalığı havyarı konservesi yaptırdı. 
Otelde verdikleri bir davetle de ‘Mashenomak’ 
adını verdikleri havyarın tanıtımını yaptılar. Reko-
run geçerli olabilmesi için konservenin tamamen 
tüketilmesi gerekiyordu. Davetliler, bu gece için 
özel olarak üretilen sedef kaşıklarla havyarı yedi-
ler ve rekorun geçerli olmasını sağladılar. 

ZEYTİNLE GELEN 
GENçLİK

Klorane zeytin ekstreli bakım spreyinin 
içeriğindeki Koroneiki zeytininin mucizevi 
suyundan elde edilen öz ile saçlarınızın 
canlanması ve kalınlaşması sağlanır. Za-

manla zayıflamış saçlar güçlenir, dolgunluk 
kazanır. Mevsimsel dönemlerde kuruyan, 
canlılığını kaybeden ve dökülen saçlar 
için de kullanılabilir. Saç tellerine nüfuz 
ettiğinde kısa sürede emilir. Uygulama 

sonrasında saçlarda yapışkanlık meydana 
gelmez, nemlendirici ve yapılandırıcı bakım 
uygulaması yapar. Spreyi, saçınızı yıkadık-
tan ve havluyla kuruladıktan sonra, nemli 

saça, saç dibinden saç uzunluğu boyunca 
püskürtme yöntemiyle uygulayabilirsiniz. 

MASALSI KÜPELER
Aşkta dış görünüşün önemli olmadığını, 

iyiliğin her zaman kazandığını vurgulayan 
en güzel masallardan biri olan “Güzel ve 
Çirkin” Melie’nin en sevilen koleksiyon-

larından birine ilham verdi. Koleksiyonun 
ana parçalarından biri; masalda yer alan 

sihirli gülden esinlenen, pırlanta ve turmalin 
ile hayat bulan “La Belle” küpe… Sipariş 

üzerine üretilen bu küpeler, sahibi için özel 
olarak seçilen taşlar ile bir benzeri daha 

bulunmamakta. 

STARTER
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STARTER

İŞ ADAMI vE RESSAM 
CENGIZ YATAĞAN’IN, 

GELENEKSEL İSLAM SANATI 
TARZLARI OLAN EBRU, HAT 

vE KALİGRAfİ ESTETİĞİNDEN 
ETKİLENEREK SOYUT 

STİLDE TUvALE YANSITTIĞI 
İKİNCİ SOLO PERfORMANSI 
“KIRK NEfES”, GEÇTİĞİMİZ 

GÜNLERDE AKMERKEZ 
ETKİNLİK ALANINDA 

GERÇEKLEŞTİ. SANATÇININ 
BU SERGİSİNDEKİ

“AKTİf TUvALLERE” 
SANATSEvERLER, MÜDAHALE 

EDEREK SINIRSIZ SAYIDA 
YENİDEN BİÇİMLENDİRME 

İMKANI BULDU.

Cengiz Yatağan
N e f e s  N e f e s e

Aynı zamanda Stories Hotel Grubu’nun da yaratı-
cısı olan başarılı iş adamı Cengiz Yatağan, sanat 
aşkını, açtığı birbirinden ilginç konseptteki sergi-
lerle bizimle paylaşıyor. Son olarak, Kürator Gülse-
li İnal ve Beliz İnal yönetiminde gerçekleşen “Kırk 
Nefes” sergisinde sanatçı, eserlerinin bir kısmında 
dünyada ilk kez kendisinin uyguladığı “Aktif Tuval-
ler” çalışması ile de dikkat çekti. Ressam Cengiz 
Yatağan’ın, solo sergisi “Kırk Nefes”te sunulan “Ak-
tif Tuvaller” tekniğiyle sanat ve izleyicisi, resmi hem 
yeniden kompoze edebiliyor, hem de sınırsız sayıda 

yeniden biçimlendirebiliyor. “Aktif Tuvaller” tekniği 
ile sanatçının amacı, sanatseveri kendi sanatına ve 
hayal dünyasına dahil etmek. İzleyicinin bir esere 
dokunması, parçalarını yeniden düzenlemesi, esere 
müdahil olması ülkemiz sanat ortamında ilk kez ö-
nerilen bir girişim. 

İş Adamı ve ressam Cengiz Yatağan’ın 2013 yı-
lında gerçekleşen ilk solo sergisi “RuloylaMala”dan 
sonra ikinci solo sergisi “Kırk Nefes” ile sanatsever-
ler; soyut sanattaki non-object yansımaları izlediler.
www.cengizyatagan.com
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ŞARAP
Kavaklıdere Şarapları Eğitim Koordinatörü 
Levon Bağış’ın anlatımıyla 2 Mart Perşembe 
günü 19.00-22.00 saatleri arasında gerçekleş-
tirilecek “Wine&Dine” workshopunda Misket, 
Cabernet Sauvignon, Merlot üzümlerinin hikâ-
yesini dinleyip bu eşsiz deneyimi peynir tahta-
sı lezzetlerinden Breasola pizza’ya birbirinden 
uyumlu lezzetler ile eşleştirebileceksiniz. 

“Şaraba Eşlik Edenler’ de dünyaca ünlü 
şarap eksperi Oğul Türkkan eşliğinde hangi 
yemekle hangi şarabı eşleştirebileceğinizi, lez-
zetlerin şarap üzerindeki etkilerini ve karakte-

rinize uygun şarapların hangileri olduğunu 23 
Mart Perşembe günü öğrenebileceksiniz. 

BİRA
“Bira 101” eğitiminde yeme-içme eksperi 
Oğul Türkkan’ın sunumu ve anlatımının ar-
dından Lager ve Ale serilerinin tadımı ile iki 
ayrı bölümden oluşacak eğitimde; toplam 14 
farklı biranın tadımı yapılacak, lezzetlerin mal-
zemeler ve koşullar ile birleştiğinde nasıl ay-
rışabildiğini gözlemleyebileceksiniz. Program, 
15 Mart Çarşamba günü saat 19.00-22.00’de 
gerçekleşecek. 

Hangi bira çeşidine hangi lezzetin yakışa-
cağını ve bu lezzetleri kendi ellerinizle nasıl 
hazırlayabileceğinizi merak ediyorsanız 16 
Mart Perşembe günü, saat 19.00-22.30’da 
gerçekleşecek “Biraya Eşlik Edenler – Sokak 
Lezzetleri “tam size göre… 

KOKTEYLLER
“Kokteylle” eğitiminde kokteyl yapımının püf 
noktalarını öğrenmek, görüntü ve lezzetteki o 
ince çizgiyi yakalamak ve “yanlarına tamamla-
yıcı en iyi ne gider?” sorusunun cevabını öğ-
renmek için 24 Mart Cuma günü, saat 19.00-
22.00’da hep beraber MSA’da kokteylliyoruz. 

vİSKİ
Viski 101’de viskinin özel hikayesi ve yapımı-
na ilişkin bilgiler anlatılıyor. Tatma, koklama 
gibi duyularla viskileri nasıl ayrıştırabileceğini 
öğrenmek isteyenlerin katılabileceği eğitim, 
27 Mart Pazartesi günü, saat 19.00-22.00’da 
gerçekleşecek. 

Artizan İçecek Eğitimleri
“Artizan Çay” eğitiminde, Matcha’dan Masala 
çayına, Earl Grey’den Lapsang Souchong’a 
kadar birbirinden farklı çayların demleme tek-
niklerini öğrenecek, ister evinizde, ister işlet-
menizde uygulayabileceğiniz farklı reçeteler 
yaratacaksınız. İki gün süren bu programda 
çayın yüzyıllar süren hikâyesini, kültürler arası 
demleme ve harman farklılıklarını öğrenecek, 
servis seremonileri ve saklama koşullarıyla 
ilgili her türlü bilgiye sahip olacaksınız. Prog-
ram; 27 Mart Pazartesi - 28 Mart Salı günleri 
10.00-16.00 saatlerinde gerçekleşecek.

Ayrıca kahvenin tüm çeşitlerini, çekirde-
ğinden itibaren kahve hazırlamanın incelikle-
rini öğrenmek isteyen kahve tutkunlarına özel 
olarak hazırlanan “Artizan Kahve” eğitimi için 
de MSA Workshop takvimini takip edebilir-
siniz.

Yudum Yudum Eğitim
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ONAYI vE CITY&GUILDS, PEARSON/EDExCEL vE 
SCOTTISH QUALIfICATION AUTHORITY AKREDİTASYONLARI İLE ULUSLARARASI 
PROfESYONEL AŞÇILIK DİPLOMASI vEREN MUTfAK SANATLARI AKADEMİSİ (MSA), 
MART AYINDA İÇECEK DÜNYASININ İNCELİKLERİNİN ANLATILDIĞI BİRBİRİNDEN ÖZEL 
WORKSHOPLARI MERAKLILARINA SUNUYOR.
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Uzun ve özenli bir çalışmanın sonucunda hayata 
geçirilen Vakko Patisserie Petit Four’un lezzetli 
reçeteleri, dünyada pastacılıkta ‘mükemmeliyet’ 
ünvanı sahibi 11 kişiden biri olan Philippe Cha-
telain danışmanlığında, pasta chef’i Ghislain Ga-
ille tarafından hazırlanıyor. Vakko Akmerkez’de 
lezzetseverlerle buluşan Vakko Patisserie Petit 
Four’un hem sunumları hem de lezzetleri ile dik-
kat çeken sandviç ve salataları ise Fransız Şef 
Anthony Baudet imzası taşıyor. Beş farklı ülke-
den toplanan kahve çekirdeklerinin harmanlan-
ması sonrasında İtalya’da kavrulan ve İtalya’da  
butik bir kahve dükkanı sahibi olan deneyimli 
Barista Steve Salomoni’nin son dokunuşuyla da-
maklarda unutulmaz bir aromaya dönüşen Vakko 
Coffee, Vakko Patisserie Petit Four’un lezzetleri-
ne eşlik ediyor. 

Zarif fransız Pastacılığı 
Dünyanın dört bir yanında insanları bir fincan çay 
veya kahve ve belki de bir dilim pasta eşliğinde 
bir araya getiren pastane kültürü, oluşumunu 14. 
yüzyıla borçlu. Yüzyıllar boyunca bulundukları 
alanda sosyal hayatı şekillendiren pastaneler, 
kültürlerini günümüzde bir lezzet deneyiminden 

daha fazlasını sunarak devam ettiriyor.
Vakko Patisserie Petit Four’da, günün farklı 

saatleri için özenle hazırlanmış seçenekler su-
nuluyor… Sabah kahvaltısı için sıcacık kruva-
sanların yanında Brezilya, Kolombiya, Etiyopya, 
Klimanjaro ve Hindistan’da toplanan, İtalya’da 
harmanlanan Vakko Coffee’yi tercih edebilir, öğle 
saati için şık sunumlu lezzetli sandviç, salata ve 
birbirinden özel reçetelerle hazırlanan çorbalar 
ile kendinizi şımartabilirsiniz. Vakko Patisserie 
Petit Four’un en heyecanla beklenen vakti ise 
haftanın her günü 15:00-18:00 arası gerçekleş-
tirilecek “Çay Saati”… Fransız usulü hazırlanmış 
minik pötifurlara eşlik eden Vakko Tea Atelier’in 
özgün çayları, Vakko Coffee ya da şampanyanı-
zı yudumlayarak keyifli bir akşamüstünün tadını 
çıkarabilirsiniz.

‘Haute Couture’ 
Pastacılık

KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA SADECE MODA DEĞİL, BİR YAŞAM TARZI 
SUNAN vAKKO’DAN BİR İLK DAHA: vAKKO PATİSSERİE PETİT fOUR... 

İLK TADIMDA KALBİNİZİ ÇALACAK LEZZETLİ TATLARI, ZARİf SUNUMLARI, 
ÇAY SAATİNE GETİRECEĞİ YENİ KEYİfLERİ İLE SİZİ ‘HAUTE COUTURE’ 

BİR PASTACILIK DENEYİMİNE DAvET EDİYOR. 

PHILIPPE 
CHATELAIN
İş hayatına 1981 yılın-
da Patisserie Laboue 
Gravesen’de çırak olarak 

başlayan Philippe Chatelain, o 
zamandan günümüze çeşitli restoran 
ve patisserie’de pasta şefi olarak 
çalıştı. Bu dönem pek çok madalya 
aldı. Halen Nice’de yaşıyor ve Mona-
co’da Giraudi Grubu’na danışmanlık 
yapıyor. Chatelain, 1993 yılında, 
1924 yılından bu yana verilen ‘Me-
illeur Ouvrier de France Patissier’ 
ünvanını alarak dünyada pastacılık 
anlamında sadece 11 kişide olan bir 
mükemmelliyet sertifikasının sahibi. 
Çeşitli aşamalar ve zorlu bir sürecin 
sonunda Meilleur Ouvrier de France 
(MOF) unvanı almaya hak kazanan 
şefler, yakalarında Fransız bayrağı-
nın çizgilerini taşıyorlar.

GHISLAIN GAILLE
Mesleğe ilk adımını 
Fransa’da pastacılık 
üzerine eğitim görerek attı. 
Ardından yine Fransa’da 

bir restoranda pastane şefi olarak 
çalışan Ghislain Gaille, orada geçir-
diği iki yılın sonunda seyahat ederek 
Singapur, Bakü, Bahamalar, Atina 
gibi farklı lokasyonlardaki otellerde 
görev yaptı. Gaille, 2005-2016 yılları 
arasında 11 sene boyunca Four 
Seasons Bosphorus pastane şefi 
olarak çalıştı. 

Va k k o ’ d a N 

STARTER

nudeglass.com
nudeglass

nudeglass.com
nudeglass

simple is beautiful

STEM ZERO
A glass that seems to 
be floating in space.

NUDE_STEM_ZERO_SUNSETTER_ILAN_240x305mm.indd   1 22/02/17   16:24
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Dahiyane bir dokunuş.

Her zamankinden çok daha hızlı ve çok daha güçlü. Çok daha ince, çok daha ha�f. Üstelik şimdiye kadarki en canlı, 
en renkli Mac dizüstü bilgisayar ekranına sahip. Ve sizi Touch Bar ile tanıştırıyor. 1 Klavye üzerinde yerleşik olarak 
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Cildinizi Besleyin
KOZMETİK fİRMALARI ARTIK CİLDİMİZİ vİTAMİNLERLE BESLİYOR. A, C, E,B, K vİTAMİNLERİ İÇEREN 

YÜZ BAKIM KREMLERİ, CİLDİMİZE NEM vERİRKEN, BAKIM YAPIYOR vE HATTA GENÇLEŞTİRİYOR. 

STARTER

DERMACEUTIC TRI 
vITA C30

Fransız Dermaceutic 
Laboratuvarları’nın 
geliştirdiği, Türkiye 
distribütörü Seltek 
Estetik A.Ş. aracılığıyla 
eczanelerde satışa su-
nulan Dermaceutic Tri 
Vita C30, C vitamininin 
3 eşsiz ve yenilikçi 
formu ile derinin en 
derin katmanlarına 
kadar ulaşır. Deriyi, 
farklı katmanlarından 
dermis içerisine doğru 
oksidatif stres ile 
oluşan hasara karşı 
koruyor ve onarıyor. 
Yüzde 30 konsantras-
yonda C vitaminini, 3 
farklı formda ve opti-
mum konsantrasyonda 
içeren ürün, daha 
parlak, daha sağlıklı ve 
daha genç görünüm-
lü bir cilt oluşması 
için yardımcı oluyor. 
Paraben ve koku verici 
maddeler içermeyen 
Dermaceutic Tri Vita 
C30, cilt hassasiyetine 
göre her sabah ve/
veya akşam temiz cilde 
uygulanıyor. 

ENvIRON SKIN ESSENTI A SERİSİ

Bilimsel araştırmalar sonucunda, cildin erken 
yaşlanmasının temel nedeninin güneş ışınları-
na bağlı A Vitamini eksikliği olduğu kanıtlan-
mıştır. Dr. Des Fernandes, bu önemli bilimsel 
çalışmaya imzasını atan dünyadaki ilk 5 plastik 
cerrahtan biridir. Des Fernandes 1990 yılında, 
içeriğinde yüksek oranda A vitamini bulunan 
Environ cilt bakım ürünlerini geliştirmiştir. 
Environ Skin EssentiA Serisi, cildin ihtiyaç 
duyduğu A vitaminini “Aşamalı A Vitamini” sis-
temi ile cilde verirken, nem takviyesi yapıyor, 
sağlıklı, ışıltılı ve her yaşta güzel genç cilde 
sahip olunmasını sağlıyor. Environ ürünlerinin 
aktif maddeleri arasında A vitamini dışında C 
ve E vitaminleri, pro-vitamin B5, hyaluronic 
asit, peptidler, antioksidanlar ve hydroxi asitler 
bulunuyor. Dünyanın en iyi sağlıklı yaşam, well-
ness spa’larından biri olan Canyon Ranch’in 
Bodrum Kaplankaya dahil tüm dünya şube-
lerindeki cilt bakımlarında kullanılan Environ 
ürünleri Türkiye’de ayrıca; Harvey Nichols, 
Yaşasın Hayat Şile, Ladonna Estetik Klinikle-
ri’nde de kullanılmaktadır.

OROGOLD 24K C 
BOOSTER fACIAL 
SERUM

Amerika’nın ünlü 
kozmetik markası 
OROGOLD’un bu se-
rumu, bileşimindeki 24 
ayar altın parçacıkları-
nın yardımı ile yorgun 
görünen cildin ışıltılı ve 
aydınlık görünmesine 
yardımcı olur. Serum, 
cildinize genç, pürüz-
süz ve parlak bir görü-
nüm vermek için altın 
ile birlikte E vitamini ve 
C vitamini gibi madde-
lerle formüle edilmiştir. 
İçeriğindeki saf ve 
doğal malzemelerin 
yanında, sağlıklı cilt 
hücreleri yaratmak için 
bazal tabakanın hücre-
sel gelişimini uyara-
rak, ciltte sıkılaşma 
etkisi de yaratan ORO-
GOLD ürünleri; 
güneşin yol açtığı 
hasarları, yaşlanmay-
la gelen lekeleri de 
mucizevi bir şekilde 
yok ediyor. 

OROGOLD 24K 
MULTI-vITAMIN 
DEEP PEELING

Derinlemesine ‘pee-
ling’ yapan bu ürün, 
içeriğindeki 24 ayar 
altın parçacıklarının da 
desteğiyle cildin yüze-
yindeki kuru tabakayı 
ortadan kaldırır, cildin 
daha pürüzsüz ve 
genç bir görünüme ka-
vuşmasını sağlar. Cilde 
zarar vermeden ve tah-
riş etmeden nazikçe 
temizlik sağlaması için 
özel olarak formüle 
edilen bu peeling 
içeriğinde; 24 karat 
altın, Askorbic Asit 
(C vitamini), Tokoferil 
Asetat (E vitamini) ve 
yeşil çay bulunur. Oro-
gold ürünlerini Türki-
ye’de Harvey Nichols, 
Zorlu Center Beymen, 
Suadiye ve Nişantaşı 
Brandroom ve Home 
of Scents mağazaların-
da bulabilirsiniz. 
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İtalyan Mutfağı

İTALYAN MODA İKİLİSİ 
DOLCE§GABBANA, İLKBAHAR 

vE YAZ 2017 HAZIR GİYİM 
KOLEKSİYONLARINDA, 

İTALYAN MUTfAĞINA YER 
vERDİ. KOLEKSİYONDAKİ 

PARÇALARI EĞLENCELİ 
BULACAKSINIZ. 

STARTER

Ege’nin gurme tatları, nadide otları, yöreye özgü mezeler ve sakız kokulu 

mutfakları damak zevkine düşkünler için paha biçilemez bir mutluluk kaynağı... 

Siz de dört mevsim bu mutluluğun içinde yaşamak istemez miydiniz?

Jardin Eden Çeşme’de beş duyuya hitap eden; şık, rafine ve doğal bir yaşam 

başlıyor. Keşfetmeye hazır mısınız?

444 80 11 jardineden.com.tr

HAYATTAN 
“TAT” ALMASINI 
BİLENLERE...
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Mermer Sunumlar

HER TON MERMER 
EvLERİMİZE GİRDİ. 

MOBİLYADAN SOfRA 
TAKIMLARINA EvİMİZİN 

HER ODASINDA MERMER 
OBJELER vAR. KLASİĞİN 
YANI SIRA SON DERECE 

MODERN ÇİZGİLER TAŞIYAN 
SUNUM TABAKLARI DA 

MAĞAZALARDA ÖZELLİKLE 
DİKKAT ÇEKİYOR.  

STARTER

Altıncı Cadde

Armaggan

Crate and Barrel

Crate and Barrel

Crate and Barrel

Kelly Wearstler

fiyongue
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Hayatını doğayı ve hayvanları izlemeye ve res-
metmeye adayan doğabilimci ve sanatçı Robert 
Dallet’nin çalışmalarına atfen yaratılan Hermes 
Carnets d’Equateur porselen sofra takımı, vah-
şi doğayı tüm güzelliğiyle gözler önüne seriyor. 
Carnets d’Equateur sofra takımında resmedilen 
hayvanlardan bazıları aslan, jaguar, kaplan, fil, 
Tukan kuşu, çok ender görülen iki çeşit maymun 
olan Mazama ve Kürklü Maymun gibi özel türler. 
Dallet, özellikle büyük kedilerle çok ilgiliydi. Her 

türünü, hatta şu anda nesli tükenmiş olan bazı 
türlerini bile resmetmişti. 

Sanatçı Robert Dallet, 1984 yılında o za-
manın Hermes CEO’su Jean-Louis Dumas ile 
tanışmış ve Hermes için ilk projesi olan, Kenya 
ve Equateur adı verilen iki eşarp yaratılmıştı. Her-
mes ile Dallet arasındaki işbirliğinin bir devamı 
niteliğindeki 80 parçalık Hermes Carnets d’Equ-
ateur sofra takımı, güzelliğiyle olduğu kadar hay-
vanlar alemine ışık tutmasıyla da büyülüyor. 

Vahşi Doğası
H e r m e s ’ i N

STARTER
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STARTER

YEŞİL TONLARDAKİ 
FARKLI KUMAŞLARIN 
DEKORASYON 
DÜNYASINDA DA 
YER BULDUĞUNU 
GÖRÜYORUZ.

Doğaya Dönüş
2017 YILININ RENGİ YEŞİL 

OLARAK BELİRLENDİ. RENK 
KATALOĞU PANTONE, HER YIL 

ÖNE ÇIKACAK OLAN RENGİ 
SEÇİYOR YILLARDIR. BU 

SENEKİ SEÇİMİ YAPRAK YEŞİLİ 
OLDU. MODA vE DEKORASYON 

DÜNYASINA BAKTIĞIMIZDA 
BUNUN YANSIMALARINI 

GÖRÜYORUZ. 

Mobilya

Sofra

Moooi, 
Marcel Wanders

Lexon Greenman

Mozaik,
B&B İtalia

B&B İtalia,
Vincent Van Duysen 

Tasarımı, Oscar masa

Sunset’in 
‘yeşil’ sushileri

B&B İtalia,
Patricia Urqioala tasarımı, 

Husk kanepe

vitra,
Verner Panton tasarımı, 

Panton sandalye

Nude
Altıncı Cadde

Crate&Barrel

Crate&Barrel

Classicon,
Victoria Wilmotte tasarımı, 
Pli masa

Statu,
Rolf Benz 

USM Haller

Elna, 
Ela Cindoruk tasarımı, 

Doily tabak
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0 YEŞİL, AYNI ZAMANDA 
DOĞADAN İLHAM ALAN 

BİR RENK... EN ÇOK 
DA MEVSİMLERDEN 

İLKBAHARA YAKIŞIYOR. 
2017 İLKBAHAR 

VE YAZ MODA 
KOLEKSİYONLARINDA, 

YAPRAK YEŞİLİNİN 
YANSIMALARINI 

GÖRÜYORUZ. 

DOĞAYI EVİNİZE 
TAŞIMAK İSTİYORSANIZ 
SAKSI BİTKİLERİ YA DA 
VAZO ÇİÇEKLERİNDEN 
YARDIM ALABİLEcEĞİNİZ 
GİBİ, YEŞİL TONLARDAKİ 
MOBİLYA VE 
AKSESUARLARDAN DA 
YARARLANABİLİRSİNİZ. 
TIPKI SUNSET 
BRASSERİE’NİN 
YAPTIĞI GİBİ... 

Moda Aksesuar

Amrapali

Gucci

Agnes

Tory 
Burch

Tory 
Burch

Aqua 
de Coco

Mulberry

Altıncı Cadde

Harvey Nichols, Arion

Altıncı Cadde

Altıncı Cadde

Crate&Barrel

Altıncı Cadde

Dyptique

Nude

Paşabahçe Omnia, Nazan Pak 
tasarımı Nazar Boncuğu

Elna, 
Ela Cindoruk tasarımı, 
Wall Jewelry

Rochas

Gucci

Emilio Pucci

Balenciaga

Stella 
McCartney

Gianvito Rossi

Lanvin

Elna
Ela Cindoruk tasarımı, Altın 
ve Turmalin sallanılı küpe

Dolce Gabbana
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Şarabın
“inceliği”…

20 Şubat Pazartesi akşamı, Sunset’in teras bö-
lümündeki uzun “U” masadaki kalabalığa ve ha-
reketliliğe gözü takılanlar, dikkatle bir kez daha 
bakmadan edemiyorlardı. Beyaz ve kırmızı bir 
dizi şarap, tuhaf bir göz yanılsamasıyla konukla-
rın önünde boşlukta gibi duruyordu. Merak edip 
masanın biraz yakınından geçenler, işin aslını 
kısa sürede anlıyorlardı. Kristal kadehler o den-
li inceydiler ki, parlamıyorlar, şarabın bir kadeh 
içinde durduğunu neredeyse hissettirmiyorlardı. 
Tabiî bu inceliğin ve hafifliğin zarafet ve şıklık 
dışında sakıncaları da yok değildi. Nitekim var-
la yok arası bir ayak üzerinde duran kadehimi 
normal bir kadeh tutar gibi öyle sıkı kavrayarak 
tutmuşum ki, aynı zamanda çok esnek olan ka-
deh salındı ve her damlası mürekkep koyuluğun-
daki Bordo kırmızısı Château Faugeres’nin son 
yudumlarını, kravatıma doğru saçtı…

Gastronomi dünyasındaki pek çok inceliğin 
kimi zaman ilk tohumlarının atıldığı, kimi zaman 
da olgunlaşıp lanse edildiği Sunset’teki tadım ve 
yemek, Şişecam’ın global marka hayaliyle yarat-
tığı nude markasının yeni kadeh serisinin tanıtı-
mı için düzenlenmişti. Nude’cular, “Stem Zero” 
adını taşıyan seriyi tanıtma görevini, markanın 
danışmanlığını da yürüten İsrailli ünlü şarap ya-
zarı Yair Haidu’ya vermişlerdi. Haidu da uygun 
zeminde gollerini ardı ardına attı… Önce buram 
buram egzotik meyve aromalı, Fransızların ba-
yıldığı deyimle “çelik diriliğinde” bir Sancerre’i 
iki ayrı kadehte sundu. Yine kristalden yapılma, 
klasik formda bir beyaz şarap kadehi ile konik 
yapılı Nude kadehi arasındaki fark şaşırtıcıydı. 
Tattıklarımız, sanki iki ayrı şaraptı. Yukarı doğ-
ru daralan Nude kadehinde aromalar çok daha 
canlıydı.

STARTER

Deneyler ardı ardına geldi… Kaliforniya’nın 
Santa Barbara bağlarından gelen Burgonya sti-
li Chardonnay, Yeni Zelanda’nın yıllanmış Pinot 
Noir’ı, Bordo’dan bir St. Emilion Grand Cru… 
Hemen hepsi de, Nude’un onlara uygun Stem 
Zero’larında kendilerini çok daha iyi ortaya 
koydular.

İşin ironik tarafı, bu deneyleri yaptıran Yair 
Haidu’nun 90’lı yıllarda Avusturya’nın ünlü Rie-
del kristallerinin Avrupa pazarlama sorumlusu 
olmasıydı. O yıllarda Türkiye’ye de geliyor, Pa-
şabahçe düzgün şarap kadehleri yapmadığın-
dan, Riedel’leri burada pazarlıyordu. Riedel’ın 
ilk ciddî müşterisi de, 2004’te müzayedeyle 
satılan Uzan ailesinin müthiş şarap koleksiyo-
nunun “creme de la creme”ini bünyesine katan 
ve ilk ciddî restoran kavını oluşturan Sunset 
olmuştu.

Buckingham Sarayı Bile 
Nude Kullanıyor
Gelin görün ki, o yıllarda değil bugünkü gibi 
Riedel’le rekabet etmek, balon biçimli şarap 
kadehleri bile üretmeyen Şişecam, zaman için-
de önce “f & d” (fine & durable) gibi bir kristal 
şarap kadehleri koleksiyonu çıkarmış, benim 
de katkıda bulunduğum bu proje, daha sofisti-
ke bir hale gelerek Nude’a evrilmişti.

Sunset’teki tadımda, Şişecam’ın Nude’dan 
da sorumlu başkanlarından Cemil Tokel’den 
çarpıcı haberler aldık. “Nude’u 52 ülkeye ihraç 
ediyoruz. Bergdorf Goodman, Selfridges, The 
Conran Shop gibi noktalarda bile artık Nude 
var. Buckingham Sarayı, Windsor Şatosu, Las 
Vegas’taki Venetian Hotel ve Caesars Palace, 
Miami’deki Edition Hotel Nude kullanan mekân-
lar arasında” dedi Tokel.

Doluca Şarapları’nın sahibi, bilgelik ça-
ğındaki duayen üretici Ahmet Kutman, “Şarap 
aslında tadılmaz, içilir. Bir şarabı değerlendir-
mek için tadım yetmez. Bir şişeyi alıp bir akşam 
boyu içeceksiniz. İlk yudum, ilk kadeh, yemek, 
son yudumlar… Birkaç saatte ancak bir izlenim 
edinebilirsiniz” der.

Ben de o akşam öyle yaptım. 20 yıllık ar-
kadaşım Yair’in sunumundan keyif aldım ama, 
kadehlere asıl notumu yemekte verdim. Sun-
set’in Fransız ve Japon mutfak ustaları Fabrice 
Canelle ile Hiroki Takemura’nın tatlı bir reka-
betle masaya gönderdikleri lezzetleri değişen 
şaraplarla tadarken, tül inceliğinde kadehleri 
bir kaza daha olmasın diye bu kez kavrama-
dım, parmağımın ucuyla neredeyse tutar gibi 
yaptım.

Château Faugeres 2010 ile ıslanan krava-
tım mı? Türkiye’den çıkan ender dünya marka-
larından birinin doğumuna tanık olmanın anısı-
na, sakladım… 

ŞİŞECAM’IN DÜNYA MARKASI 

OLMA YOLUNDA İLERLEYEN 

NUDE’U, ŞAŞIRTICI İNCELİK 

vE ESNEKLİKTE BİR ŞARAP 

KADEHLERİ SERİSİ ÇIKARDI. 

STEM ZERO’NUN İLK TADIMI, 

ŞARAP DÜNYASINDA PEK 

ÇOK BAŞKA İLKİN YAŞANDIĞI 

SUNSET’TE YAPILDI…

MEHMET YALÇIN
KÜÇÜK YUDUMLAR

“ÖNCE BURAM BURAM 
EGZOTİK MEYVE 
AROMALI, FRANSIZLARIN 
BAYILDIğI DEYİMLE ‘ÇELİK 
DİRİLİğİNDE’ BİR SANCERRE 
İKİ AYRI KADEHTE SUNULDU. 
YİNE KRİSTALDEN YAPILMA, 
KLASİK FORMDA BİR 
BEYAZ ŞARAP KADEHİ 
İLE KONİK YAPILI NUDE 
KADEHİ ARASINDAKİ 
FARK ŞAŞIRTICIYDI. 
TATTIKLARIMIZ, SANKİ İKİ 
AYRI ŞARAPTI. YUKARI 
DOğRU DARALAN NUDE 
KADEHİNDE AROMALAR 
ÇOK DAHA CANLIYDI.”
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1994 yılında kapılarını açan Sunset 
Grill&Bar, bu ilkbahar 23 yaşına giri-
yor. Sunset, yıllar boyunca tarzında 
ve menüsünde yaşadığı değişiklik-
lerle yemek ve hizmet kalitesinde 
en iyiyi hedefleyen bir mekan oldu. 
Hep yeniliklerin peşinde koştu. 
Sunset’in bugüne kadar yaşadığı 
en büyük değişiklik ise iki yıl önce 
Barış Tansever’in, Sunset’in başarı-
sına yeni markalar eklemek isteğiyle 
ekibiyle birlikte Sunset Brasserie’yi 
yaratması oldu. Sunset Brasserie, 
restoran girişindeki ayrı bir mekan-
da kapılarını açtıktan kısa bir süre 
sonra Sunset severler tarafından, 
özellikle de “her yaştan gençler” 
tarafından beğeniyle karşılandı.  

Yeni bir ilkbahar sezonunu 
karşıladığımız bugünlerde Sunset 
Brasserie bir yenilenme yaşıyor. 
Dekorasyonu, menüsü, müziği, 
kısacası ambiyansıyla farklılaşıyor. 
Menüsüne dostlarla birlikte paylaşa-
bileceğiniz atıştırmalıklar eklendi. 
Ayrıca ‘comfort food’ diye adlan-

dırdığımız ve yediğimizde kendimizi 
iyi hissettiğimiz lezzetler de Sunset 
Yaratıcı Mutfak Direktörü Chef 
Fabrice Canelle ve ekibi tarafından 
hazırlanarak menüye eklendi. Risot-
to topları Arancini, quesidilla, mini 
burgerler, karidesli mantı bunlardan 
bazıları… Ama öte yandan ördek 
spring roll, karides tempura, çıtır 
ördek gibi alıştığınız klasik Sunset 
lezzetleri de yeni menüde yerlerini 
korudu. 

Bu arada Brasserie’nin ekibi de 
yenilendi. Barın şefliğini İstanbul’da-
ki farklı mekanlardan tanıdığınız 
Cevat Yıldırım üstlendi. Cevat, sizin 
için birçok farklı kokteyl hazırladı. 
Barın işletmesi ise Serdar Cabas’a 
emanet. Ekiple birlikte Brasserie’nin 
müziği de zamanı yakalayan, daha 
genç, daha dinamik… Artık DJ kabi-
ninde de yeni yüzler göreceksiniz. 
Ve Sunset’te yemek sonrası geceyi 
uzatmak isteyenler için Sunset 
Brasserie’de farklı DJ’lerle After 
Sunset zamanı başlıyor… 

SUNSET BRASSERIE’NİN DJ 
KABİNİNDE ARTIK YENİ YÜZLER 
GÖRECEKSİNİZ. VE SUNSET’TE 
YEMEK SONRASI GECEYİ 
UZATMAK İSTEYENLER İÇİN 
SUNSET BRASSERİE’DE FARKLI 
DJ’LERLE AFTER SUNSET 
ZAMANI BAŞLIYOR… 

SUNSET’İN GİRİŞİNDEKİ 
ALANDA GEÇTİĞİMİZ YIL 

KAPILARINI AÇAN SUNSET 
BRASSERIE, YAZ SEZONUNA 

YENİ BİR YÜZLE GİRİYOR. 
DEKORASYONUNDAN 

MENÜSÜNE, EKİBİNDEN 
MÜZİĞİNE KADAR HER 

YÖNÜYLE fARKLILAŞAN 
SUNSET BRASSERIE, SİZİ 
EĞLENCEYE ÇAĞIRIYOR…

Fotoğraflar BURAK TEOMAN

Neler 
Oluyor?

s U N s e T 
B r a s s e r I e ’ d e

MAIN COURSE

Cocona Cooler

Smoky Pineapple
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Kendi adınıza Brasserie’yi nasıl 
tanımlarsınız?

Serdar: Öncelikle Brasserie’nin beni 
oldukça heyecanlandıran bir mekan 
olduğunu belirtmeliyim. 23 yılı doldur-
muş olan ve bunca yıldır her geçen 
günün izlerini taşıyan bu mekanda 
yapılıp karşılığının alınabileceği çok 
fazla şey olduğunu düşündüm. Bak-
tığınızda Brasserie, Sunset’in hem 
bir parçası, hem de değil. Sunset’in 
mutfak ve servis altyapısıyla bambaş-
ka bir ambiyansta daha hesaplı bir 
yemek ve eğlence sunuyoruz. Barı-
mız, menümüz ve müziğimizle hem 
Sunset’in devamı, hem de Sunset’in 
alternatifi, hatta “haylaz kardeşi” ola-
rak görüyorum Brasserie’yi.    

Semi: Serdar’a katılıyor ve çok önem 
verdiğim bir detayı eklemek istiyorum: 
Brasserie’de çalışırken biz çok eğle-
niyoruz ve keyif alıyoruz. Yılların ver-
diği deneyime dayanarak söylüyorum 
ki, önce bizlerin yani ekibin eğleniyor 
olması önemli.

Cevat: Türkiye’deki şartları göz 
önünde bulundurursak, böyle bir çatı 
altında, böylesine güzel bir ekiple bu-
luşmayı şans olarak nitelendiriyorum. 
Hedefim, içerikleriyle, servisiyle ve en 
önemlisi ekip ruhuyla Türkiye’de ko-
nuşulacak bir bar yaratmak.

Brasserie’yi, Sunset’ten ayıran 
duyguyu biraz detaylandırabilir 
misiniz?

Serdar: Avrupa’da ya da daha geniş 

söz etmek gerekirse dünyada nesilden 
nesile geçmiş pek çok örnek sayabili-
rim. Ancak Türkiye’de, belki de tüket-
meye programlı bir kültür olduğumuz 
için 8-10 yılı aşan bir işletme gördüğü-
müz zaman karşısında şapka çıkarıyo-
ruz. Sunset’in çok enteresan bir yapısı 
var: kurulduğu günden bu yana mevcut 
başarısını korumuş ama büyük ivme-
lerle de ilerlemiş bir yer. Brasserie’yi 
bu kültürden ayırmak mümkün değil 
ama küçük dokunuşlarla Sunset’ten 
ayrıştırmak mümkün: Gençleşmesi, 
menü değişimi, personel ve kıyafetle-
rin değişmesi, yeni bir kitleye seslen-
mesi, dinamik müzik anlayışı, bar kül-
türü... Bu değişimlerin müdavimlerimizi 
de, bizi yeni tanıyacak müşterileri de 
memnun edeceğini düşünüyoruz.

Semi: Sunset’in olağanüstü bir geç-
mişi ve kurum kültürü var. Bir restoran 
için en önemli şey ise sürdürebilirlik. 
‘Sürdürebilirlik’ kelimesi aşçılara, 
restorancılara ilk öğretilen kelimedir. 
Sunset bu kelimeyi zaman ile alt üst 
etmiş, başarısına başarı katmış bir 
mekan. Bizler her aşamasında yer al-
maktan mutluluk duyduğumuz Bras-
serie’nin yepyeni enerjisi ile bu başa-
rıyı daha da katlamayı, Sunset adını 
daha fazla duymanızı planlıyoruz. 

Cevat: Çalıştığım müşteri portföyü ile 
Sunset’in örtüşen yanları benim için 
bir avantaj. Piyasada bulunma sürem 
aslına bakarsanız Sunset’le yaşıt ol-
duğundan dolayı hemen hemen tüm 
müşterilerin seçkilerine hakimim veya 
doğru tahminlerde bulunabiliyorum. 
Brasserie’deki amacımız ise onları şa-

SERDAR CABAS BRASSERIE İŞLETME MÜDÜRÜ

İzmir’de doğdum, büyüdüm. Restoran işletmeciliğine başlayana dek proje 
ve event bazlı işler yaptım. Sosyal çevrem nedeniyle bir ayağım hep 
İstanbul’daydı. Sonunda biraz aile baskısı, biraz da iş yaşamımın gerekleri 
nedeniyle İstanbul’a taşındım. 2014 yılında Karaköy Gaspar’da işletmeci-
liğe başladım, ardından Galatasaray’da bulunan Münferit’te devam ettim. 
Aralık itibariyle de önceleri müşteri olarak deneyimlemiş olduğum Sunset 
Grill&Bar’ın yeni oluşumu olan Sunset Brasserie’nin heyecanını yaşıyorum.

SEMİ LICHY BRASSERIE ŞEFİ

Ailemde Amerikalı dünyaca ünlü bir şef 
ve sommelier bulunan ve aynı zaman-
da “New York 2016 Yılı, En İyi Otel” 
ödülüne sahip otelci bir ailenin çocuğu-
yum. Asıl mesleğim profesyonel chef’lik. 
Mutfak maceram küçük yaşlarda New 
York’ta aldığım eğitim ile başladı. Pro-
fesyonel olarak ise USLA’da (Uluslara-
rası Servis ve Lezzet Akademisi) 2 sene 
aşçılık okumamla devam etti. USLA 
diplomasını aldıktan sonra Amerika’nın 
New York şehrinde dünyaca ünlü chef 
Jean-Georges Vongerichten’ın ismini ta-
şıdığı The Mark Restaurant by Jean-Ge-
orges’da kendisi ile çalışma fırsatını 
yakalayıp, mesleki bilgilerimi ve yete-
neklerimi geliştirdim. Amerika dönüşün-
de İstanbul’da açılan bir çok restoran 
ve barın açılışına yardımcı oldum, danış-
manlık yaptım ve modern Türk mutfağı 
restoranı olan Tabla-Turkic Cuisine’de 
işletmecilik yaptım. Daha sonrasında W 
Hotel İstanbul’da Culinary Manager ve 
yeme-içme koordinatörü olarak çalıştım. 
Aynı zamanda Sözcü gazetesi Şık eki 
Lezzet Tarifleri köşe yazarlığını ve Şa-
lom gazetesi yazarlığına ek olarak New 
York hakkında “New York ve Gidilesi 
Yerler” kitabımı yazmaktayım. 

22 yıllık bar kariyerime: Nişan-
taşı Down Town, Mezzaluna, 
Laila, Liman Restaurant, Swiss 
Otel Bosphorus, Ritz Carlton 
İstanbul ve Lucca gibi ülkenin 
önde gelen işletmelerinde 
başladım. 2003 yılında dünya 
3.’lüğü 2005-2006 yıllarında 

da dünya kokteyl yarışmaların-
da birincilik aldım. 2011’den 
beri MSA’de profesyonel 
barmenlik ve miksoloji eğitimi 
veriyorum. Ulusal ve uluslara-
rası yarışmalarda 10’dan fazla 
ödülüm var: Türkiye’de de içki 
kültürünü geliştirmek gibi bir 

misyon edindiğimi söyleye-
bilirim. Ülkemizdeki kokteyl 
kültürünü geliştirmek üzere 
yaptığım çalışmalarla, dünya 
çapında aldığım eğitimleri bir 
araya toplayarak hazırladığım: 
Elixir Modern Barmenlik Sana-
tı adlı bir kitabım var. 

SUNSET’İN BRASSERIE BÖLÜMÜNDE YAPTIĞI YENİLİKLERE, HER BİRİ KENDİ ALANINDA UZUN SÜREDİR vARLIK 
GÖSTEREN DİNAMİK, BAŞARILI vE EĞLENCELİ YEPYENİ BİR EKİP EŞLİK EDİYOR.BRASSERIE MÜDÜRÜ SERDAR CABAS, 
BU YENİ OLUŞUMU “SUNSET’İN HAYLAZ KARDEŞİ” OLARAK TANIMLARKEN, BAR ŞEfİ CEvAT YILDIRIM DA vAROLAN SUNSET 
MÜŞTERİSİNİ MEKANA YENİ BİR GÖZLE BAKMAYA, YEPYENİ BİR KİTLEYİ İSE BU YENİ fLÖRTÜ DENEYİMLEMEYE DAvET EDİYOR.

Röportajlar BUKET BAYDAR, Fotoğraflar BURAK TEOMAN

CEvAT YILDIRIM BAR ŞEFİ

Heyecanlı Bir Deneyim

MAIN COURSE
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şırtmak, yeni seçimlerle tanıştırmak ve memnun ol-
malarını sağlamak. Günümüz  trendleri ile miksoloji 
inanılmaz ilerledi, biz de bu trendleri misafirlerimize 
sunmak için yeni, dinamik bir menü oluşturduk.

Brasserie’ye dair konuşurken en çok vurgulanan 
şey değişim. Bu değişimin kapsama alanında 
neler var?

Serdar: Menümüz, aynı mutfaktan, şeflerimiz Fabri-
ce Canelle ile Hiroki Takemura’nın hazırladığı gerçek 
bir Brasserie menüsü. Yelpaze olarak daraltılmış, pay-
laşıma yönelik, rakamsal olarak daha hafifletilmiş bir 
menü oluşturduk. Yeni menümüz lezzetler ve farklılık-
lar konusunda en az Sunset kadar sizleri şaşırtacak. 
Cevat Yıldırım’ın yeni kokteyl menüsü, müzik, oturma 
düzeni… Bunların hepsi bir araya gelince daha hare-
ketli, dinamik bir ortam oluştu. Sunset daha ağırbaşlı 
bir yer, Brasserie ise adeta onun gençliği gibi. Bras-
serie’de aldığınız serviste kötü bir sürprizle karşılaş-
ma ihtimaliniz yok, beklentiler her zaman fazlasıyla 
karşılanıyor. Üstelik şimdi Sunset’le de yarıştığımız 
için her konuda daha da fazla çabalıyoruz.  
                   
Semi: Bar şefimiz Cevat Yıldırım’ın gelişi, yeni mü-
zik ve DJ tercihlerimiz, Brasserie’ye özel menümüz, 
attığımız ilk adımlar. Brasserie’den biraz daha funk, 
biraz daha disko tonlar yükselecek bundan sonra.    

Cevat: Sunset’in her gün gelen, müdavim bir kitlesi 
var. Bizim amacımız hem bu kitleyi korumak, hem de 
varolan bu kitleye yenilerini eklemek. Yemeyi, içme-
yi, eğlenmeyi seven, gastronomi ve miksolojiye gönül 
vermiş, sunduğumuz güzel hizmete de sıcak bakan in-
sanlarla Brasserie’yi bir adım öteye taşımak istiyoruz.

Brasserie müşterisini biraz tanımlayabilir misiniz? 

Serdar: Brasserie’yi tercih eden misafirlerimiz be-
lirli yaş ve gelir seviyesinde olmanın aksine, günün 
saatlerine göre farklılık gösteren, daha enerjik müzik 
seçkileri, barda her daim lezzeti kokteyller ve payla-
şım menümüzden seçtikleriyle aynı anda farklı tatlar 
deneyimlemeyi tercih eden, sosyalleşmeye yönelik 
kişilerden oluşuyor.

Brasserie’yi kimler tercih ediyor? 

Serdar: Sunset’in müşterileri Brasserie’yi seviyor. 
Amacımız, bugüne kadar Sunset’i deneyimlememiş 
yeni bir kitleyle buluşmak ve Brasserie’yi, gençlerin 
Sunset’i haline getirmek. 

volkan: Sunset’te var olan, çalışanların adeta zin-
cirin halkası oldukları bir yapı var. Bize emanet edi-
len Brasserie’de, aslında gücünü bu köklü yapıdan 
alıyor. Var olan misafirlerimizi bu cesur değişimi göz-
lemlemeye, aramıza yeni katılacak olan misafirlerimi-
zi ise farklılıkları deneyimlemeye bekliyoruz.

İnsanlar Brasserie’yi hangi saat aralıklarında 
tercih etmeli? 

Serdar: Brasserie’yi öğle saatleri itibariyle ister 
iş arası kısa mola tadında, ister gündüz toplantıla-
rı uzun sohbetler şeklinde tercih edebilirler. 18:00-
21:00 saatleri arasında iş sonrası stresini atmak için 
buluşma noktası olarak Brasserie’ye belirleyerek, 
hafif lezzetli kokteyller ve ufak atıştırmalıklar payla-
şarak, funk müzikler eşliğinde günün stresinden arı-
nabilirler. Yemekten sonraysa After Sunset saatleri… 
Geceyi uzatmak isteyenler yine soluğu Sunset Bras-
serie’de alacaklar.

Mekana ruhunu veren en önemli detay ne?

Serdar: 23 yılın uzantısı olan bir şeyden bahset-
mek isterim. Buradan bir nesil, bir kuşak geçmiş ve 
evlilik teklifleri, doğum günü ve yıldönümü kutlama-
ları, yabancı misafirler ve önemli imzaların atılacağı 
büyük iş toplantıları gibi çoğunlukla özel günlerinde 
Sunset’i tercih etmişler. Brasserie kısmı için insan-
ların kafasındaki bu “özel günlerde tercih edilir” al-
gısının yanı sıra biraz daha genç kuşağa hitap edip, 
daha anlık buluşmalarda da kaliteli bir sosyalleşme 
ortamı sağlamak amacımız.

Semi: Kesinlikle şeflerimiz Fabrice Canelle ve Hiro-
ki Takemura. Brasserie’ye özel, biraz daha dinamik, 
paylaşım odaklı ‘comfort food’ diye tabir edebile-
ceğimiz yeni tip bir menü yarattılar. Mekanda gözle 
görülür bir değişimden ziyade daha çok ambiyans, 
müzik, ekip ve enerji farklılığını hissedecek insanlar.

volkan: Ben daha dekorasyon odaklı bir şeyden 
bahsetmek istiyorum: Barımızın önünde tüm güzelli-
ği ile duran aynalar ile kaplı ağaç enstalasyonu. Gü-
nün her saatinde Sunset Brasserie’ye ayrı bir estetik 
katıyor ve hayat veriyor. Bu, tıpkı sunduğumuz tüm 
yemek ve içeceklerin yansıması gibi.

Cevat, kısa süre önce kapsamlı bir kokteyl kitabı 
çıkardığın için merakla soruyorum; bizi, 
Brasserie barında neler bekliyor?

Bar menüsünü oluştururken önceden yapılmış olan 

hareketin üzerinden bir güncelleme yaptık. 
Türkiye’de gerçekten çok büyük bir miksoloji 
akımı var biraz ona değindik, biraz da barda 
hazırlanmış olan içeceklerin özelleştirilmesi-
ne... Brasserie’de özellikle bizim çalışmamız 
sezonsal bir menü yapmak ve bu menüyü 
değiştirilebilir kılmaktı; 3 ayda bir varolan me-
nüyü destekleyecek yeni içecekler yaratmak 
istiyoruz. Brasserie menüsüne uygun hafif içe-
cekler, gün içinde özellikle de öğlen saatlerin-
de insanların tercih edebilecekleri ağızda alkol 
kokusu bırakmayacak hafif kokteyller, yemek-
le birlikte uyum sağlayabilecek kokteyller ve 
farklı ürünler sunmak ilk amacımız. Günümü-
zün trendi ‘sağlıklı ürünler tüketmek’: İnsanlar 
yedikleri ve içtikleri şeyler konusunda daha 
dikkatliler. Kullandığımız ürünler doğal ürünler: 
Çeşitli baharatlar, bu baharatlarla hazırlanmış 
soslar, şekerden kaçtığımız için bal ve çeşitli 
agave bitkisi özleri, stevia ile hazırlanmış sos-
ları tercih ediyoruz. Bizim ArGe’miz yenilikler. 
Burada oluşturduğumuz 11 farklı kokteyl, za-
man içerisinde mekanın adıyla birlikte anılacak 
nitelikteler. Hafızada yer almak konusunda da 
hiç fena olmadıklarını rahatlıkla söyleyebilirim.

Günün hangi saatlerinde, burada bizi 
neler bekliyor?

Serdar: Sunset’in yanında Brasserie biraz 
daha fıkır fıkır. Kapıdan içeri girdiğiniz andan 
itibaren o enerjiyi hissediyorsunuz. Persone-
lin tarzından tutun, farklı DJ’lerin farklı günler-
deki müzik seçkilerine, barda sunulan renkli 
hizmetten, Barış Bey’in yıllar içerisinde dün-
yanın dört bir yanından toplamış olduğu eser-
lerin ortama kattığı pop havaya kadar herşey 
farklılığı hissettiriyor. Akşam üstü 18:00-21:00 

arası Happy Hour’larda yeni kokteyllerimizle, 
yemek zamanı yeni menümüzle, eğlence za-
manında da yeni DJ’lerimiz ve onların çaldığı 
müzikler konusunda iddialıyız.

Cevat: Amacımız sizi öğlen saatlerinde Bras-
serie’de hafif içeceklerle karşılamak. Akşam 
üstü keyfini çıkartmak için hafif köpüklü kok-
teyllerle sizi şımartmak. Akşam hiç anlama-
yacağınız şekilde rahatlatacak ve yemeklerle 
uyum sağlayacak kokteyllerle sizi buluştur-
mak. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise başını-
zı döndürecek shot’larla müziğe uyum sağla-
maya teşvik etmek.

Brasserie’ye dair kişisel favorileriniz 
neler? 

Serdar: Favorilerime değinmeden önce şunu 
belirtmek isterim; benim burada her şeyden 
önce saygı duyduğum kişi Barış Tansever. 
Çok zeki, çok akıllı olan pek çok insan vardır 
ama kafası ters çalışan zeki ve akıllı insanlar 
nadir bulunur. Barış Bey onlardan biri. Algıla-
ması, düşünme biçimi, hiperaktivitesi, enerjisi 
çok farklı. Bugünün Türkiye’sinde, talihsiz bir 
dönem yaşadığımızı düşünecek olursanız, in-
sanların küçülüp, geri çekilip, vazgeçtiği bu 
günlerde Brasserie gibi yeni bir oluşuma ya-
tırım yapmak, gerçekten takdiri hak ediyor. 
Genç bir ekip kurmak, bu yeni oluşumun her 
aşamasında o ekibin de fikrini almak, menü-
den personel kıyafetine, sosyal medya çalış-
masından, pr çalışmasına kadar her detayıyla 
yakından ilgilenmek, ancak yapılan işe aşkla 
bağlı olmakla açıklanabilir. Favorilerime döne-
cek olursam; gün olarak Perşembe akşamları, 
barın yeni kokteyllerinden Henry’s Spice, yeni 

menüden ise; Piri Piri Soslu Tavuk.

Semi: Hafta içi akşamları 20:00-22:00 aralı-
ğını, minimal house tarzda çalınan müzikleri 
seviyorum. Menüdeki spesifik favorilerim Que-
sadilla ve Cevat’ın yarattığı kokteyllerden Red-
head ile Volkan’ın menüye eklediği Green Sky.

Cevat: Hafta sonları her zaman iyi geçiyor 
ama ben kendi adıma hafta içi günleri özellikle 
de Salı ve Perşembe’leri daha çok seviyorum. 
Öğlen saatlerinde sıklıkla aperatifler tercih 
ediliyor, benim favorim Frank Spritz. İçerisin-
de donuk, taze beyaz üzümler var, içki kok-
mayan, rahat içimli bir aperatif. Akşam üzeri, 
günbatımı saatleri Sunset’in en güzel anlarına 
tekabül ediyor. Hafif lezzetlere eşlik edebile-
cek kalorisiz kokteyllerimizden Redhead ve 
Ten Time, cin ile hazırlanan fresh seçimler-
den. Gece ise Henry’s Spice ve içeriğinde 
salatalık ile hindistan cevizi bulunan Cocona 
Spritz hafif tatlı ve uzun içimli kokteyllerden. 
Karides Tempura ve Arancini ise menüdeki 
favori lezzetlerimden sadece iki tanesi. Müzik 
konusuna gelecek olursak, ben hafta sonu 
hareketli tarzda müzik yapan DJ’leri daha çok 
seviyorum ama burada devamlı değişen bir 
müzik seçkisi olmasını, mekanın ruhuna ol-
dukça uygun buluyorum.

volkan: Misafirlere yiyecek ve içecek se-
çimlerinde önerilerde bulunabileceğim sakin, 
hafta içi ve akşam üzeri saatleri seviyorum. 
Bar ekibi olarak yarattığımız lezzetlerden biri 
olan: Henry’s Spice favorim. Kömür ızgarada 
Ördek Pizza ve Mini Burger yeni menüde en 
sevdiğim iki lezzet. Hafta sonu, hareketli mü-
zikleri dinlemekten ise oldukça keyif alıyorum.

vOLKAN YAvAŞ  MİKSOLOJİST

Yiyecek içecek sektöründeki eğitimime Av-
rupa’da başladım ve ülkemizde devam edi-
yorum. Bugüne kadar olan süreçte Soho 
House, Hard Rock Cafe gibi uzun süredir 
var olan oluşumlarda yer aldım. Hard Rock 
Cafe’de çalıştığım süre içerisinde Barselo-
na, Ibiza ve Amsterdam’da birlikte çalıştı-
ğım uzman isimlerden bira, şarap ve belli 
başlı kokteyller konusunda eğitim aldım.

SUNSET BRASSERIE’NİN 
DENEYİMLİ EKİBİNE 

MENÜDEKİ SEÇİMLERİNİ 
SORDUK. ÖNE ÇIKANLAR 
YEMEKLERDEN PİRİ PİRİ 
SOSLU TAVUK, KÖMÜR 

IZGARADA ÖRDEK PİZZA, 
ARANCINI VE QUESEDILLA, 

BAR MENÜSÜNDEN 
DENEMENİZ GEREKEN 

KOKTEYLLER İSE HENRY’S 
SPICE, GREEN SKY VE 

REDHEAD.
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MAIN COURSE

SUNSET BRASSERIE’NİN YENİLENEN MENÜSÜNDE,  DOSTLARLA PAYLAŞABİLECEĞİNİZ 
ATIŞTIRMALIKLAR BAŞROLDE... KIZARMIŞ RISOTTO TOPLARI ARANCINI, QUESADILLA, MINI BURGER 

BUNLARDAN BAZILARI... ‘COMfORT fOOD’ OLARAK ADLANDIRDIĞIMIZ vE YİYİNCE KENDİMİZİ 
İYİ HİSSETTİĞİMİZ YEMEKLERE BİR ÖRNEK DE YENİ KARİDESLİ MANTIMIZ. 

Bon Appetit

SerbeSt gezen tavuk Satay, 
meksika BiBeri sos ileağır ateşte pişirilmiş domateS SoSlu köfte,

 fesleğeNli paTaTes püresi Ve NaNeli yoğUrT ile
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karideSli mantı, yoğUrT Ve domaTes sos ile

QueSedılla, 
füme TaVUk, aVokado, kişNiş Ve peyNir ile
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deniz ürünlü lınguını

yabani mantarlı arancını, 
Trüf yağ, parmesaN, makedemya fINdIğI Ve miskeT limoNlU laBNe sos ile
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MAIN COURSE piri piri SoSlu SerbeSt gezen tavuk, 
HiNdisTaN ceVizi ile TaTlaNdIrIlmIş yasemiN  piriNci, kajU, kişNiş Ve köri ile

SunSet mini burger, 
isTiridye maNTarI, roka, Trüf TUzlU eV yapImI kIzarmIş paTaTes 

Ve eV yapImI keTçap ile

kömür ızgarada ördekli pizza

ÖRDEK SPRING ROLL, KARİDES 
TEMPURA, ÇITIR ÖRDEK GİBİ ALIŞTIğINIZ 

VE ÇOK SEVDİğİNİZ KLASİK SUNSET 
LEZZETLERİ, SUNSET BRASSERIE’NİN 
MENÜSÜNDEKİ YERLERİNİ KORUYOR.
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ızgara bonfile, biberiyeli mini patateS, 
sHITake Ve isTiridye maNTarI, ajI paNca sos ile

şarküteri tabağı
BİR FRANSIZ BRASSERIE’NİN ATMOSFERİNİ TAŞIYAN 
YENİ DEKORASYONUNA UYGUN OLARAK SUNSET 
BRASSERIE’NİN MENÜSÜNÜN SUNUMU DA DAHA 

FARKLI, DAHA RUSTİK...

taze enginar SalataSı, 
roka, parmesaN Ve çam fIsTIğI ile
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croStını, 
Somon gravlax, laBNe, yoğUrT, salaTalIk Ve dereoTU ile

paStırma, NaNeli yoğUrT Ve siyaH zeyTiN ezmesi ile
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O bir oyuncu ve film prodüktörü. Sinema kimliğiyle 
onu tanıyoruz. Hem de uzun süredir. Yedi yaşında 
E.T. filminde oynadığından beri başrollerin aranılan 
oyuncularından. Hala oyunculuk yapsa da sahibi 
olduğu film şirketine artık daha çok vakit ayırıyor. 
Drew Barrymore başarılı olduğu işlere sürekli yeni-
lerini de eklemeyi seviyor. Kendi adını taşıyan mak-
yaj ve gözlük koleksiyonları var. Geçtiğimiz yıl da 
anılarını “Wildflower/Yaban Çiçeği” isimli bir kitapta 
topladı. Şarap meraklısı olan Drew Barrymore, 2011 
yılından beri de şarap işinde. 

Önceleri Kuzey İtalya’dan çeşitli blendlerle şa-
rap işine giren ünlü oyuncu, 2013 yılından itibaren 
de California’daki Monterey bölgesinden üzümlerle 
bu işi sürdürüyor. Ürettiği Pinot Grigio’yu Barrymo-
re Şarapları etiketiyle çıkardı. Bu şarap, dedesi ünlü 

bir oyuncu olan John Barrymore’un mührü kullanı-
larak tasarlanmış etiketler taşıyor. Seçimi olan Pinot 
Noir ise Carmel Road etiketiyle, “Drew’un Seçimi” 
ismiyle çıktı. Carmel Road, uzun süredir bu bölgede 
şarap üretimiyle ilgilenen Jackson ailesinin marka-
sı. Şu anda üretimin başında aileden Kris Kato var. 
Barrymore, kendi seçimi olan şarapların üretiminde 
de baştan sona tüm aşamalarda Kris Kato’yla birlikte 
çalışıyor. Ortaya çıkan ürün de gerçekten “Drew’un 
Seçimi” oluyor böylece… 

Drew Barrymore’un Barrymore markasıyla çıkar-
dığı üçüncü şarap da bir roze. Ama sonuncu olma-
yacağı kesin. İleriki yıllar için planlanan yeni şaraplar 
var. Barrymore bu işe çok ısınmış gibi gözüküyor.    

Drew Barrymore’un şarapları ve şaraba olan me-
rakıyla ilgili daha fazla şey öğrenmek istedik. 

California Şarapları

ÜNLÜ OYUNCU DREW 
BARRYMORE, ŞARAP 
MERAKINI İKİNCİ BİR 
KARİYERE DÖNÜŞTÜRDÜ 
vE EN SEvDİĞİ 
ŞARABIN ÜZÜMÜ OLAN 
PINOT GRIGIO İLE İŞE 
BAŞLADI… BARRYMORE 
ŞARAPLARI’NIN GELECEK 
PLANLARIYSA BÜYÜK.

Nasıl şaraplar seversiniz?
Kolay içimli şaraplar severim. 
Ama kolay içimli şarapların 
‘kompleks olmadığı’ ya da 
‘basit’ olarak etiketlenmesine 
karşıyım.

Şarabı nerede, nasıl 
içmekten keyif alırsınız?
Dostlarla yemek yerken şa-
rap içmekten büyük keyif alı-
rım. Şarap güzelse, yemekle 
birlikte bir o kadar daha iyi 
olur.
 
Peki hangi yemekle hangi 
şarabı önerirsiniz?
Sushi ile soğutulmuş Pinot 
Noir ya da Roze içmeyi çok 
severim. 

 Yemek pişirir misiniz?
İki kızım var. Sadece çocuk-
lar için mutfağa girer ve onlar 
için yemek pişiririm. 

Ailenizden gelen bir şarap 
kültürü var mı?
Kesinlikle yok! Babam tuhaf 
bir adamdı, cebinde bir şişe 
tekila ile dolaşırdı. Ben kız 
arkadaşlarımla 20’li yaşlarım-
da şarap içmeye başladım. 
Hep Pinot Grigio içerdik, 
bazen de Roze… Daha son-
raları kırmızı şarabı keşfettim 
ve şarapla daha derinden il-
gilenmeye başladım. Bu ilgim 

yıllar boyunca da arttı. 

Bu ilginizi bir işe 
dönüştürmeye nasıl karar 
verdiniz?
Aslında tesadüf eseri oldu 
diyebilirim. Film şirketimdeki 
ortağımın tanıdığı bir İtalyan 
aile şarap üreticisiydi. Onların 
şaraplarını çok seviyordum. 
Gide gele şarap üretim işine 
girmeye karar verdim. Bir-
kaç yıl bunu yaptım da ama 
sürekli İtalya’ya gitmek bana 
zor gelmeye başladı. Sonuçta 
California’da bu işi yapmaya 
karar verdim. Yıllardır şarap 
üretimi yapan Kris Kato ile bu 
işe girdim. Ondan kısa süre-
de çok şey öğrendim. 

Şu anda sizin adınızı 
taşıyan üç şarabınız var. 
İleride bizi neler bekliyor?
Markamı, Barrymore Şa-
rapları’nı büyütmeye devam 
edeceğim. Yeni şaraplarımız 
yolda. Önümüzdeki yıllarda 
yeni ürünlerle karşınızda ola-
cağız.

Oyunculuk ve şarap 
üretimi arasında benzerlik 
var mı sizce?
İkisinin de birer hikayesi var. 
Birşey anlatmak için yola çı-
kıyorsunuz. Böyle bir paralel-
lik kurabilirim.

“MARKAMI, BARRYMORE 
ŞARAPLARI’NI BÜYÜTMEYE 
DEVAM EDECEğİM. YENİ 
ŞARAPLARIMIZ YOLDA. 
ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA 
YENİ ÜRÜNLERLE 
KARŞINIZDA OLACAğIZ.”

d r e W ’ U N  s e ç i m i
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ALKALİ BESLENME
Alkali diyetin temelinde yatan teori şu: Vücutta bi-
riken fazla asit hastalıkların barınması için uygun 
ortam meydana getirir. Yüzde 80 alkali ve yüzde 20 
asitli yiyecek tüketilmesini öneren alkali beslenme 
düzeniyle sağlıklı bir vücut için ideal pH dengesi 
sağlanmış olur. Alkali diyette asitli yiyeceklerden ve 
kahve, çay ve asitli içeceklerden uzak durulması, 
sebze ve meyve tüketimine yönelinmesi gerekir. Ve 
bu gıdaların tüketimi sayesinde kanın ideal olan 7.4 
pH değerinde kalacağı öngörülüyor.

Burada bahsettiğimiz pH seviyesi bir maddenin 
asidik-bazik (yani alkali) durumunu simgeler. 0 pH 
değeri tamamen asidik iken 14, tamamen alkali ka-
bul edilir. 7 pH değeri nötrdür. Bu seviyeler vücu-
dun her bölümünde farklılık gösterir. Kan, 7.35 - 7.45 
arası değeriyle alkali bir değere sahiptir. Mide ise 
3.5 pH değeriyle asidik bir bölgedir ve bu sayede 
yiyecekleri parçalayabilir. 

Alkali beslenme, kandaki pH seviyesini denge-
de tutmayı hedefler. Uzmanların yaptığı araştırma-
lar asitli gıdaların azaltıldığı bir beslenme biçiminin 
faydalı olabileceğini gösteriyor. Asit düzeyi yüksek 
besinler tüketmeyen kişilerde böbrek taşı riskinin 
azaldığı, kemiklerin ve kasların güçlendiği, kalp sağ-
lığının desteklendiği, kolon kanseri ve tip 2 diyabet 
riskinin azaldığı gözlemlenmiştir. 

Alkali beslenme sayesinde ilk olarak insan vücu-
dunun bağışıklık sistemi güçlenir ve ardından diyetin 
yapıldığı süre içerisinde gün geçtikçe ciltte topar-
lanmalar ve ekstra bir ışıltı meydana gelir. Bu diyet 
genel anlamda sağlıklı kilo verdiren bir diyettir ve 
sağlıklı olmasının yanında kişiyi hızlı bir kilo verme 
sürecine sokar. Aylık ortalama 3, 5 kilo verilebilecek 
bu beslenme biçimi sayesinde hem sebze ve meyve 
ağırlıklı beslenilir, hem de ekstradan enerji ve kilo 
yapıcı besinlerin yenmesinin önüne geçilmiş olur.

Nasıl Yapılır? 
Alkali diyeti, 3, 4 hafta boyunca ara verilmeden ya-
pılabilir. Diyet süresince vücuda özellikle alkali özel-
likler içeren besinler alınır. Bu diyet sayesinde hem 
vücuttaki fazla yağ birikiminden kurtulursunuz, hem 
de metabolizmanız gün geçtikçe daha sağlıklı bir 
hal alır. Diyetin birinci haftasında sürekli alkali bes-
lenme vücut dengenizi bozmaya başlarsa ve bunun 
etkisini hissetseniz de mümkün olduğunca diyetten 
kopmamaya çalışmalısınız. Çünkü her diyette olduğu 
gibi vücudunuz belirli bir alışma süreci geçirecek-
tir. Ancak ciddi anlamda rahatsızlıklarınız oluyorsa 
ve sağlığınızın bozulduğuna işaret eden belirtileriniz 
oluyorsa derhal diyeti bırakmalı ve bir uzman hekime 
kontrole gitmelisiniz. Bunun dışında bir başka önem-
li nokta daha var. Bu diyeti yaptığınız süre boyunca 
akşam 19:00’dan sonra hiç bir şekilde herhangi bir-
şey yememelisiniz. Bütün beslenmenizi saat 19:00’a 
kadar bitirmeli ve ondan sonrasında vücudunuzu 
dinlenmeye bırakmalısınız. Yine aynı süreçte alkali 
beslenmenizi yavaş bir şekilde yapmalı, besinlerinizi 
hızlı değil, ağır ağır yiyerek ve uzun uzun çiğneye-
rek tüketmelisiniz. Ve en önemlisi de diyet boyunca 
normal su yerine kendi şartlarınızla hazırlayabilece-
ğiniz alkali su tüketmeniz. Bu suyu öğün aralarında 
ya da isterseniz öğünlerinizle birlikte bol bol tüketin. 
Suyu sadece normal su olarak değil, çay ya da kah-
ve suyu yapımınızda, sulu yemek yapımlarınızda da 
kullanabilirsiniz. Diyet süresince önerilen sebzeleri 
mümkün olduğunca haşlayarak ya da çiğ bir şekilde 
yemeniz kilo verme sürecinizi hızlandıracaktır. Eğer 
çiğ yiyemeyeceğiniz sebzeler varsa bu sebzeleri 
pişirirken zeytinyağı gibi daha az kimyasal içeren 
yağlardan kullanın. Bunun dışında öğünlerinizde ya 
da öğün aralarınızda alkali suyunuzun dışında kendi 
hazırlayacağınız meyve sularından ya da bitki çayla-
rından da içebilirsiniz.

Asidik 
Besin Listesi
l Süt ürünleri
l Kümes hayvanları
l Yumurta
l Beyaz un ve şeker
l Ketçap
l Hardal
l Mayonez
l Tatlı gazlı içecekler

l Fazla miktarda kah-
ve ve siyah çay
l Alkol Şarküteri 
ürünleri
l Cips ve gereksiz 
aburcubur

Alkali 
Besin Listesi
l Buğday çimi

l Salatalık
l Zencefil
l Zerdeçal
l Hindibağ
l Ispanak
l Kırmızı ve kara turp
l Soya filizi
l Brokoli
l Pazı
l Kuşkonmaz

l Soya lesitin
l Isırgan otu
l Çörek otu
l Karbonat
l Nane
l Hurma
l Zeytinyağı
l İşlenmemiş doğal 
tuz

AKDENİZ DİYETİ
Pek çok uzmana göre sağlıklı beslenmek, mucize-
vi bir mutfak olan Akdeniz Mutfağı ile beslenmek 
demek. Başlığı belki de bu yüzden “Akdeniz Diyeti 
yerine, “Akdeniz Mutfağı ile Beslenme” yapmalıydık. 
Kardiyolog Prof. Dr. Timur Timurtekin de o uzman-
lardan biri. “Bugün birçok popüler diyet görüyoruz, 
okuyoruz, duyuyoruz. Bunlar mucizevi şeyler vaat 
ediyorlar. Ancak tıp literatürüne girmiş ve bilimsel 
olarak ömrü uzatan, kalp hastalığından koruyan tek 
bir diyet var o da Akdeniz Mutfağı. İçerisinde renga-
renk sebzeler, meyveler, baklagiller, zeytinyağı, balık, 
ceviz ve fındık olan bir mutfak” diyor Timurtekin. Ül-
kemiz bu konuda çok şanslı çünkü biz de bir akdeniz 
ülkesiyiz. Bunu fırsata çevirmeli doğru beslenmeli ve 
uzun yaşamalıyız. Öncelikle sağlık okuryazarlığımızı 

artırmalıyız. İnternette, basında gördüğümüz herşe-
yi gerçek kabul ederek inanmamalı, bilimsel olarak 
kanıt var mı diye araştırmalıyız. Timurtekin’e göre 
diyet yapmak, sağlıklı ve sürdürülebilir birşey değil. 
Kendinizi zorlayarak 3, 5 ay yaptığınız bir diyet, son-
rasında ciddi bir rebound ile ters etki gösterebilir ve 
verdiğiniz kiloları misliyle geri alabilirsiniz. Timurte-
kin’e göre sağlık ile diyet kavramları birbirine çok 
ters. Diyet değil ama sağlıklı bir beslenme tarzını be-
nimsemek ise uzun yaşamın en önemli sırrı. 

Akdeniz diyetiyle ilgili danıştığımız Prof. Dr. Timur 
Timurtekin bu arada eklemeden duramıyor; “Beslen-
me konusu açılmışken Sunset’in de Akdeniz Mutfa-
ğı’na olan tutku ve ilgisini yakından takip ediyor ve 
destekliyorum. Birbirinden lezzetli ve sağlıklı Akde-
niz Mutfağı’nın yenilikçi damak çatlatan lezzetlerini 
tatmak benim için de bir tutku.” 

Sağlıklı 
Beslenme 
Trendleri

Prof. Dr. Timur Timurtekin; 
“Sunset’in Akdeniz 
Mutfağı’na olan tutkusunu 
yakından takip ediyor ve 
destekliyorum. Birbirinden 
lezzetli ve sağlıklı Akdeniz 
Mutfağı’nın yenilikçi 
lezzetlerini tatmak benim 
için de bir tutku.” 

SON YILLARDA 
ALIŞTIĞIMIZIN DIŞINDA 
BESLENME SİSTEMLERİYLE 
SAĞLIK ARAYIŞI İÇİNDEYİZ. 
ARTIK TÜRKİYE’DE DE 
ÖNERİLEN MAYR DİYETİ, 
ALKALİ BESLENME, vEGAN 
DİYETİ GİBİ BESLENME 
TRENDLERİNİN YANI SIRA 
AKDENİZ DİYETİ DE ÖNE 
ÇIKAN SAĞLIKLI BESLENME 
TRENDLERİNDEN OLMAYA 
DEvAM EDİYOR. 

ALKALİ BESLENMEYLE İLGİLİ 
ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN 
TÜRKİYE’DEN DOKTORLARA 
ÖRNEK VERECEK OLURSAK; 
DR. AYŞEGÜL ÇORUHLU VE DR. 
ENDER SARAÇ’I SAYABİLİRİZ. 
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MAYR DİYETİ
Dr. F. X. Mayr, 1875-1975 yılları arasında yaşamış 
Avusturyalı bir doktor. Sağlık için pek çok konuda 
ölçütlerimiz olduğunu ama “batın” için olmadığını 
farkediyor. Dr. Mayr’ın ilk kitabının adı; ‘Bağırsak ve 
Güzellik’. Ona göre, bizi hayatta tutan ne yediğimiz 
değil, ne hazmettiğimizdir. Bir sürü sağlık sorunumuz 
bağırsakların fonksiyon bozukluklarından kaynakla-
nıyor. Vücudumuzu dinlendiriyoruz ama bağırsak-
larımız hiç dinlenmiyor. Akşam ağır yemek yiyoruz, 
bağırsaklarımız gece biz uyurken de çalışıyor. Abur 
cubur ve sık yemek de bağırsağı yoruyor. Mide çok 
dolduğunda besinlerin fazlasını bağırsaklara atı-
yor. Buradan kana karışmaması gereken proteinler 
kana karışıyor. Sonuçta; vücudun çeşitli yerlerinde 
enflamasyon oluyor. Yorgunluk, bitkinlik hissi, şeker 
hastalığı, bağırsak hastalıkları, eklem problemleri 
meydana geliyor. Mayr beslenme düzeniyle bu so-
runlardan kurtuluyorsunuz.

Uluslararası Mayr Hekimleri Derneği, Avustur-
ya’da bir dernek. Mayr metodunu kullanmak bu 
doktorlara has birşey. Dünyada Avusturya’da tek 
bir yerde eğitimi veriliyor. İntermed’in kurucusu ve 
Yaşasın Hayat Şile’de Mayr Beslenme Danışmanlığı 
yapan Dr. Hasan İnsel, şu anda Türkiye’de bu eğitimi 
almış olan tek doktor.  Bize bu beslenme metodunun 
inceliklerini anlatıyor.

“İnsan vücudunda 1,5-2 kilo kadar bakteri bulu-
nuyor. Çoğu da bağırsakta. Aslında bizim için yararlı 
olan ama yanlış beslendiğimiz için, mesela fazla şe-
ker aldığımızda vücudumuzda azalan iyi bakteriler 
var. Bu durumda vücudumuzdaki kötü bakterilerin 
sayısı da artıyor. Mayr Diyeti’nde kötü bakterileri aç 
bırakıyoruz. Probiyotik, yani iyi bakteri verip, kötü 
bakteri öldürülüyor. Süt (laktoz), fruktoz, glüten ve 
histaminler (alerjenler)… Diyetin ilk aşamalarında 
bu dördünün alınmamasına dikkat ediliyor. Mayr’da 
sabah kahvaltısında krallara layık, öğlen yemeğinde 
prenslere layık beslenmelisiniz. Akşam yemeğinde 
az yemelisiniz, cimrilik yapın. Ara öğün yok. Ama 
unutmayın; Mayr Diyeti 3, 4 hafta süreyle uygulana-
cak birşey. Sonra hayatınıza, öğrendiklerinize dikkat 
ederek devam etmelisiniz.”

Şarkıcı Geri Halliwell, aktör Kevin Spacey ve İn-
giliz sosyetik güzel Jemima Goldsmith’ın da müdavi-
mi olduğu Mayr Diyeti’nin sırları şunlar: 
l Metabolizmanızı olumsuz etkileyen kafein ve şe-
kerden kesinlikle uzak duracaksınız. İlk üç gün yor-
gunluk ve baş ağrısı hissetseniz de bu “temizlenme-
nin” etkisidir.
l Vücudumuzun temposu saatler ilerledikçe yavaş-
lar. Bu nedenle insan vücudu günün ilk yarısında 
yediği hemen hemen her şeyi rahatlıkla sindirebilir. 
Ancak daha sonraki yenilen gıdaların sindirimi zorla-
şır. Bu nedenle asıl gıdaların büyük bir bölümü saat 
12’ye kadar tüketilmelidir.
l Çiğ sebze ve meyveler akşam değil gündüz tüke-
tilmelidir.
l Akşam yemeğinde çorba ya da hafif pişirilmiş ba-

lık ya da sebzeler tercih edilmelidir. Akşam yemeği 
saati 18:00’den geç olmamalıdır. Bu sayede siz ya-
tağa gitmeden sindirim tamamlanmış olur.
l Kilo vermenin en önemli sırlarından biri gıdaları 
çiğneme tekniği. Yemekleri ne kadar çok çiğnerse-
niz o kadar az yiyerek doyarsınız. Çok çiğnemek 
hem beyne tokluk sinyalinin ulaşması için gerekli 
zamanı sağlar, hem de besinin bileşenlerine daha 
kolay ayrılmasını ve daha kolay sindirilmesini sağ-
lar. Her lokmayı ağzınızda en az 30-40 kez çiğne-
yin, tamamen sıvı hale geldikten sonra yutun. Ayrıca 
yediklerimizin bebeklikte süt emerken kullandığımız 
tükürüğümüzdeki Amilaz enzimine maruz kalması  
da önemli.  
l Sabah kahvaltıdan önce bir bardak ılık su için. 
Gün içinde de 2, 3 litre su tüketin. Su yemekle değil 
yemek aralarında içilmeli. Yemekle birlikte içilen su, 
sindirime yardımcı olan tükürükteki Amilaz enzimi-
nin kaybolmasına neden olur. En ideali yemekten 15 
dakika önce ve yemekten 1 saat sonra su içmektir.
l Su dışında bitki çayı, meyve suyu ve tercihen 
laktozsuz süt içebilirsiniz. Çay ve kahve 14 gün bo-
yunca kesinlikle yasak. Şarap ise küçük bir kadeh 
olmak kaydıyla izinli.
l Karbonhidratlar enerji kaynağı olduğu için tama-
men kesmek doğru değil. Ancak temel beslenme 
kaynaklarını taze sebze ve meyvelerden oluşturmak, 
karbonhidratlı besinleri ise yan unsur olarak kullan-
mak gerekiyor. Ayrıca tam tahıllı ürünlerin tercih edil-
mesi öneriliyor.
l Yağ tüketiminde doymuş yağlardan uzak durmak 
çok önemli. Almanız gereken Omega 3, 6, 9 türü 
yağlar, fındık, zeytin, ayçiçeği, keten tohumu ve ke-
nevir gibi ürünlerde bulunuyor. Özellikle Omega 3 
türü vücuttaki yağların yakılmasına da yardımcı olu-
yor. 
l Karaciğer ve böbrek gibi vücudu temizleyen or-
ganlar için gerekli olan proteinlerin mutlaka yeterli 
miktarda alınması lazım. Bu nedenle en az iki günde 
bir balık ya da peynir ve et gibi hayvansal ürünler 
tüketilmeli. Ancak protein ihtiyacının baklagillerden 
karşılanması vücut sağlığı için daha yararlı.

YARI vEGAN BESLENME
Vegan Diyeti, hayvansal gıdaları ve hayvansal ürün-
lerin tüketilmesini reddeden bir diyet. Vegan tanımı, 
1944 yılında Donald Watson tarafından ortaya atıldı. 
Veganizm, hayvanların gıda, eşya ya da giysi olarak 
günlük hayatta kullanımından kaçınılmasını ve maruz 
kaldıkları eziyetten uzak durmayı savunan bir felse-
feyi benimsiyor. Hayvanların ya da hayvansal her-
hangi bir ürünün yenilmesine karşı çıkıyor. Veganlar, 
hayvansal gıdaların insan metabolizmasına uygun 
olmadığını, bitkisel gıdalarla beslenen insanların et 
ve et ürünlerini yiyenlerden daha sağlıklı ve uzun 
ömürlü olduğunu düşünüyor.

Vegan diyetinin tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve 
kalp hastalıklarının önlenmesinde yararlı olduğunu 
gösteren bilimsel yayınlar da kanıt olarak gösteriliyor.

İNTERMED’İN KURUCUSU 
VE YAŞASIN HAYAT 

ŞİLE’DE MAYR BESLENME 
DANIŞMANLIğI YAPAN DR. 
HASAN İNSEL, ŞU ANDA 
TÜRKİYE’DE BU EğİTİMİ 

ALMIŞ OLAN TEK DOKTOR.  
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Ünlülerin Diyeti
Pek çok ünlü vegan diyetini benimsemiş durumda. 
Jennifer Lopez, Beyonce, Rihanna, vegan diyetiyle 
zayıflayan ünlüler. Bu ünlüler, aslında vejetaryen/
vegan olmayıp zayıflamak için kısa süreli vegan 
diyeti yapmış olan kişiler. Vegan diyetini uygulayıp 
fazla kilolarından kurtulduktan sonra da genellik-
le haftada bir ya da birkaç gün vegan beslenmeyi 
sürdürüyorlar. 

Vegan diyetinde 21 gün hiçbir şekilde hayvansal 
gıda ve ürün yenmiyor. Sebze, meyve, kuru yemiş, 
bitki tohumu ve tahıllarla besleniliyor. Ek olarak ke-
sinlikle şeker ve şekerli gıda alınmıyor. Günlük kalori 
alımı da 1400 ile sınırlandırılıyor. Diyette sadece bit-
kisel yağ (zeytinyağı, fındık, avokado ve soğuk pres 
yağlar) kullanılıyor. Son yıllarda pek çok Hollywood 
ünlüsünün bu yöntemle zayıfladığını hemen belirtelim. 

vegan Diyetinin faydaları
Et ağırlıklı beslenmenin kalp-damar hastalığını hız-
landırdığını, böbrek rahatsızlıkları ve gut gibi meta-
bolik hastalıkları arttırdığını gösteren birçok bulgu 
var. Vegan diyeti ise ağırlıklı olarak yeşil yapraklı 
sebzeler, taze meyveler, tohumlar, tahıllar ve bakla-
giller gibi daha az kalorili ve tok tutucu yiyecekler-
den oluşur. Vegan diyetinde vücudun ihtiyacı olan 
bitkisel proteinler, karbonhidrat, vitaminler, mine-
raller, hepsi sadece bitkisel kaynaklı yiyeceklerden 
sağlanır. Bitkilerden elde edilen yağlar, kalp sağlığı 

için yararlı olan tekli ya da çoklu doymuş yağlardır.
Vegan diyetler ayrıca, yüksek lif içerir. Midede 

ve sinir sistemindeki yüksek lifli gıdalar tokluk hissi 
verir ve tüm yiyeceklerin glisemik indeksini düşürür. 
Üstelik bitkisel besinler, hayvansal ürün kaynaklı 
proteinlerden çok daha az alerjendir, yani alerjik re-
aksiyon yaratma ihtimali çok daha azdır.

Sürekli vegan tipi beslenme özellikle gençlerde 
anemi, osteoporoz ve vitamin eksikliğine neden ola-
bilir. Hem uygulanması zor bir beslenme türü, hem 
de dikkat edilmediği takdirde uzun süreli uygula-
mada sağlık riskleri taşıyabilir. O yüzden pek çok 
ünlü zayıflamak istediklerinde 21 gün vegan diyetini 
uygulayıp, kilo verdikten sonra haftada bir ya da bir-
kaç gün vegan oldukları, diğer günler ise hayvansal 
besin aldıkları  bir beslenme biçimini tercih ederler. 

Diyelim haftada üç gün vegan olmaya karar ver-
diniz. Kalan 4 günde 2 öğün et, 3 öğün balık, 2 öğün 
beyaz et almaya özen gösterin.

Diyetisyen Gizem Şeber, Yarı Vegan beslenme 
sistemini sağlıklı yaşam aracı olarak önerenlerden. 
“Kanada Sağlık Örgütü’nün önerisine göre haftada 
en az bir gün hayvansal kaynaklı gıda tüketmemek 
ve bitkisel protein alternatifleri olan kurubaklagil, ki-
noa, kuruyemiş, tofu gibi besinlere beslenmemizde 
yer vererek daha fazla lif ve sağlıklı yağ tüketmek 
sağlığımız için son derece yararlı. Bu uygulamanın 
kalp ve sindirim sistemi sağlığını geliştireceği düşü-
nülüyor” diyor.

DİYETİSYEN GİZEM ŞEBER, 
YARI VEGAN BESLENME 

SİSTEMİNİ SAğLIKLI 
YAŞAM ARACI OLARAK 

ÖNERENLERDEN. 
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İSTANBUL’UN BEŞ YILDIZLI 
OTELLERİ GİBİ “BEŞ YILDIZLI” 
SPOR SALONLARINDAKİ 
SPA’LAR DA KENDİNİZİ 
ŞIMARTMANIZ İÇİN İDEAL 
MEKANLAR… TERCİHİNİZİ 
TÜRK HAMAMI’NDAN YANA 
KULLANACAKSANIZ YENİ 
RESTORE EDİLEN AYASOfYA 
SULTAN HAMAMI DA İYİ BİR 
SEÇENEK OLUŞTURACAKTIR.

Lotus çiçeği, Raffles Spa’nın felsefesi-
nin en büyük ilham kaynağı. İlk bakışta 
son derece zarif olan çiçeğin günlük 
dönüşümü yenilenme konusunda ilham 
veren bir simge.

İç huzur ve yenilenme hissinin elde 
edilmesi için güç harcama ve rahatlama 
arasında bir denge kurulması gerekiyor. 
Raffles Spa Yolculuğu, her biri duyu-
sal kaçamağınız için beklediğiniz her 
şeyi ve daha fazlasını sağlamak üzere 
ustaca kişiselleştirilmiş geleneksel ve 
yerel yöntemlerin bir araya getirildiği bir 
karışımdır. İstanbul’un merkezinde can-
landırıcı bir vaha hayal edin... Raffles 
Spa’da yer alan üç Türk Hamamı’ndan 
birinde geleneksel bakımların tadını çı-

karabilir, size özel Couples Suite’lerinde 
ya da yedi adet lüks bakım odalarından 
birinde dilediğiniz terapinin keyfini sü-
rebilirsiniz. 3000 metrekareye yayılan 
Spa ve sağlıklı yaşam alanında kendinizi 
şımartmaya hazır olun. Raffles Spa’da 
bayanlara ve baylara ayrılmış dinlenme 
alanları, saunalar, buhar odaları, jakuzi-
ler, macera duşları ve buz çeşmelerinin 
yanı sıra gün ışığıyla aydınlanan kapalı 
havuzu ve panoramik şehir manzarasına 
hakim açık havuz yer alıyor. Merkezde 
aynı zamanda yoga ve pilates stüdyosu, 
kişisel eğitmenle çalışma olanağı, Tech-
nogym® ekipmanları ile donatılmış bir 
fitness alanına ek olarak, kuaför ve el 
ayak bakım salonları bulunuyor.

Spa Keyfi
i s T a N B U l ’ d a

RAffLES SPA

SWISSOTEL İSTANBUL 
THE BOSPHORUS
PÜROvEL SPA & SPORT

Pürovel Spa & Sport, Alpler’den ilham 
alan sağlıklı yaşam çözümlerini, misafir-
lerine şık ve güncel bir ortamda sunar. 
Pürovel felsefesi; ‘well-being’ kavramı-
nın yanı sıra taş, tahta, su ve flora gibi 
doğanın kaynakları, Alpler’in tazeleyici 
havası ve dağlardaki mevsimsel deği-
şimden hareketle oluşturulmuştur. İs-
viçre’de üretilen çeşitli organik yağların 
kullanıldığı Pürovel Spa bakımları, spor 
çalışmalarıyla birlikte etki gösterir ve 
her ikisi de mevsimlerin ritmiyle can-
landırmak ve güç vermek üzere dizayn 
edilmiştir.

SANITAS SPA, 
ÇIRAğAN PALACE KEMPINSKI HOTEL

Çırağan Palace Kempinski İstanbul’un seçkin 
Spa’sında gerçek anlamda bir rahatlama için birbi-
rinden özel seçenekler arasında karar vermekte zor-
lanacaksınız. Çırağan Palace Kempinski Istanbul’un 
Spa merkezi Sanitas tarafından işletilmekte ve bir 
Türk hamamına, fitness salonuna, jakuziye, kapalı 
havuza, sauna ve buhar odasına, masaj odalarına 
ve güzellik bakımları uygulanan bir odaya sahiptir. 
Misafirlerin favorilerinden biri de, tüm yıl açık olan ve 
Boğaz’ın mükemmel manzaralarının seyredilebileceği, 
ısıtmalı sonsuzluk havuzudur. Sanitas imzasını taşıyan 
sultanlara layık masajın yanı sıra Asya terapileri de 
sunan Sanitas Spa’da deneyebileceğiniz çok özel bir 
bakım da Altın Bakımı. Altın Yüz Bakımı ve Altın Vücut 
Bakımı ile çok özel bir terapiyi deneyimleyeceksiniz.

İSTANBUL’DAKİ PEK ÇOK 
LÜKS SPA MERKEZİNDE 
KAKAO MASAJI, KIRMIZI 
ŞARAP FIÇI BANYOSU, 
GREYFURT VE TARÇIN 
PEELİNG BAKIMI GİBİ 
TEDAVİLER İLE CİLDİNİZİ 
YENİLERKEN İŞTAHINIZI DA 
KABARTABİLİRSİNİZ.

St. Regis markasının 
seçkin köklerinden 
doğan ve sadece St. 
Regis’e ait bir marka 
olan Iridium Spa, 
ısmarlama ve nadir 
bir spa deneyimi ile 
İstanbul’daki adresini 
onurlandırıyor.

 Misafirlerinin temel 
ihtiyaçlarına göre 
özelleştirilen servisler, 
Spa’nın adını aldığı 
dünyanın en nadir 
elementlerinden bir ta-

nesi olan Iridium kadar 
nadir olarak tasarlan-
mıştır. 1938 yılında The 
St. Regis New York’ta 
Iridium Room’un 
açılışına kadar uzanan 
bir tarihi miras üzerine 
inşa edilen Iridium Spa 
İstanbul, büyüleyici 
tasarımı ve kendine 
özgü çay ritüelleri gibi 
ayırt edici jestleri ile 
geçmişten gelen bu 
zarafeti günümüze 
yansıtmaktadır.

Spa merkezindeki 
Türk Hamamı, çok 
popüler. Ayrıca, mekan 
içerisindeki üç adet ısı-
tılmış kapalı havuz, göz-
lerden uzak kalmanıza 
imkan sağlıyor. Iridium 
Spa’da Budapeşte’de 
yaratılmış olan termal 
su bazlı Omorovicza 
kozmetik ürünleri 
kullanılıyor. Masajlar 
ise holistik ve organik 
Sundari ürünleriyle 
gerçekleştiriliyor. 

IRIDIUM SPA, ST. REGIS HOTEL

MAIN COURSE
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CAUDALIE 
vINOTHÉRAPIE SPA, 
LES OTTOMANS HOTEL

Dünyada ilk Vinothérapie Spa, 
Château Smith Haut Lafitte üzüm 
bağlarında doğdu. Hotel Les 
Ottomans hayali ise 1999’da Ahu 
Aysal Kerimoğlu’nun boğazın 
eşsiz güzellikteki yalılarından birini 
restore ettirme fikriyle başladı. 
Vizyonu 19. yüzyılın Osmanlı 
ihtişamını, lüksünü ve modern 
dünyanın rahatlıklarını birleştire-
rek ziyaretçilerine, günümüzde 
yaşanan bir peri masalı sunmak 
olan bu eşsiz tesis, Türkiye’nin 
ilk ve tek Caudalie Vinothérapie 
Spa’sını, değerli misafirlerine eşsiz 
güzellikte bakımlar ve sonsuz 
huzur vermek için bu rüyanın en 
önemli parçası haline getirdi. Size, 
şarap özleri ile yapılan sadece 
Hotel Les Ottomans’da tecrübe 
edebileceğiniz meşhur Kırmızı 
Şarap Fıçı Banyosu ve üzüm 
çekirdekleri ile ölü hücrelerinizden 
arınacağınız Ezilmiş Cabernet 
Peelingi, nemlendirici ve yenileyici 
taze üzümlerle yapılan Pulp Frik-
siyon Masajını öneriyoruz… Ayrıca 
Avrupa, Uzak Doğu kökenli ma-
sajlar ve kültürümüzün bir parçası 
olan Türk Hamamı gibi geleneksel 
bakım ve masajlarla da kendinizi 
şımartabilirsiniz.

İstanbul’un merkezi semtle-
rinden Beşiktaş’ta yer alan 
Four Seasons Hotel’in İstanbul 
Boğazı üzerindeki ikinci 
otelindeki Spa, ayrıntılara 
gösterdiği özenle misafirlerini 
şehrin ortasında derin bir ne-
fes almaya davet ediyor. 2100 
metrekarelik kullanım alanı, 
Boğaz kıyısındaki açık havuzu, 
cam tavanlı kapalı havuzu, 
özel hamamları, özenle tasar-
lanmış sauna, jakuzi ve buhar 

odasıyla farklılaşıyor. Spa’da 
3 Türk hamamı ve 10 bakım 
odası yer alıyor. Spa;  günlük 
giriş imkanı, üyelik paketleri, 
dönemsel promosyonlar ve 
özel günlerde şık hediye alter-
natifleri sunuyor.

THE FOUR SEASONS HOTEL İSTANBUL 
AT THE BOSPHORUS, SPA
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i p e k  kota n

1977 İstanbul doğumlu olan İpek 
Kotan, 2000 yılında Boston’da bulunan 
Emerson College, Medya Sanatları Bö-
lümü’nden mezun oldu. Yedi yıl boyun-
ca çeşitli girişimci projelerin yanısıra 
kurumsal işlerde de çalıştı. Sonra 30 
yaşında, içinde git gide artan yaratıcı 
dürtüye daha fazla karşı gelmemeye 

ya S h a  b u t l e r

Sanatçı, 2014 yılından beri seramik çalışma-
larını doğup büyüdüğü İstanbul’da, Anadolu 
yakasındaki atölyesinde ve eğitim hayatını 
tamamladığı Amerika’da, Boston Massachu-
setts’deki atölyesinde gerçekleştiriyor. Ön-
cesinde üç yıl Barcelona’da, daha öncesinde 
de New York ve Philadelphia’da yaşadı. Yasha 
Butler’ın eğitimine gelince; 2001 yılında Cornell 
Üniversitesi’nde Tasarım ve Çevre Analizi 
Bölümü’nü bitirdi. Sonrasında California’daki 
Laney College’da, İstanbul’da Nuray Ada ile, 
North Carolina’daki Penland School of Crafts 
ve Maine’deki  Haystack Mountain School of 
Crafts’de seramik ve porselen üzerine çalıştı. 

Yasha Butler’ın işleri bugüne kadar Amerika 
ve Türkiye’de pek çok farklı galeride sergilendi 
ve jüri değerlendirmesi yapılan yarışmalarda 
görücüye çıktı. Sanatçı şu anda stüdyo çalış-
malarına, mücevher tasarımı ve metal işçiliğinin 
inceliklerini öğrenmek için ara verdi.  

Yasha Butler kendi işlerini şöyle tanımlı-
yor; “Yarattıklarıma bakınca ‘baştan çıkarıcı’ 
tanımlaması ilk olarak akla gelmese de yaratım 
sürecinde aklımdaki bu oluyor. İşlerimde 
dikkat çeken çıkıntılar ve girintiler, hep bunun 
bir sonucu… Ve zıtlıklar arasında hassas bir 
denge kurmak da yaratım sürecinde benim 
için çok önemli: eski ve yeni, kaba ve pürüz-
süz yüzeyler gibi…”  

Bir başka seramik sanatcı-
mız Ömür Tokgöz, 1988 yı-
lında Ege Üniversitesi Tekstil 
Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 2003 yılına ka-
dar tekstil mühendisi olarak 
çalıştı. Aynı yıl M. Tüzüm Kı-
zılcan seramik stüdyosunda 
seramik çalışmaya başladı. 
2006’daysa kendi stüdyosu-
nu kurdu. O zamandan beri 
porselen üzerine deneysel 
çalışmalarına devam ediyor. 
Ömür Tokgöz bugüne kadar 
seramik ve porselen işleriyle 
pek çok uluslararası ödülün 
de sahibi oldu. Bunların ara-
sında 2011 yılında Macaris-

tan’da aldığı 3. Uluslararası 
Silikat Sanatları Trienali ‘Jüri 
Mansiyonu’ ve ‘International 
Ceramic Studio Özel Ödülü’, 
2014 yılında yine Macaris-
tan’da 4. Uluslararası Silikat 
Sanatları Trienali, İkincilik 
Ödülü,  2015 yılında Ro-
manya’da Cluj Uluslararası 
Seramik Bienali, Mansiyon 
Ödülü, 2016 yılında Alman-
ya’da 8. Nassuische Spark-
kase Seramik Yetenek Ödülü 
(The Vessel in Ceramic and 
Porcelain) ve aynı yıl aldığı, 
Latviya Uluslararası Seramik 
Bienali, Mansiyon Ödülü 
sayılabilir.

karar vererek 2007’de sanat ve tasarım okumak için yeniden 
üniversiteye döndü. 

İlk önce yine Amerika’da bulunan, Rhode Island School 
of Design’da temel sanat eğitimi aldı. İpek Kotan, daha sonra 
İngiltere’de Staffordshire Üniversitesi’nde seramik yüksek 
lisansını tamamladı. Eğitimi sonrasında Avusturya’da ve 
İsviçre’de çalışan Kotan, 2016 yılında çalışmalarını European 
Ceramic Work Centre’da devam ettirmek üzere Hollanda’ya ta-
şındı. Kotan’ın 2017 Şubat ayına kadar çalışmaya devam ettiği 
seramik rezidansında daha önce bulunanlar arasında Anish 
Kapoor, Antony Gormley, Marcel Wonders ve Hella Jongerius 
gibi sanatçı ve tasarımcılar yer alıyor.

Almanya’da Dresden ve Landshut Müzeleri’nde, Hollan-
da’da Boijmans Müzesi’nde ve Ankara’da Cumhurbaşkanlığı 
Koleksiyonu’nda işleri olan sanatçının, ayrıca Avrupa ve Ameri-
ka’da bir çok özel koleksiyonda eserleri bulunmaktadır.

Narin Tasarımlar
BU TOPRAKLARDA 
DOĞUP BÜYÜMÜŞ 

OLAN ÜÇ KADIN 
PORSELEN SANATÇISI, 

TASARIMLARIYLA SANAT 
ELEŞTİRMENLERİNDEN 
BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR. 

fARKLI TARZLARI OLAN 
BU ÜÇ TASARIMCIYI vE 

İŞLERİNİ SAYfALARIMIZA 
TAŞIDIK.

ö m ü r  to kg öz

MAIN COURSE



. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
İL

K
B

A
H

A
R

 2
01

7 
. 8

7

. S
U

N
SE

T
T

E
R

 . 
İL

K
B

A
H

A
R

 2
01

7 
. 8

6

Art @ Sunset

DESSERT

fraNsIz saNaTçI PhIlIPPe Icher’iN iki eseri sUNseT’iN Büyük yemek saloNUNda yer almakTa. 

IcHer, eserleriNde özellikle Toprak, BroNz Ve aHşap giBi doğal malzemeler kUllaNmayI TerciH ediyor. 

BU maTeryalleri Bir araya geTirirkeN yok olaN medeNiyeTleri, oNlarIN HikayeleriNi Ve 

yaşam TarzlarINI Hayal ediyor. sUNseT’Te yer alaN iki eserdeN BiriNde “mutluluk”, 

diğeriNdeyse “uzun ve güzel bir yaşam” yazIlarI yer almakTadIr.
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MASERATI İLE SUNSET’İN 
SÜREGELEN İŞBİRLİĞİNİN 

2016 YILINDAKİ SON ETKİNLİĞİ 
OLAN YENİ YIL DAvETİ’NDE İŞ 
vE SANAT DÜNYASININ ÖNDE 
GELEN İSİMLERİ BULUŞTU. 
TÜRKİYE’DEKİ fERRARI vE 
MASERATI SAHİPLERİYLE 
SUNSET MİSAfİRLERİNİN 

KATILIMIYLA GERÇEKLEŞEN 
ETKİNLİKTE, fER MAS 

TARAfINDAN SATIŞA SUNULAN 
MASERATI’NİN LÜKS SPORTİf 
SEDANI QUATTROPORTE’NİN 

YENİ vERSİYONU DA 
SERGİLENDİ.

DESSERT

FER MAS ŞİRKET MÜDÜRÜ 
SİNAN SAİP BEL VE SUNSET 
GRİLL & BAR’IN YARATICISI BARIŞ 
TANSEVER’İN EV SAHİPLİğİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİ YIL 
BULUŞMASINA, İŞ VE SANAT 
DÜNYASINDAN BİRÇOK İSİM 
KATILDI. YAKLAŞIK 250 KİŞİNİN 
KATILIMIYLA GERÇEKLEŞEN 
DAVET, RENKLİ KARELERE 
SAHNE OLDU.

Yeni Yıl Daveti
s U N s e T  V e  m a s e r a T I ’ d e N

Mirgün Cabas, Memo Garan

Shai

Balçiçek İlter, Ertuğrul Özkök, Zara

Serra Tokar, Kaya Ersu, Barış Tansever

Erdil Yaşaroğlu

Mehmet Özer, Hakan Öztürk

Hakan-Şeyla Karadeniz, Alize-Barış Tansever

Balçiçek İlter, Ercan Canmutlu

Mehmet Ali Karamehmet, 
Barış Tansever, Neşet Yalçın

İlker Mengi, Ünal Ercan

Şevki Korkmaz, Dalia Garih, Naim Gençoğlu

Ahmet Güneştekin, Barış Tansever, Güran Gökyay

Cengiz-Ayşe Sezen, Mediha-Kemal Kaya

Ayşe Kucuroğlu, 
Onur Baştürk

Jeffi Medina, Erol Tabanca, Celal Çapa

Barış Tansever, Gökhan Kimsesizcan

Sinan Saip Bel, Cengiz Eroldu
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BARIŞ TANSEvER, MARKA 
KONfERANSI’NIN GALA 
PARTİSİNE Ev SAHİPLİĞİ 

YAPTI. SUNSET BRASSERIE’NİN 
ŞIK ORTAMINDA EŞSİZ 

BOĞAZ MANZARASINDA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN 

PARTİDE KONUKLARA, 
SUNSET’İN YARATICI MUTfAK 

DİREKTÖRÜ fABRICE CANELLE 
ÖNDERLİĞİNDE HAZIRLANAN 

MENÜ SUNULDU. 

BAYANLARIN GECE 
ELBİSELERİ VE ERKEKLERİN 
SMOKİNLERİYLE KATILDIğI 
GECEDE ŞIKLIK ÖN PLANDAYDI.
BU ÖZEL GECEDE ÇALAN 
DJ AYDIN KATIRCIOğLU 
DAVETLİLERE SABAHIN 
İLK IŞIKLARINA KADAR 
UNUTAMAYACAKLARI 
BİR GECE YAŞATTI.

Gala Gecesi
DESSERT

m a r k a  k o N f e r a N s I 

Alize Tansever, Gonca Karakoç, Aslı Pasinli, Ayşe Arman

Cem Şengör, Ayşegül Yürekli ŞengörGamze Çuhadaroğlu, Ece vahapoğlu

Sibel Kutman Oral, Cahit Oral

Mehmet Kutman

Tuba Ünsal, Balçiçek İlter, Ahmet Güneştekin

Cengiz-Ümit Yatağan, Ersin Kayalar, 
Siren Ertan, Barış Tansever

Sani, Asuman Şener

Bj Cunningham Gökhan-Sanem Öğüt Gülse Birsel

Alize Tansever, Okay Eğdirici

Rıfat Elhadef, Tuba Ünsal, Barış Tansever, 
Mirgün Cabas, Cem Şengör

Goldierocks, Aydın Katırcıoğlu
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1- Yemek yemeyi sevdiğiniz üç şehir...
Houston, San Sebastian ve Floransa.

2- Bu şehirlerdeki favori mekanlarınız 
ve lezzetleriniz...
Houston’la başlayalım… Ortağımın hobi olarak 
başlattığı ve  son derece başarılı olan restoranı 
BCN ve oradaki Cin&Tonik. San Sebastian’daki 
Rekondo, nefes kesici manzara ve harika yemek-
lerle sizi karşılayan sevgili Lourdes… 

3- Sunset’teki favori yemekleriniz hangileri?
Sunset fillet, karides tempura, keçi peynirli salata 
ve tabii  sevgili Mustafa’nın her güne özel  verdiği 
yemek ve şarap tavsiyelerini hep dinlerim.

4- En sevdiğiniz yemek...
Menemen.

5- En sevdiğiniz ülke mutfağı...
Akdeniz mutfağı. 

6- Yemek yapıyor musunuz?
Her fırsat bulduğumda kızlarıma, annemlere, Ümit’e 
ve arkadaşlarıma yemek pişirmekten çok keyif 
alırım. 

7- Çok sevdiğiniz ama yedikten sonra pişman 
olduğunuz bir “guilty pleasure” var mı?
Yedikten sonra pişman olmuyorum ki :)

8- Yemek rutininizi anlatabilir misiniz?
Maalesef örnek bir rutinim yok zira sabah kahvaltı 
etmeyi sevmem. Öğlene kadar kahve, öğlen iş 
yemeği yoksa yemek yemek ancak akşam aklıma 
gelir. Akşam yemekleri ise benim için tam bir 
şölen. Sevdiklerimle güzel bir masada saatlerce 
oturabilirim ve maalesef yiyip içebilirim. 

9- Seyahatlerde bu rutinin dışına 
çıkıyor musunuz?
Maalesef iş seyahatlerim kahvaltı toplantıları ile 
başlıyor, akşam yemekleri ile bitiyor ve tam üç 
öğün oluyor.

10- Sunset’i üç kelimeyle tanımlar mısınız? 
Kalite, mahalle barım, arkadaşımın yeri.

11- Sunset’e ne sıklıkla geliyorsunuz?
Her fırsatta.

12- Bugüne kadar yemeğini en beğendiğiniz, 
en etkilendiğiniz restoran hangisi?
Botafumeiro, Barselona.

13- Evinizde davet verdiğinizde 
favori menünüz nedir?
Evde en  sevdiğim şey yemek davetinden ziyade 
parti vermek.  Dolayısıyla yemek menüsünden 
ziyade iyi bir içki ve müzik menüsü yanında atış-
tırmalıklar oluyor.  

SUNSET

MÜDAVİMİ

Serra 
Küçükoğlu
TRICON ENERJI ORTAĞI

Rekondo, San Sebastian

Houston

DESSERT

1- Yemek yemeyi sevdiğiniz üç şehir...
İstanbul, Londra ve Ege’nin, özellikle Fethiye’nin 
koylarındaki balıkçı lokantaları.

2- Bu şehirlerdeki favori mekanlarınız 
ve lezzetleriniz...
Sevdiklerimle beraber ve keyifli olduğum müd-
detçe mekan ve lezzet farketmiyor, restoran da 
olabilir, sokak yemeği de…isim vermem gerekirse 
İstanbul’da Sunset, Dragon, Tike, Sütlüce civa-
rındaki Sadrazam, Kadıköy’de Çiya,  Londra’da 
Nobu, Hakkasan, Roka, Fethiye Turunçpınarı’nda-
ki Osman’ın Yeri.

3- Sunset’teki favori yemekleriniz hangileri?
Genellikle tempura karides ve ızgara ahtapot pay-
laşarak başlayıp, sushi ile devam ediyorum.

4- En sevdiğiniz yemek...
Hangisini söylesem diğerlerine haksızlık olacak 
fakat sakatat, kebap ve mezelere karşı ayrı bir 
zaafım olduğunu itiraf etmeliyim.

5- En sevdiğiniz ülke mutfağı...
Türk mutfağının yanı sıra  Ortadoğu’dan İspan-
ya’ya Akdeniz’e kıyısı olan tüm yerel mutfaklar.

6- Yemek yapıyor musunuz?
Mutfakta bana sıra gelmiyor maalesef, buradaki 
eksiğimi yiyerek kapatmaya çalışıyorum.

7- Çok sevdiğiniz ama yedikten sonra pişman 
olduğunuz bir “guilty pleasure” var mı?
Evet, özellikle oğlumla beraber yaptığımız sakatat 

yüklemeleri; uykuluk ve kokoreç…

8- Yemek rutininizi anlatabilir misiniz? 
Öğlenleri genellikle bankada yerim. Akşamları da 
genellikle ailemle birlikte evde kalabalık, hareketli 
ve eğlenceli bir soframız oluyor. Son zamanlarda 
akşamları hafif yemeye çalışıyorum. Ama bu asla 
sıkıcı yemekler yemek anlamında değil…

9- Seyahatlerde bu rutinin dışına 
çıkıyor musunuz?
Eğer kaçırmamam gerektiğini düşündüğüm bir 
yemek/lezzet varsa akşamı hafif geçmeme konu-
sunda kendimi ikna edebiliyorum.

10- Sunset’i üç kelimeyle tanımlar mısınız? 
Üç kelime yetmeyebilir, ben 5 kelime söyleyeyim, 
siz aradan seçin: Dostluk, istikrar, lezzet, kalite, 
ve boğaz’ın eşsiz manzarası…

11- Sunset’e ne sıklıkla geliyorsunuz? 
Ayda birkaç defa, hem iş yemekleri hem de ailem 
ve arkadaşlarımla gelirim.

12- Bugüne kadar yemeğini en beğendiğiniz, 
en etkilendiğiniz restoran hangisi?
İlk açıldığında Londra’daki Asia de Cuba çok 
değişik gelmişti.
 
13- Evinizde davet verdiğinizde 
favori menünüz nedir?  
Sohbetin önüne geçmeyecek, konuklarımıza 
keyif verecek yerel ve mevsimsel lezzetleri tercih 
ederiz.

SUNSET

MÜDAVİMİ

Faik 
Açıkalın
YAPI KREDİ BANKASI, 
YÖNETİM KURULU MURAHHAS 
ÜYESİ vE CEO

Asia de Cuba, Londra

Londra
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DESSERT
gibi rengarenk mevsim çiçeklerini de sayabilirim.

2017 ilkbaharında ne tarz aranjmanlar ön 
planda olacak? Sezonun tasarım trendlerinden 
bahseder misiniz?
Son yılların en önemli akımı doğaya dönüş. Tüm 
mekanlara bitkilerin yoğunlukla dahil olduğunu gö-
rüyoruz. Tabiattan gelen her şeyin bizi rahatlatıp 
dinginleştirdiği bir gerçek ve bizce bu durum çiçek 
tasarımlarında da kendini gösteriyor. Aranjmanlarda 
daha cool, çabasız bir hava yakalamak sezonun en 
popüler trendi. 

Şimdilerde farklı malzemelerden üretilmiş, 
değişik formlarda kutular vazolara hoş 
alternatifler oluştururken, çeşitli sebze ve 
meyveler de çiçeklere ahenkle eşlik ediyorlar. 
Peki, sizin gözde aksesuar ve detaylarınız 
hangileri?
Yılbaşı dönemlerinde kullandığımız çeşitli meyve ve 
aksesuarlar en sevdiğimiz tamamlayıcılar arasında. 
Biz farklı objelerle çiçeklerimizi harmanlamayı çok 
seviyoruz. Örneğin, çiçeklerimiz arasında bir küçük 
tavşan ya da oyuncak bebek de  görebilirsiniz!

Dört mevsimi de göz önünde bulundurarak 
değerlendirirseniz, günümüzün en çok rağbet 
gören bitki türlerini nasıl sıralarsınız? Bu 
çeşitlerin genel özellikleri ve popülaritelerinin 
sebepleri neler?
En başta güller geliyor. Çiçekler, bildiğiniz gibi bil-
hassa kadınların ilgi alanına giriyor ve güller hem 
romantizm ve saflığı hem de aşkı simgeliyor. Sanırım 
vazgeçilmez özelliklerinin önemli nedeni bu. Ayrıca 
orkide ve lilyumlar da gösterişli ve uzun ömürlü ol-
dukları için çok tercih ediliyor. 

Baharı karşılamaya hazırlanırken, okuyucuları-
mıza bahçe veya teraslarında ne gibi düzenle-
meler yapmalarını, hangi bitkileri yetiştirmelerini 
önerirsiniz?
Baharı karşılarken rengarenk mevsimlik çiçeklerini 
balkonunuzda ya da bahçenizin bir bölümünde kulla-
nabilirsiniz. Biz en çok hanımeli ve yasemin gibi çok 
güzel kokan çiçekleri öneriyoruz müşterilerimize. 

Çiçek tutkunlarının sadece Lara Çiçek’te 
karşılaşabilecekleri, imzanız niteliğinde 
dokunuşlar varsa örneklendirir misiniz?
Öncelikle doğallığa ve renklerin eşsiz birlikteliğine 
önem veriyoruz. Çiçeklerimizi mutlaka özel mesajlar 
ve aksesuarlarla tamamlıyoruz. 

Son dönemde çiçek tasarımı, meslek olarak 
çokça tercih edilmeye başlandı. Bunca 
alternatif arasında sivrilmek adına ne gibi farklı 
uygulamalar veya yenilikler yapıyorsunuz?
Sadece çiçek servis etmediğimizin bilincindeyiz, 
duygulara dokunmak ve sıcak ilişkileri sürdürebil-

mek çok önemli. Bebek’teki showroom’umuzun yeni 
tasarımında bu unsurları sağlamaya özen gösterdik. 
Artık tüm misafirlerimiz, Lara Çiçek’te vakit geçirme-
yi de seviyorlar. 

firma olarak benimsediğiniz ilkeler neler? 
Sektörde bu denli uzun süredir varlık 
göstermenizin sırrını nasıl açıklarsınız?
Müşterilerimizi dinlemek ve titiz çalışmak en önemli 
ilkelerimiz.

İstanbul’un en köklü çiçekçilerinden biri olarak, 
kuruluşunuzdan bu yana kendi içinizdeki 
evrimi ve çiçek tasarımının dünya genelindeki 
gelişimini nasıl yorumlarsınız? 
Lara Çiçek, şansını birlikte çalıştığı dev isimlerden 
alıyor ve her projesinde kendini yeniliyor. Bu özellik-
lerimiz, bizi geçmişten bugüne bambaşka noktalara 
taşıdı ve büyümemizi, endüstrinin içine girmemizi 
sağladı. İşte bu sayede sadece çiçek satmıyoruz.

20 senedir Sunset’in çiçeklerini temin 
ediyorsunuz. İşletmeyle yollarınız nasıl kesişti? 
Uzun süredir Sunset’le iş birliği yapmaktan büyük 
bir keyif duyuyoruz. Yıllar evvel özel bir müşterimiz 
adına kendisine gönderdiğimiz çiçeği çok beğenme-
si üzerine restoranın sahibi Barış Tansever ile tanış-
tık ve çalışmaya başladık. Daha uzun seneler devam 
etmesi dileğiyle…

Restorana hangi dönemlerde hangi türlerin 
gönderimini yapıyor ve bu seçimleri neye göre 
belirliyorsunuz?
Çiçek aranjmanlarını mevsime göre tasarlıyoruz. 
Sonbahar ve kış aylarında daha ziyade turuncu, 
bordo ve kahverengi gibi toprak tonlarını, ilkbahar 
ve yaz dönemlerinde ise en çok pembe, fuşya, sarı, 
mor ve beyazları kullanıyoruz. Zaman zaman topraklı 
bitkileri, özellikle de sukulentleri tercih ediyoruz.

Lara Çiçek’i kurmaya nasıl karar verdiğinizi ve 
öncesinde neler yaptığınızı anlatır mısınız?
Firmayı kurmadan önce farklı sektörlerde sosyal 
bilimler alanında uzman olarak çalışıyordum. Çiçek-
lere ilgim okul çağıma dayanıyor diyebilirim. Hep 
hayalini kurduğum işi yapma fırsatını yıllar önce ya-
kın bir dostumun yönlendirmesiyle yakaladığım için 
şanslıyım. Bugün, Lara Çiçek olarak 25. senemizi 
kutluyoruz.

Ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Bireylere ve 
kurumlara yönelik servislerinizi biraz 
açar mısınız?
Ekip olarak, müşterilerimizi her geçen gün daha çok 
şaşırtmaya ve mutlu etmeye konsantre bir şekilde 
çalışıyoruz. Özel dizayn aranjmanlar ve farklı sunum 
stilleriyle çiçeklerimizi servis ediyoruz. Kişisel beğe-
niler doğrultusunda özel siparişler de hazırlıyoruz. 
Ayrıca her türlü organizasyona yönelik tasarım sü-
recini de kapsayan hizmetler sunuyoruz. Bunun yanı 

sıra, kurumsal firma ve tasarımcılarla aralarında dev 
moda markalarının vitrin ya da mağaza düzenleme-
lerinin yer aldığı çalışmalar yürütüyoruz. Yılbaşı, se-
zon açılışları, Anneler Günü gibi özel günler ile moda 
haftaları, en yoğun çalıştığımız ve heyecan verici 
projelere imza attığımız dönemlerin başında geliyor.

Bünyenizde hangi bitki türlerini 
barındırıyorsunuz? Ürün gamınızı 
detaylandırır mısınız? 
Çiçeklerimizin yüzde 98’i canlı bitkilerden oluşuyor. 
Bunların çoğunu orkideler, sukulentler, monstera-
lar, sansaveryalar, yapraklı bitkiler ve vazo çiçekleri 
meydana getiriyor.

Bahar aylarında hangi çiçekler sahneye 
çıkacak? Mevsimle özdeşleşmiş türlere değinir 
misiniz?
Bahar dalları hep vazgeçilmezler arasında! Ayrıca 
kokulu çiçekler ve sümbül, frezya, lale ve anemon 

Çiçek ve Ötesi

“ÇİÇEK ARANJMANLARINI 
MEVSİME GÖRE TASARLIYORUZ. 
İLKBAHAR VE YAZ 
DÖNEMLERİNDE EN ÇOK PEMBE, 
FUŞYA, SARI, MOR VE BEYAZLARI 
KULLANIYORUZ. ZAMAN ZAMAN 
TOPRAKLI BİTKİLERİ, ÖZELLİKLE 
DE SUKULENTLERİ TERCİH 
EDİYORUZ.”

SEKTÖRDE ÇEYREK ASRI 
DEvİREN LARA ÇİÇEK, 
MÜŞTERİLERİNE ÇOK 
ÇEŞİTLİ TAZE BİTKİLERLE 
HAZIRLADIĞI BİRBİRİNDEN 
ŞIK ARANJMANLARIN YANI 
SIRA BOLCA SAMİMİYET 
vE İLGİ SUNMASIYLA 
BİLİNİYOR. fİRMANIN 
KURUCUSU BÜLENT 
ÇOLAK, HİZMETLERİNİ, 
BENİMSEDİKLERİ İLKELERİ 
vE ÖZEL DOKUNUŞLARINI 
ANLATIRKEN TABİAT 
TUTKUNLARINA SEZON 
TRENDLERİNE İLİŞKİN 
TÜYOLAR vERMEYİ DE 
İHMAL ETMİYOR.

EDA DİLBER
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LÜKS GEMİ SEYAHATİ YAPMAYI SEvENLER İÇİN HABERLERİMİZ vAR. 
ARTIK CRUİSE’LARDA EvLENEBİLİR, DÜNYA TURUNA ÇIKABİLİR 
YA DA ÖZEL İSTEKLERDE BULUNABİLİRSİNİZ.

O Gemide 
Ben de Olsaydım

MSC Cruises 12 
gemisinde, romantik 
çiftlere dünya deniz-
lerinde, unutulmaz 
anlar yaşatmak 
amacıyla; nişan, 
sembolik nikah ve 
yıldönümü kutlama-
ları organize ediyor. 
Bu organizasyon 
için, 3 ayrı paket 
seçeneği sunuyor. 
Daha gemiye biner 
binmez, başrolde 
gelin-damadın oldu-
ğunu hissettirecek 
şekilde, Hoşgeldiniz 
kokteyli ile karşılama 

yapılıyor. Ayrıca ge-
miye biniş günü özel 
ikramlar, nikah odası 
organize edilmesi 
ve süslenmesin-
den, sabah kabine 
getirilecek mükellef 
bir kahvaltıya kadar 
bütünleşik hizmetler 
sunuluyor. Damadın 
yaka çiçeği ve düğün 
pastasından, gelinin 
makyajına kadar pek 
çok hizmetin verildiği 
seremoni, sosyal 
medyada evliliğinin 
ses getirmesini iste-
yen çiftler için ideal.  

119 Günde Devr-i Alem
Gemiyle, 119 günlük bir dünya seyahati, 6 kıtada top-
lam 32 ülke, 49 liman… 5 Ocak 2019’da İtalya’nın Ceno-
va şehrinden yola çıkacak olan MSC Magnifica gemisi, 
119 günlük yolculuğunda, yeniden Cenova’ya dönene 
kadar; 32 ülke ve 49 ayrı limanı ziyaret edecek. Bu se-
yahat az beğenen, bir seyahatten daha fazlasını talep 
eden, sıra dışı seyahatleri seven gezginler için ideal bir 
seçenek. Tonga’nın sıcak iklimi ile takımadalarından, 
Bora Bora’nın tertemiz bakir sularından, Cartagena’nın 
büyüleyici kültürüne ve Ürdün’ün Akabe şehrindeki va-
halara kadar MSC Cruises ile dünya çevresinde toplam 
49 destinasyon gezeceksiniz. MSC Cruises dünya tu-
runda, misafirlere Yeni Zelanda, Fiji ve Maldivler’i keş-
fetmek için fırsatlar sunulurken, Karayipler gibi nefes 
kesici bir coğrafyada da, birbirinden güzel 9 liman zi-
yaret edilecek. 119 günlük MSC Magnifica ile bu güzel 
Dünya turunun bedeli ise, kişi başı liman vergileri dahil 
12,500 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
http://www.msccruises.com.tr/www.msccruises.com.tr

Güneşin Peşinde
Boutique Style, etkileyici doğanın yeşili 
ile uçsuz bucaksız okyanus mavisinin 
birleştiği bir tatili düşleyenlere Sydney, 
Auckland, Wellington, Hobart, Papua 
Yeni Gine, Fiji ve Vanuatu gibi şehirlerden 
oluşan rotalarıyla benzersiz kültür dene-
yimleri vaat ediyor. Tatilini romantik kıyı 
şehirlerinde geçirmek isteyenlere Tayland, 
Endonezya, Malezya, Vietnam ve Singa-
pur’daki dünyanın en romantik tatil bölge-
si Güney Doğu Asya’nın en özel adaları 
Phuket, Bali, Koh Samui ve Kuala Lumpur 
gibi ziyaretler ile benzersiz bir rotada tatil 
planlaması hazırlayan Boutique Style, ha-
yalleri gerçeğe çeviriyor. Uzak Doğu’nun 
eşsiz kültür deneyimlerini hissetmek ve 
aynı zamanda deniz tatilini kombine şekil-
de planlamak isteyenlere Tokyo, Yokoha-
ma, Okinawa, Taiwan ve Hong Kong rotası 
ile unutulmaz bir seyahat sunan Boutique 
Style, seyahat severlerin hiçbir yerde 
bulamayacağı seçeneklerle tatilleri unutul-
maz anılarla süslemeye devam ediyor.
www.boutiquestyle.com.tr

81 Dereceye 
Yolculuk 
Kutup ayıları, deniz kuşla-
rı, ayıbalıkları ve morslar… 
Doğanın insanı en zorladığı 
yerlerden Kuzey Buz Denizi 
üzerinde, yoğun buz kütleleri 
arasında, güneşin hiç batma-
dığı topraklarda keşif gemisi 
“Ortelius” ile geminin kırdığı 
buzulların çıkardığı sesler 
arasında 81º Kuzey Paraleli’ne 
bir hafta süren unutulmaz bir 
yolculuk yaşayabilirsiniz. Fest 
Travel’ın satışta olan bu gezisi 
30 Mayıs-8 Haziran tarihleri 
arasında. 

Gemide Evlenmeye Ne Dersiniz? 

Cenova

Bora Bora

Phuket

fiji
Endonezya

DESSERT
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DESSERTDESSERT

24 çeşiT 
ŞAMPANYA

53 çeşiT 
İTHAL BEYAZ

7 çeşiT 
İTHAL ROSé 

81 çeşiT 
İTHAL KIRMIZI

5 çeşiT 
İTHAL TATLI ŞARAP

6 çeşiT 
PORT

4 çeşiT 
SHERRY

6 çeşiT 
GRAPPA

9 çeşiT 
KONYAK

74 çeşiT 
NADİR BULUNAN 
FRANSIZ ŞARABI

20 çeşiT 
SPECİAL YENİ DÜNYA 

ŞARAPLARI
 44 çeşiT 

YERLİ BEYAZ

11 çeşiT 
YERLİ ROSé

105 çeşiT 
YERLİ KIRMIZI

7 çeşiT 
YERLİ TATLI

EN ESKİ TARİHLİ ŞARAP 
1911 CHATEAU RAUZAN 

SEGLA

IMPERIAL ŞARAPLAR 
1985 PETRUS

1994 CHATEAU MOUTON 
ROTHSCHILD

 
DOUBLE MAGNUM 

ŞARAPLAR
1989 CHATEAU LA TOUR 

BLANCHE
 

MAGNUM 
1990 CHATEAU MOUTON 

ROTHSCHILD

1995 CHATEAU 
LAFITE ROTHSCHILD

1990 CHATEAU MARGAUX
 

YERLİ MAGNUMLAR 
BÜYÜLÜBAğ RESERVE 

CABERNET SAUVIGNON 2012
URLA TEMPUS 2013

 
YERLİ DOUBLE MAGNUM

PRODOM SYRAH, 
CABERNET FRANC, 
PETIT VERDOT 2011

 
BEYAZDA 13 FARKLI ÜLKENİN, 

KIRMIZIDA 12 FARKLI 
ÜLKENİN ŞARABI VAR.

Sunset’in Kavında
N e l e r  Va r ?

HERKESİN İLGİSİNİ ÇEKEN SUNSET’İN İDDİALI KAvINDA NELER OLDUĞUNU 
HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ? BU MERAKINIZI GİDERMEYE KARAR vERDİK...

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 
BMW 7 Serisi Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda.

BMW 7 SERİSİ.

BMW 7 Serisi 24x30.5.indd   1 2/28/17   11:07 AM
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