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DÜNYANIN
KALBİNE GİDEN
YOLU İZLEYECEK

Global GastroEconomy Summit
Will Follow the Way Towards
the Heart of the World

Kaya

DEMİRER
TURYİD - Turizm, Restoran Yatırımcıları ve
Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı
TURYID - Turkish Restaurant &
Entertainment Association Chairman

Ülkemiz ekonomisine, turizm ve yeme içme sektörüne katma değer sunmak üzere
faaliyetlerini sürdüren yurt içinde 1250, yurt
dışında ise 250 adet restoranı bir araya getiren çatı
kuruluş TURYİD; Turizm ve Restoran Yatırımcıları,
Gastronomi İşletmeleri Derneği olarak bu yıl
Global GastroEkonomi Zirvesi’ni 2’nci kez
düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz.
TURYİD olarak ülkemizin kalkınması için bireysel
ve kurumsal bir göz ile ‘toplumsal bir bakış açısı’
oluşturmamızın önemli olduğuna inanıyor ve bu
bakış açısı ile salt restoran işletmeciliği konusunda
değil, etkileşimde olduğu tüm sektörlerde de
gelişim sağlayacağımızı düşünüyoruz. Zirvenin
programını oluştururken Yatırım, Teşvikler,
İhracat ve Turizmde gündem yaratan başlıkların
yanı sıra sosyal yaşama ışık tutan, ilham veren
konuşmacılara yer verdik.

Tourism and Restaurant Investors, Gastronomy
Enterprises Association, TURYİD, the umbrella
organization bringing together 1250 restaurants
from the country and 250 restaurants from the
abroad having activities to provide added value
to economy, tourism and food – beverage sector
of our country, is experiencing the happiness
of organizing the 2nd Global GastroEconomy
Summit this year. As TURYİD, we believe the
importance of creating a “social perspective”
from an individual and corporate point of view
for development of our country, and think that
we will make improvement not only in restaurant
management issue but also in all sectors having
interactions. While preparing the summit program,
we involved topics creating agenda on Investment,
Incentives, Export and Tourism besides inspiring
speakers enlightening the social life.

Sosyal Gastronomi, yemeğin herkesi buluşturan,
birleştiren bir payda oluşunu gündeme taşıyor;
ihtiyacı olan insanlar için kalkınmada sorunlu
bölgelerde ve o bölgelerin bireyleri üzerinde
fırsatlar yaratmaya odaklanıyor. Sosyal
Gastronomi bu yönü ile dünyanın her köşesinde
aynı haklara ve fırsatlara sahip olmayan, toplum
tarafından dışlanan insanların, eğitim ve öğretim
yoluyla mesleki beceri kazanmaları sağlanarak,
yararlı ve verimli bireyler haline gelmesi, hem
bireysel hem de toplumsal olarak iyileşmesini ve
topluma kazandırılmasını sağlıyor.
Ülkeler yemek kültürünü markalaştırmak istiyor.
Günümüzde mutfak diplomasinin de ötesine
geçilmekte. Devletler artık yemek kültürünü
markalaşmak için kullanıyor. Diplomasi - halkla
ilişkiler karışımı bu kavram son birkaç yıldır
kurumsallaşmakta. Konuyla ilgili ABD ve
Avrupa’da yüksekokullarda özel bölümler açılıyor.
Bazı ülkelerin diplomasileri bu konuda strateji
geliştirip, özel bütçe ayırıyor. Ünlü şeflerin bu
stratejinin vazgeçilmez unsuru, ülkelerinin marka
elçisi olduğunu söylemeye dahi gerek yok.
Gastro Diplomasi kavramı ile sizleri tanıştırarak,
herkesin gönüllü elçilik misyonunu üstlenmesini
hedefliyoruz.

Social Gastronomy brings the food’s aspect of
bringing everyone together into the agenda;
it focuses on creating opportunities at areas
having problems in development for people
in need and individuals of these areas. Social
Gastronomy enables people not having same
rights and opportunities around the world and
alienated by the society to become efficient and
effective individuals through gaining professional
abilities with training and education and maintain
improvement in terms of both individual and
social aspects. Countries are willing to brand their
food culture. Today, the gastronomy diplomacy is
exceeded. Governments are using the food culture
for branding anymore. Combination of diplomacypublic relations notion is being institutionalized
in recent years. Special departments are opening
within high schools in U.S.A. and Europe on that
issue. Diplomacies of various countries develop
strategy and allocate special budgets for this
aspect. It is not required to say that famous
chefs are inevitable items of this strategy and
brand ambassadors of their countries. We are
aiming everyone to undertake the volunteered
ambassador mission by introducing the gastro
diplomacy notion to you.

Bu vizyon ile hayata geçirdiğimiz, alanının öncüsü
olan yerli ve yabancı pek çok ismin katılımıyla
düzenlediğimiz 2. Global GastroEkonomi
Zirvesi’nde dolu dolu, verimli ve başarılı bir
gün geçireceğimize inancımı paylaşıyor; tüm
katılımcılara keyifli bir organizasyon diliyorum.

I hereby share my belief that we will have a full,
effective and successful day at the 2nd Global
GastroEconomy Summit, organized by us with
attendance of many local and foreign persons
being pioneers of their areas under this vision; and
wish a joyful organization for all attendants.

Açılış Konuşmaları
Opening Speeches

İsmail

GÜLLE
TİM - Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı
TİM - Turkish Exporters Assembly Chairman

Hayatın kaynağı yiyecek ve içeceğin, kültürün ve
ekonominin ayrılmaz bir parçası haline dönüşümünü
ifade eden gastronomi, günümüz dünyasının en çekici
sektörlerinden birisidir. Kaynağı kadim uygarlıklara
dayanan gastronomi, Türkiye için de önemli ekonomik
ve kültürel fırsatlar sunmaktadır. Gastronominin bütün
boyutlarıyla ama özellikle ekonomi boyutuyla ele
alınacağı “Global Gastroekonomi Zirvesi” de, ülkemiz
açısından gastronominin sahip olduğu dev potansiyeli,
önem ve anlamı somut olarak göstermektedir.
Zirvenin, gastronominin ekonomi boyutunun topluma
anlatılmasının yanı sıra, bütün paydaşlarına da yeni bir
şevk ve güç katacağına inanıyor, ülkemizin bu alanda
sahip olduğu birikim ve deneyimin hem mal hem de
hizmet ihracatımıza önemli katkılar sunmasını temenni
ediyorum.
Gastronomy, expressing transformation of food and
beverages as the source of life into an inseparable part of
culture and economy, is one of the most attractive sectors
in today’s World. With its history going back to ancient
civilizations, Gastronomy provides important economic
and cultural opportunities for Turkey as well. The “Global
Gastroeconomy Summit” where the gastronomy will be
handled with all aspects, especially in terms of economy,
perceptibly shows the huge potential, importance and
meaning of the gastronomy for our country. Besides
explaining the economic aspects of gastronomy to the
society, I believe that the Summit will provide a new
enthusiasm and strength to all stakeholders, and wish
important contributions from knowledge and experience
of our country in this area to our commodity and service
exports.

PROGRAM
PROGRAMME

AÇINIZ!
OPEN!

13:30 - 15:35

126’

13:30 - 13:58
Sunan / Presenter

27’

GLOBAL MARKALAR ÖNCÜ FİKİRLER! / GLOBAL BRANDS, LEADING IDEAS!
Yücel ÖZALP TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi / TURYİD Board Member

13:32 - 13:42

10’

‘FAIR KITCHENS’ ADİL MUTFAK HAREKETİ / ‘FAIR KITCHENS’’ FAIR KITCHEN MOVEMENT
Şükrü DİNÇER UFS Dünya Pazarlama Başkan Yardımcısı / UFS Marketing Vice President

13:43 - 13:58

15’

TÜRK MUTFAĞI VE DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAK
BİR ŞİRKETİN AMACI HALİNE NASIL GELDİ?
HOW DID “ADOPTING THE TURKISH KITCHEN AND IT’S VALUES”
BECAME A PARTICULAR PURPOSE OF A COMPANY?
Cem SEYMEN CNNTÜRK Ekonomi Editörü / Journalist
Esra ÖZERKAN Metro Türkiye Gıda Kategori Grup Müdürü / Metro Food Cateegory Group Manager
Maximillian THOMAE Gastronometro Direktörü / Gastronometro Director

20’

TURİZM, TARIM VE İHRACATI BULUŞTURAN BAĞ: ŞARAP
WINE... CONNECTING PEOPLE : TOURISM, AGRICULTURE AND EXPORTS
Şirin PAYZIN Gazeteci / Journalist
Ali BAŞMAN KAVAKLIDERE Yönetim Kurulu Başkanı / KAVAKLIDERE Board Chairman
Sibel KUTMAN DOLUCA Yönetim Kurulu Üyesi / DOLUCA Board Member
Levent KÖMÜR MEY Genel Müdürü / MEY General Manager

15’

İSPANYA ŞARAP TURİZMİNDE NASIL DÜNYA OYUNCULARINDAN BİRİ OLDU?
HOW DID SPAIN BECAME ONE OF THE WORLD’S GREAT ACTORS IN WINE TOURISM?
José Antonio VIDAL Wine Tourism Association of Spain Başkanı

Moderatör / Moderator

14:00 - 14:20
Moderatör / Moderator

PROGRAM / PROGRAMME

2. OTURUM / SESSION 2
YA ŞİMDİ YA HİÇ! / NOW OR NEVER!

14:21 - 14:36

Wine Tourism Association of Spain President

08:00 - 08:50

KAYIT / REGISTRATION

08:50 - 09:35
Moderatör / Moderator

AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING SPEECHES
Hande Demirel - Hoş Geldiniz / Welcome
Sn. Kaya Demirer TURYİD - Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı

14:37 - 14:47

10’

URLA BAĞYOLU: TARIMA VE GASTRONOMİYE DAYANAN, YAŞANABİLİR VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TURİZM BÖLGESİ YARATMA PROJESİ
A PROJECT FOR CREATING A LIVEABLE AND SUSTAINABLE TOURISM AREA RELYING ON
AGRICULTURE AND GASTRONOMY: URLA BAĞYOLU
Can ORTABAŞ URLA ŞARAPÇILIK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

14:48 - 14:58

10’

YENİ GELENEKLER / NEW TRADITIONS
Mehmet GÜRS İstanbul Yiyecek İçecek Grubu İYİG Kurucu Ortak

TURYID - Turkish Restaurant & Entertainment Association Chairman

Sn. İsmail Gülle TİM - Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı
TİM - Turkish Exporters Assembly Chairman

Sn. Tuna Turagay

URLA ŞARAPÇILIK Board Chairman

T.C. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Republic of Turkey Ministry of Trade Deputy Minister

Sn. Nadir Alpaslan

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism Deputy Minister

İstanbul Food&Beverage Group Founding Partner

14-59 - 15:19

20’

Moderatör / Moderator
09:35 - 12:31

177’

09:35 - 10:03
09:36 - 09:51

27’
15’

Economy Journalist

1. OTURUM / SESSION 1
GÖRÜNENDEN FAZLASI / BEYOND VISIBLE

Özgür TORT

10’

MARDİN’DE NELER OLUYOR? / WHAT IS HAPPENING IN MARDİN?
Ebru BAYBARA DEMİR Şef, Sosyal Girişimci ve Mutfak Araştırmacısı
Chef, Entrepreneur and Kitchen Researcher

10:04 - 10:31
Sunan / Presenter

27’

GASTRODİPLOMASİ / GASTRODIPLOMACY
Ahmet ÖZBEK TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi / TURYİD Board Member

10:06 - 10:21

15’

DEVLET MARKALAŞMASINDA GASTRODİPLOMASİNİN YERİ
PLACE OF GASTRODIPLOMACY IN STATE BRANDING
Paul ROCKOWER Levantine Public Diplomacy Executive Director

10:22 - 10:32

10’

KAHVE DİPLOMASİSİNİN 40 YILLIK HATIRI “Arzum Okka Katkılarıyla”
The Diplomacy of “40 Years Lasting Respect for a Cup of Coffee”
With Contributions of Arzum Okka
Gizem ŞALCIGİL WHİTE Gönüllü Girişimci / Turkish Coffee Truck

15’

Tire Diary Cooperative President

15:20 - 15:35

15’

Moderatör / Moderator

15’

Director / Emotourismo

15:36 - 15:51

15’

Moderatör / Moderator

1.4 MİLYARLIK PASTADAN KAÇ DİLİM İSTERSİNİZ?
HOW MANY SLICES WOULD YOU LIKE TO HAVE FROM A PIE OF 1.4 BILLION PIECES?
Murat KOLBAŞI Arzum Yönetim Kurulu Başkanı / Türkiye - Çin İş Konseyi Başkanı DEİK
Arzum Board Chairman / Turkey - China Business Council President DEİK

159’

15:53 - 16:08

15’

11:22 - 11:32

11:33 - 11:43

10’

10’

TROY: ANADOLU’DAN TAM TADINDA ÖDEME YÖNTEMİ
TROY: “FULL FLAVOUR PAYMENT METHOD” FROM ANATOLIA		
Soner CANKO Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. CEO / CEO of Interbank Card Center
BİR RÜYA!
A DREAM!		
Umut ÖZKANCA CEO of d.ream / TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi

3. OTURUM / SESSION 3
YERELDEN EVRENSELE GASTRONOMİ TURİZMİ
GASTRONOMY TOURISM FROM LOCAL TO GLOBAL
TÜRSAB İÇİN GASTRONOMİ TURİZMİ NEDİR?
WHAT IS GASTRONOMY TOURISM FOR TÜRSAB?
Ömer KARTİN Gastronomi Turizmi İhtisas Komitesi Başkanı / TÜRSAB
Gastronomy Tourism Expertise Committee Chairman / TÜRSAB

Diğdem KAÇMAZ Gastronomi Turizmi İhtisas Komitesi Başkan Yardımcısı / TÜRSAB
Gastronomy Tourism Expertise Committee Vice Chairman / TÜRSAB

Cem POLATOĞLU Başkan Danışmanı ve Dış Turizm İhtisas Başkanı / TÜRSAB

Chairman Consultant and Foreign Tourism Expertise Chairman / TÜRSAB

16:09 - 16:47

38’

Sunan / Presenter

		

GELENEKSEL MUTFAKLARI İLE DÜNYAYI FETHEDENLER
CONQUERORS OF THE WORLD WITH TRADITIONAL KITCHENS
Ebru KÖKTÜRK KORALI Zirve Komite Başkanı, TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi

Summit Committee President, TURYİD Board Member

12’

SARAYDAKİ MÜCEVHER / JEWEL IN THE PALACE
PhD. JIA CHOI O’ngo Food Communications Başkanı

O’ngo Food Communications President

16:23 - 16:35

12’

GASTRONOMİ TURİZMİNDE ÖZGÜNLÜK VE DEĞER YARATMA
AUTHENTICITY AND VALUE CREATION IN GASTRONOMY TOURISM
Prof. Sarote PHORNPRAPHA Royal Passage Co. Ltd. CEO

16:35 - 16:47

12’

GELENEKSEL MUTFAĞIN TURİZMDEKİ PAYI
SHARE OF TRADITIONAL KITCHEN IN TOURISM
Shinichi NAKAMURA Japan Travel&Tourism Association (JTTA) Uluslararası İlişkiler İcra Direktörü

Uğur TALAYHAN Swissôtel The Bosphorus, Genel Müdür / Swissôtel The Bosphorus General Manager
Shi RUILIN Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiği Kültür Müsteşarı
People’s Republic of China Ankara General Consulate - Undersecretary of Culture

Taxim Capital, Kurucu ve Yönetici Ortak
Taxim Capital, Founder&Partner

LİPTON TEA TIME

15:51 - 18:30

16:11 - 16:23
11:06 - 11:21

TURYID - Turkish Restaurant & Entertainment Association Chairman
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü
Is Private Equity Investment Trust Chief Executive Officer

Serkan KIZIL

GASTRONOMİ TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VE EKONOMİDE İTİCİ GÜÇ OLABİLİR Mİ?
GASTRONOMY AS A DRIVER FOR SOCIAL TRANSFORMATION AND ECONOMIC GROWTH
Laura FANDOS Strateji Direktörü / Globaldit

YENİ TURİZM ÜRÜNLERİNİN YARATILMASI VE TİCARİLEŞTİRİLMESİ
ESTABLISHMENT AND COMMERCIALIZATION OF NEW TOURISM PRODUCTS
David MORA Direktör / Emotourismo

YATIRIMCILARIN VE FONLARIN GASTRONOMİYE İLGİSİ
INTEREST OF INVESTORS AND FUNDS ON GASTRONOMY
Kaya DEMİRER TURYİD - Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı
Murat ÖZGEN

Director of Strategy / Globaldit

10:50 - 11:05

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü,
Genel Müdür Yardımcısı
Agricultural Loan Cooperatives Central Union General Directorate
Deputy General Manager

Mahmut ESKİYÖRÜK Tire Süt Kooperatifi Başkanı

Volunteered Entrepreneur / Turkish Coffee Truck

10:33 - 10:49

Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı, CEO
Migros Ticaret A.Ş. Executive Chairman CEO

Özgür GÜVEN

SOSYAL GASTRONOMİ / SOCIAL GASTRONOMY
GASTRONOMİNİN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ / THE HEALING POWER OF GASTRONOMY
David HERTZ Gastromotiva, Küresel Sosyal Gastronomi Hareketi Öncüsü
Gastromotiva, Global Social Gastronomy Movement Leader

09:53 - 10:03

DEMOKRATİK KALKINMA MODELİ OLARAK “KOOPERATİFÇİLİK”
“COOPERATION” AS A DEMOCRATIC DEVELOPMENT MODEL
Hande DEMİREL Ekonomi Gazetecisi

Japan Travel&Tourism Association( JTTA) International Relations Executive Director

16:48 - 17:10

22’

ÖZGÜN BÖLGELER, YENİ ROTALAR!
UNIQUE AREAS, NEW ROUTES!
Tayyar ZAİMOĞLU TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi / TURYİD Board Member

10’

GRAVYER VE TURİZMİN GİZLİ İLİŞKİSİ
THE SECRET RELATIONSHIP BETWEEN GRUYERE AND TOURISM
İlhan KOÇULU Boğatepe Çevre Yaşam Derneği Başkanı / Koçulu Peynircilik Yönetim Kurulu Başkanı

Sunan / Presenter
16:50 - 17:00

CEO of d.ream / TURYİD Board Member

Boğatepe Environment Life Association Chairman / Koçulu Cheese Board Chairman

11:44 - 12:09

25’

Moderatör / Moderator

YÜKSELEN DEĞER RESTORAN İHRACATINA TURQUALITY DESTEĞİ
TURQUALITY SUPPORT FOR RESTAURANT EXPORTS, THE RISING VALUE
Gamze CİZRELİ BigChefs Cafe & Brasserie Yönetim Kurulu Başkanı / TURYİD Başkan Yardımcısı

17:00 - 17:10

10’

BigChefs Cafe & Brasserie Vice President / TURYİD Board Chairman

Emel EMİRLİOĞLU Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve

Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı
Ministry of Trade Free Zones Abroad Investment and Services
Deputy General Manager

Akın TAVUZ

Doğuş Holding / Vergi, Mali İşler ve Finansal Raporlama Bölüm Başkanı
Doğuş Holding / Tax, Financial Affairs and Financial Reporting Department Head

Tahsin ÖZTİRYAKİ

Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Öztiryakiler Vice Chairman

Refika’s Kitchen Founder

24’

YERELİ YÜCELTEN ŞEFLER / CHEFS PROMOTING LOCAL
Yaprak BALTACI TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi / TURYİD Board Member

17:12 - 17:24

12’

LİMA’DAN BODRUM’A / FROM LIMA TO BODRUM
Diego MUNOZ The Bodrum Edition, Executive Chef

17:24 - 17:36

12’

PERU’DA YERELİ YÜCELTEN ŞEFLER / CHEFS UPLIFTING LOCAL IN PERU
Mathias CILLIONIZ Executive Chef

17:37 - 17:57

20’

GASTRONOMİ VE MİMARİNİN BÜYÜLÜ İLİŞKİSİ
ENCHANTED RELATION OF GASTRONOMY AND ARCHITECTURE
Aylin Öney TAN Restoratör Mimar, Yemek Yazarı ve Araştırmacısı

17:11 - 17:35
Sunan / Presenter

Levent YILMAZ Bay Döner Yönetim Kurulu Başkanı
Bay Döner Board Chairman

12:10 - 12:20

10’

DÜNYA EKONOMİSİ VE KÜRESEL TİCARETİN GELECEĞİ
WORLD ECONOMY AND FUTURE OF THE GLOBAL TRADE
Prof. Dr. Kerem ALKİN TİM - Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter

Restorer, Architect, Resarcher Writer

Cem MİRAP

TİM - Turkish Exporters Assembly General Secretary

12:21 - 12:31

10’

RESTORAN İHRACATIYLA BÜYÜYEN PAZARDA TÜRK MARKALARI
GROWING TURKISH BRANDS IN THE MARKET WITH RESTAURANT EXPORT
Harika GÜRAL GÜRAL PORSELEN Yönetim Kurulu Üyesi

YEMEK VE TURİZM BİR KÖYÜN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ? “Anadolu Efes Katkılarıyla”
CAN FOOD AND TOURISM CHANGE THE FAITH OF VILLAGE?
Refika BİRGÜL Refika’nın Mutfağı’nın Kurucusu

Lucca ve Cantinery Kurucusu, TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi
Lucca&Cantinery Founder, TURYİD Board Member
URAS Studio Mimar / Uras Studio Architect

Emir Uras
Emre KUZLU I-AM Global Ortak & Mimar / I-AM Global Partner & Architect
17:58 - 18:08

10’

GÜRAL PORSELEN Board Member

PLANDA DEĞİŞİKLİK! NASIL RESTORANCI OLURUM?
CHANGE OF PLANS! HOW CAN I BECOME A RESTAURANT OWNER?
Sahir EROZAN Maça Kızı Bodrum, Kurucu Ortak
Maça Kızı Bodrum Founder&Partner

12:32 - 13:30

ANADOLU’NUN BÜYÜK LEZZET BULUŞLARI / Öğle Yemeği
MAJOR TASTE INVENTIONS OF ANATOLIA / Lunch

18:10 - 18:20

10’

HERDEM KADIN / ALWAYS WOMAN

18:20 - 18:30

10’

KAPANIŞ SEREMONİSİ / CLOSING CEREMONY
VE! NETWORK TIME - AFTER SUMMIT PARTY / 18:30-22:00
AND! NETWORK TIME! AFTER SUMMIT PARTY / 18:30 - 22.00

OTURUM
SESSION 1
GÖRÜNENDEN
FAZLASI
BEYOND VISIBLE

1. OTURUM
Session 1

SOSYAL
GASTRONOMİ
SOCIAL GASTRONOMY
Gastronomi yalnızca yemekten fazlasını ifade ediyor.
Bunun en etkileyici örneklerinden biri, gastronomiyi
“hayatının rehberi” olarak tanımlayan David Hertz’in
önderliğinde kurulan Gastromotiva. İsrafı önlemeyi,
toplumsal değişim ve yeni bir anlayış yaratmayı
amaçlayan bu hareket, gastronominin sosyal etkisini
göstermesi açısından kusursuz bir örnek. Peki 3
milyondan fazla Suriyelinin yaşadığı ülkemizde benzer
örnekler yaratılabilir mi? Ortak mutfaklarımız ortak bir
hayatın da kapılarını aralayabilir mi? Gastronominin
sosyal hayata katkısına ve potansiyeline derinlemesine
bir bakış...
Gastronomy means more than just a food. One of most
impressive samples in this issue is the Gastromotiva;
founded by David Hertz defining the gastronomy as
“guide of his life”. This movement, aiming prevention
of wastage, creating a social change and a new
understanding, is an excellent sample to show social
impact of gastronomy. So, can similar samples be created
in our country where more than 3 million Syrians reside?
Can our common kitchens also open doors of a common
life? A deep look into gastronomy’s contribution in social
life and its potential…
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SOSYAL GASTRONOMİ
Social Gastronomy

GASTRONOMİNİN
İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

The Healing Power Of Gastronomy

David

HERTZ

Gastromotiva, Küresel Sosyal
Gastronomi Hareketi Öncüsü
Gastromotiva, Global Social
Gastronomy Movement Leader
David Hertz, sosyal yardımlaşmayı teşvik
eden ve düşük gelirli insanların yaşamlarını
gıdanın dönüştürücü gücünü kullanarak
değiştiren, Brezilya’da ilk sosyo-gastronomik
işletme olan Gastromotiva’yı kuran şef
ve sosyal girişimcidir. Rio de Janeiro
Olimpiyatları’ndan bu yana, teknoloji
harikası bir “Gıda Artıkları Restoranı”nı ve
Refettorio Gastromotiva isimli aşçılık okulunu
yönetmektedir. David Hertz, küresel sosyal
gastronomi hareketinin öncüsüdür.
David Hertz is a chef and social entrepreneur
encouraging social inclusion and transforming
lives of people with low income by providing
transformative power of Food, and founder of
Brazil’s first socio-gastroeconomic business
“Gastromotiva”. Since Rio de Janeiro Olympic
Games, David manages a state-of-art Food
Wastes Restaurant and a culinary school
named as “Refettorio Gastromotiva”. David
is the supporting force of a global Social
Gastronomy Movement.

SOSYAL GASTRONOMİ
Social Gastronomy

MARDİN’DE NELER
OLUYOR?
What is Happening in Mardin?

Ebru

BAYBARA
DEMİR
Şef, Sosyal Girişimci ve
Mutfak Araştırmacısı
Chef, Entrepreneur and
Kitchen Researcher
Anadolu Üniversitesi’nde Mutfak Sanatları lisansını
tamamlayan Demir, 10 yıl boyunca Ortadoğu ve
geleneksel Anadolu mutfağını araştırdı. 2001 yılında
ona eşlik eden 21 kadınla Mardin’in ilk turistik
girişimi ve restoranı olan Cercis Murat Konağı’nı
açtı. Mardin’de hem bölge kadınları hem de Suriyeli
mülteci kadınlar için iyi tarım uygulamaları temelli,
kültürlerarası entegrasyonu ve bilginin davranışa
dönüşmesini sağlayan sürdürülebilir gelir modeline
sahip projeleriyle ulusal ve uluslararası birçok ödüle
layık görüldü. Ebru Baybara Demir Mardin’deki
turizm gelişiminin yanı sıra toprağı ve mültecilerle
geliştirdiği tarım projelerini anlatıyor.
Demir, completing Culinary Arts bachelor’s
education in Anadolu University, has researched
Middle East and traditional Anatolia cuisine for 10
years. She opened Mardin’s first touristic enterprise
and restaurant Cercis Murat Mansion in 2001
with 21 accompanying woman. She is considered
worthy for many national and international awards
with projects having sustainable revenue model
on good agricultural application basis enabling
inter-cultural integration and transformation of
knowledge into action both for women of the
region and Syrian refugee woman in Mardin. Ebru
Baybara Demir explains the soil and her agricultural
projects developed by refugees besides the tourism
development in Mardin.
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GASTRODİPLOMASİ
GASTRODIPLOMACY

Kültürlerarası etkileşim sağlamanın, ülke mutfaklarını
markalaştırmanın, yerel lezzetleri katma değeri yüksek
ticari ürünlere dönüştürmenin yolu gastronomiden
geçiyor. Gastronomiyi önemli bir diplomasi aracına
dönüştüren gastrodiplomasi kavramı dünyayı
değiştirmeye devam ediyor. Bu değişime seyirci
kalmamak, Türk mutfağını tanıtımında gastrodiplomasiyi
etkin kullanmak için şimdi doğru zaman.
Gastronomy is the way for interaction between cultures,
branding of country cuisines, transforming local tastes into
commodities with high added value. The gastrodiplomacy
notion, which transforms the gastronomy into an
important diplomacy instrument, continues to change the
world. Today is the right time not to stand by this change
and effectively use the gastrodiplomacy in advertisement
of Turkish cuisine.

Sunan / Presenter, AHMET ÖZBEK
TURYİD, Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
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GASTRODİPLOMASİ
Gastrodiplomacy

DEVLET
MARKALAŞMASINDA
GASTRODİPLOMASİNİN
YENİ YERİ

Place of Gastrodiplomacy in State
Branding

Paul

ROCKOWER
Levantine Public Diplomacy
Executive Director
Gastrodiplomasi alanına ve
kavramsallaşmasına öncülük eden Paul
Rockower, gastronomi ve dış politikanın
kesişimi hakkında kapsamlı araştırmalar
yapmış, yazılar yazmış ve dersler vermiştir.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın American Music
Abroad ve Next Level programlarını bir
çok ülkede yönetmiştir. Cezayir’den Irak’a,
Venezuela’dan Zimbabwe’ye kadar farklı
ülkelerde kültürel diplomasi programları
gerçekleştirerek ABD Diplomatik Merkezleri
ile projeler geliştirmiştir. Hindistan ve Tayvan
Dışişleri Bakanlıkları ile çalışan Rockower,
Kamu Diplomasisi Yüksek Lisansı’na sahiptir.
He pioneered and conceptualized the gastrodiplomacy area, performed comprehensive
researches on interference of gastronomy and
foreign policy, wrote essays and gave courses.
He directed American Music Abroad and
Next Level programs of U.S.A. Department of
State in many countries. He realized cultural
diplomacy programs in different countries
from Algeria to Iraq, and from Venezuela to
Zimbabwe and developed projects with U.S.A.
Diplomatic Centers. He worked with India and
Taiwan Ministry of Foreign Affairs. He owns
the Master’s Degree in Public Diplomacy.

GASTRODİPLOMASİ
Gastrodiplomacy

KAHVE
DİPLOMASİSİNİN
40 YILLIK HATIRI

The Diplomacy of “40 Years Lasting
Respect for The Sake of A Cup of Coffee”

Gizem

ŞALCIGİL
WHITE
Gönüllü Girişimci / Turkish Coffee Truck
Volunteered Entrepreneur / Turkish Coffee Truck
Dünya’da gastrodiplomasinin en iyi örneklerinden
biri olarak kabul edilen “Turkish Coffee Truck”
projesini yaratıcısından dinleyin. Gizem Sağcıgil
White, Türk kahve kültürünü tanıtmak ve insanları
“kahve sohbetlerine” dahil etmek için geliştirdiği,
tamamen gönüllü girişimi olan ve kar amacı
gütmeyen projesini zirvede anlatıyor.
Listen the “Turkish Coffee Truck” project, that is
accepted as one of the best samples of Gastro
diplomacy in the World, from its creator. She
describes the non-profit project as her volunteered
venture developed for introducing the Turkish Coffee
culture and involving people into “coffee talks”.

ARZUM OKKA Katkılarıyla
With Contributions of Arzum Okka
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GASTRONOMİ
TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM
VE EKONOMİDE İTİCİ
GÜÇ OLABİLİR Mİ?

Gastronomy as a Driver For Social
Transformation and Economic Growth

Laura

FANDOS
Stratejik Direktör / Globaldit
Director of Strategy / Globaldit
İspanya, Latin Amerika ve Meksika için yerel
ve özgün değerleri öne çıkaran, gastronomi
turizm zincirinde farklı inisiyatifleri geliştiren,
kamu-özel sektör işbirlikleri gerçekleştirmiş
bir yol gösterici. Turistik destinasyonlar için
güçlü, rekabetçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir
gastronomik değerler oluşturan bir stratejist.
Laura Fandos, Meksika Devleti ile geleneksel
şeflerin gastronomi turizmindeki işbirliğini
ayrıntılarıyla anlatıyor.
A strategist establishing strong, competitive,
inclusionary and sustainable gastronomic
values for destinations. He is a pathfinder
consolidating public-private sector
cooperation developing different initiatives in
the gastronomy tourism chain and containing
local and unique values particularly for
Mexico at Spain and Latin America countries
destinations. He explains cooperation of
Mexico Government and traditional chefs in
gastronomy tourism in the Summit.

YENİ TURİZM
ÜRÜNLERİNİN
YARATILMASI VE
TİCARİLEŞTİRİLMESİ

Establishment and Commercialization
of New Tourism Products

David

MORA
Direktör / Emotourismo
Director / Emotourismo
David Mora gastronomi turizminin kalkınmaya
olan güçlü potansiyelini öne çıkaran projelerde
görev almış ve liderlik etmiştir. 1999’dan bu
yana İspanya’nın yanı sıra Arjantin, Nikaragua
ve El Salvador gibi ülkelerde kamu ve özel
sektör işbirliklerinde görev almıştır. Ayrıca Şarap
Turizmi, Bağ Rotaları ve Gastronomi Turizmi
alanında; İspanya Şarap Turizmi Okulu, Basque
Culinary Center, Escuela Real Madrid, Ostelea
gibi eğitim kurumlarında öğretim görevlisi olarak
görev almıştır. David Mora, zirvenin kaçırmak
istemeyeceğiniz bir başka ismi...
He played an active role and acted as a leader
in projects driving forward the strong potential
of Gastronomy tourism on development.
He participated in public and private sector
collaborations in countries such as Spain, Argentina,
Nicaragua and El Salvador since 1999, and also
works as a lecturer in education organizations in
Wine Tourism, Wineyard routes and Gastronomy
Tourism such as Spain Wine Tourism Academy,
Basque Culinary Center, Escuela Real Madrid,
Ostelea. Destination marketing, new tourism
products are among contents he will present in the
Summit...
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MODERATÖR

Murat
KOLBAŞI

1.4 MİLYARLIK
PASTADAN
KAÇ DİLİM
İSTERSİNİZ? 		

HOW MANY SLICES WOULD YOU LIKE TO
HAVE FROM A PIE OF 1.4 BILLION PIECES?
Dünyada 2. büyük ekonomiye ulaşan Çin’de turizm
harcamaları da günden güne artıyor. Çinli turistler
için ülkeler bir dizi hazırlık yapıyor. Peki Türkiye Çinli
turistlere hazır mı?

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye - Çin İş Konseyi Başkanı DEİK
Arzum Board Chairman
Turkey - China Business Council President DEİK

Uğur
TALAYHAN
Swissôtel The Bosphorus Genel Müdür
Swissôtel The Bosphorus General Manager

Tourism expenses are growing day-by-day in China which
is the world’s second biggest economy. Countries are
making a series of preparations for Chinese tourists. So, is
Turkey ready for Chinese tourists?

Shi
RUILIN
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiği
Kültür Müsteşarı
People’s Republic of China Ankara General
Consulate - Undersecretary of Culture
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TROY: ANADOLU’DAN
TAM TADINDA
ÖDEME YÖNTEMİ

BİR RÜYA!
A Dream!

TROY: ‘Full Flavour Payment Method’
from Anatolia

Soner

CANKO
Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. CEO
CEO of Interbank Card Center
Türkiye’nin ödeme yöntemi TROY,
Türk mutfağının da en büyük
destekçilerinden... Günden güne büyüyen,
beraberinde gastronomi sektörünü de
büyüten TROY, hikayesini zirvede anlatıyor.
Turkey’s payment method, TROY, is among
biggest supporters of Turkish cuisine…
TROY grows everyday and develops the
gastronomy sector; telling its story in the
summit.

Umut

ÖZKANCA
CEO of d.ream
TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi
TURYİD Board Member
“Rüya”, Dubai’den sonra Londra’da da Anadolu
mutfağının lezzetlerini sofistike bir yaklaşımla
sunuyor. 2. kuşak restoran yatırımcısı Umut
Özkanca Rüya’yı ve Türk mutfağının yurt dışındaki
algısını anlatıyor. Ve elbette farklı rüyalarını da...
Umut Özkanca, presenting Anatolia Cuisine to the
World with a sophisticated approach in London
following Dubai, talks about Rüya. What is the
importance of abroad success of 2nd generation
restaurant manager in presentation of restaurant
export and our products to the World?
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Gamze
CİZRELİ

BigChefs Cafe & Brasserie Yönetim Kurulu
Başkanı / TURYİD Başkan Yardımcısı
BigChefs Cafe & Brasserie Vice President /
TURYİD Board Chairman

YÜKSELEN DEĞER
RESTORAN
İHRACATINA
TURQUALITY
DESTEĞİ 		
TURQUALITY SUPPORT FOR RESTAURANT EXPORTS,
THE RISING VALUE
Ülkemizin markalaşma potansiyeli yüksek ürün ve
hizmetlerinin üretiminden pazarlama faaliyetlerine,
satışından satış sonrası hizmetlere uzanan süreçleri
kapsayan destek programı TURQUALITY neleri
değiştiriyor?
What are changed with the TURQUALITY, the supporting
program covering processes from production to marketing
activities, sales to after sales services of our Country’s
products and services with high branding potential?

Emel
EMİRLİOĞLU
Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler
Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler
Genel Müdür Yardımcısı
Ministry of Trade Free Zones Abroad Investment
and Services Deputy General Manager

Akın
TAVUZ

Doğuş Holding - Vergi, Mali İşler ve
Finansal Raporlama Bölüm Başkanı
Doğuş Holding - Tax, Financial Affairs and
Financial Reporting Department Head

Tahsin
ÖZTİRYAKİ

Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Öztiryakiler Vice Chairman

Levent
YILMAZ
Bay Döner Yönetim Kurulu Başkanı
Bay Döner Board Chairman
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DÜNYA EKONOMİSİ VE
KÜRESEL TİCARETİN
GELECEĞİ
World Economy and Future of
The Global Trade

Prof. Dr. Kerem

ALKİN

TİM - Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter
TİM - Turkish Exporters Assembly General Secretary
Dünya nüfusu 2060’da 9,6 milyar,
2100’de 11,3 milyara ilerlerken, küresel
ölçekte gıda arz ve talep güvenliği ne
ifade ediyor?
Dünya ekonomisi ve küresel ticareti
nasıl bir gelecek bekliyor?
While the world’s population proceeds
towards9,6 billion in 2060, and
11,3 billion in 2100, what the food
demand and supply safety means at
global scale? What will be the future of
World economy and global trade?

RESTORAN İHRACATIYLA
BÜYÜYEN PAZARDA
TÜRK MARKALARI
Growing Turkish Brands in The Market
With Restaurant Export

Harika

GÜRAL
Güral Porselen Yönetim Kurulu Üyesi
Güral Porselen Board Member
Herhangi bir restoranda, herhangi bir tabağın
altında, her zaman karşımıza çıkan imza: Güral
Porselen. Türkiye’de restorancılık anlayışını
geliştirirken kendini de büyüten, ihracat
sıralamasında zirvesi zorlayan Güral, dünya
mutfaklarında nasıl kendine yer açtı? İncelikli
tasarımlarla kahve geleneğimizi yaşatırken
barista taleplerine de cevap veren, amuse bouche
sunumları için incelikli seçenekler sunan Güral
Porselen’in heyecan veren büyüme öyküsünü
yönetim kurulu üyesi, 2. kuşak sanayici ve turizmci
Harika Güral anlatıyor.
The signature we encounter in any restaurant, under
any dish: Güral Porselen. While developing the
restaurant understanding in Turkey, growing itself
and playing to leading positions in exports ranking,
how Güral gained a place in world cuisines? Board
Member, 2nd generation industrialist and tourism
manager Harika Güral explains the exciting growth
story of Güral Porselen which responds barista
demands while sustaining our coffee tradition with
subtle designs and providing nuanced options for
amuse bouche presentations.

OTURUM
SESSION 2
YA ŞİMDİ
YA HİÇ!

NOW OR NEVER!
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GLOBAL MARKALAR ÖNCÜ FİKİRLER!
Global Brands, Leading Ideas!

GLOBAL
MARKALAR
ÖNCÜ FİKİRLER
GLOBAL BRANDS, PIONEERING IDEAS
Gastronomi alanında farkındalık yaratan projeler
gündem yaratmaya devam ediyor. Gıda güvenliği eğitim
programlarının yanı sıra, coğrafi işaretli ürünlere, yerli tohum
ve hayvan refahına destek sağlayan global markalar bu işin
öncülüğünü yürütüyor. Şimdi soru şu, sıradaki fikir ne?
Projects, establishing awareness in the Gastronomy area,
continue to create agenda. Global brands providing support to
food safety training programs, global as well as products with
geographical indications, domestic seed and animal welfare
are pioneers of this work. Now, here is the question; what is the
next idea?

“FAIR KITCHENS”
ADİL MUTFAK
HAREKETİ
‘’Fair Kitchens’’
Fair Kitchen Movement

Şükrü

DİNÇER
UFS Dünya Pazarlama Başkan Yardımcısı
UFS Marketing Vice President
Artık bir araya gelme ve sektörümüzün geleceğine
ilham verme zamanı. Artık #FairKitchens zamanı.
#FairKitchens kuralları; değerlerimizi yansıtan,
tutkularımızı besleyen ve ilk önceliği ekiplerimize
veren ortak bir ses, başlangıç noktamız.
Yeni bir mutfak kültürüne ilham kaynağı olmak için
şefleri destekleyen bu uluslararası şef hareketiyle
gelin ilk siz tanışın!
Now, it is time to gather and inspire the future of our
future. It is #FairKitchens time.
#FairKitchens Rules is a common voice, our start point
which reflects our values, maintains our passions and
gives the priority to our teams.
Be the first to learn about this international chef
movement supporting chefs to be the source of
inspiration for a new cuisine culture!

Sunan / Presenter, YÜCEL ÖZALP
TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
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Cem
SEYMEN

TÜRK
MUTFAĞI VE
DEĞERLERİNE
SAHİP ÇIKMAK
BİR ŞİRKETİN
AMACI HALİNE
NASIL GELDİ?

CNNTÜRK Ekonomi Editörü
Journalist

Esra
ÖZERKAN
Metro Türkiye Gıda Kategori Grup Müdürü
Metro Food Category Group Manager

HOW DID “ADOPTING THE TURKISH KITCHEN AND IT’S
VALUES” BECAME A PARTICULAR PURPOSE OF A COMPANY?
Kars kaşarından Taşköprü sarımsağına yerelliği sıkça
konuşur olduk. Peki bu yerel değerleri yöreselden
evrensele taşımak mümkün mü? Nitelikli ürünle
buluşan tutkulu şefler, Türk mutfağına global kimliğini
kazandırabilir mi? İlham veren fikirlerin konuşulacağı bu
gastronomik söyleşiyi kaçırmayın.
We are recently talking about Kars kasseri to Taşköprü
garlic. So, is it possible to carry these values from local to
global level? Can chefs meeting with high quality product
enable the Turkish kitchen to gain its global identity?
Don’t miss this gastronomic interview with inspiring
topics…

Maximillian
THOMAE
Gastronometro Direktörü
Gastronometro Director
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TURİZM,
TARIM VE
İHRACATI
BULUŞTURAN
BAĞ:
ŞARAP

Şirin
PAYZIN
Gazeteci
Journalist

Ali
BAŞMAN

KAVAKLIDERE Yönetim Kurulu Başkanı
KAVAKLIDERE Board Chairman

WINE...
CONNECTING PEOPLE: TOURISM,
AGRICULTURE AND EXPORTS

Topraktan bağcılığa, üzüm yetiştiriciliğinden şarap tadımına, tarihten
kültüre birçok içeriği kapsayan şarap turizmine ilgi hızla artıyor.
Ülkemiz, Fransa’nın ardından dünyanın ikinci büyük üzüm ekim
alanına sahip olmasına rağmen üretimde dördüncü sırada yer alıyor.
50 milyar dolarlık şarap pazarında Fransa 15 milyar dolarla liderken,
üretiminin %2’sini şaraba dönüştüren Türkiye’nin payı ise yalnızca
12 milyon dolar. Potansiyelimizin farkında mıyız? Şarap turistinin
üstün ve incelikli hizmet arayışı turizmde hedeflenen gelir artışına
karşılık verir mi? Cevaplar zirvede!
The interest is rapidly increasing to wine tourism covering many
contents from soil to vineyard, viticulture to wine tasting, history
to culture. Our country is ranked as fourth in production despite
having the world’s second largest grape plantation area following
France. While France is the leader with 15 billion Dollars in the 50
billion Dollars of wine market, share of Turkey, which converts 25
of its production to wine, is only 12 million Dollars. Do we know our
potential? Can the superior and subtle service requirement of wine
tourists respond the expected revenue increase in tourism? Answers
are in the summit!

Sibel
KUTMAN ORAL
DOLUCA Yönetim Kurulu Üyesi
DOLUCA Board Member

Levent
KÖMÜR
MEY Genel Müdürü
MEY General Manager
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İSPANYA ŞARAP
TURİZMİNDE
NASIL DÜNYA
OYUNCULARINDAN
BİRİ OLDU?

How Did Spain Became One Of The
World’s Great Actors In Wine Tourism?

José Antonio

VIDAL

Wine Tourism Association of Spain Başkanı
Wine Tourism Association of Spain President
İspanya Kraliyet Gastronomi Akademisi
ve İspanya Ticaret Odası’nın destekleriyle
İspanya Şarap Turizmi Kurumu’nu kuran
Vidal, halen stratejik planlama ve iletişimden
sorumludur. Döngüsel ekonomi elçisi (Barack
Obama İklim Değişikliği Komitesi), UNWTO
(Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü)
ve İspanya Ticaret Odası Turizm Komitesi
üyesidir. Kamu desteklerinin özel sektöre
nasıl ivme kattığını ve İspanya’nın şarap
ve şarap turizmindeki başarı hikayesini
Vidal’den dinleyin.
He founded the Wine Tourism Association
of Spain with supports of Spanish Royal
Gastronomy Academy and Spain Chamber
of Trade. He is responsible for strategic
planning and communication. He is the
Circular Economy Ambassador (Barack
Obama Climate Change Committee), UNWTO
Member (United Nations World Tourism
Organization) and Spain Chamber of Trade
Tourism Committee Member.

URLA BAĞYOLU:

Tarıma ve Gastronomiye Dayanan,
Yaşanabilir ve Sürdürülebilir
Bir Turizm Bölgesi Yaratma Projesi
A Project for Creating a Liveable and
Sustainable Tourism Area Relying on
Agriculture and Gastronomy:
URLA BAĞYOLU		

Can

ORTABAŞ
URLA ŞARAPÇILIK Yönetim Kurulu Başkanı
URLA ŞARAPÇILIK Board Chairman
Urla yakında ABD’nin Napa, Fransa’nın Bordeaux,
İtalya’nın Toscana bölgeleri gibi, şarap ve bağcılık
turizmi merkezi olacak” diyor Can Ortabaş.
Urla Şarap Üreticileri ve Bağcılık Derneği’nin
tüm üyelerini birbirine bağlayan bu eşsiz rota
yaz turizmine bağlı yarımadanın ekonomisini
değiştiriyor.
Can Ortabaş says that “Urla will be the wine
and vineyard tourism center like Napa in U.S.A.,
Bordeaux in France, Toscana in Italy. This authentic
route which connects all members of Urla Wine
Producers and Viticulture Association together,
changes the economy of the peninsula affiliated
with the summer tourism.

YENİ GELENEKLER
New Traditions		

Mehmet

GÜRS

İstanbul Yiyecek İçecek Grubu
İYİG Kurucu Ortak
İstanbul Food&Beverage Group
Founding Partner

Bugünün inovasyonu, geleceğin geleneği üzerine
farklı bir bakış…
A different view on today’s innovation, and tradition
of the future...
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Hande
DEMİREL

Ekonomi Gazetecisi
Economy Journalist

DEMOKRATİK
KALKINMA MODELİ
OLARAK
KOOPERATİFÇİLİK

Özgür
TORT
Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı, CEO
Migros Ticaret A.Ş. Executive Chairman CEO

COOPERATION AS A DEMOCRATIC DEVELOPMENT MODEL
Dayanışma, yardımlaşma, işbirliği, kaynakların verimli
kullanımı. Nasıl ifade edilirse edilsin, hiç şüphesiz
kooperatiflere duyulan ihtiyaç her zamankinden daha
fazla. Peki demokratik kalkınmanın en cazip modeli
kooperatifler neden önemli? Gerek ekonomik, gerek
sosyal açıdan kooperatifçiliğe zirvenin gözünden bakın!
Solidarity, cooperation, collaboration, effective use of
resources… Regardless the expression type, no doubt
that the requirement for cooperatives is more than ever.
So, why cooperatives are very important as the most
attractive model of democratic development? See the
cooperative notion from the view of the summit both in
regards of economics and social!

Özgür
GÜVEN
Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Genel Müdürlüğü,
Genel Müdür Yardımcısı
Agricultural Loan Cooperatives
Central Union General Directorate
Deputy General Manager

Mahmut
ESKİYÖRÜK
Tire Süt Kooperatifi Başkanı
Tire Diary Cooperative President
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YATIRIMCILARIN
VE FONLARIN
GASTRONOMİYE
İLGİSİ

MODERATÖR

Kaya
DEMİRER

TURYİD - Turizm, Restoran Yatırımcıları ve
Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı
TURYID - Turkish Restaurant &
Entertainment Association Chairman

INTEREST OF INVESTORS AND FUNDS ON GASTRONOMY

Restoran markalarımızın ülke çapında yaygınlaşması
ve dünyaya açılmasının bir yolu da global yatırımcılar,
uluslararası fonlarla kurulan ilişkilerde geçiyor.
Yatırımcının ilgisi Gastronomi’de...
Kaya Demirer soruyor...
Widespreading of our restaurant brands in the country
and opening them to the world is only possible
through relations established with global investors
anf international funds. Interest of the investor iş on
Gastronomy. Kaya Demirer asks...

Murat
ÖZGEN
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Genel Müdürü
Chief Executive Officer
Is Private Equity Investment Trust Chief
Executive Officer

Serkan
KIZIL
Taxim Capital, Kurucu ve Yönetici Ortak
Taxim Capital, Founder&Partner

OTURUM
SESSION 3
YERELDEN EVRENSELE
GASTRONOMİ TURİZMİ
GASTRONOMY TOURISM
FROM LOCAL TO GLOBAL
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Ömer
KARTİN

TÜRSAB İÇİN
GASTRONOMİ
TURİZMİ NEDİR?
WHAT IS GASTRONOMY TOURISM FOR TÜRSAB?

Gastronomi turizmi için ne söyleniyor, ne anlanıyor?
Dünyada gastronomi turizminin tanımı ve Türkiye’deki
algısı üzerine turizm profesyonelleri için ortak dil ve tarif
yaklaşımı TÜRSAB’dan geliyor.
What is told, what is understood for the gastronomy
tourism? TÜRSAB provides the common language and
recipe approach for tourism professionals regarding
definition of gastronomy tourism in the world and its
perception in Turkey.

Gastronomi Turizmi
İhtisas Komitesi Başkanı / TÜRSAB
Gastronomy Tourism
Expertise Committee Chairman / TÜRSAB

Diğdem
KAÇMAZ
Gastronomi Turizmi İhtisas Komitesi
Başkan Yardımcısı / TÜRSAB
Gastronomy Tourism Expertise Committee
Vice Chairman / TÜRSAB

Cem
POLATOĞLU
Başkan Danışmanı ve
Dış Turizm İhtisas Başkanı / TÜRSAB
Chairman Consultant and
Foreign Tourism Expertise Chairman / TÜRSAB
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GELENEKSEL MUTFAKLARI İLE
DÜNYAYI FETHEDENLER
Conquerors Of The World
With Traditional Cuisines

GELENEKSEL
MUTFAKLARI İLE
DÜNYAYI FETHEDENLER
CONQUERORS OF THE WORLD WITH TRADITIONAL CUISINES
Kore, Tayland ve Japonya. Dünyanın en sistemli
gastronomi hareketini yürüten bu 3 ülkeden
öğreneceğimiz pek çok şey var. Tahmin edilemez etkiler
yaratan girişimleri, ülkelerin geleceğini değiştirebilecek
potansiyele sahip fikirleriyle sahne Uzakdoğu’nun!
Korea, Thailand and Japan. We have many things to learn
from these 3 countries performing the most systematic
gastronomy movement of the world. Far East is on the
stage with ventures creating unpredictable impacts and
ideas having the potential to change future of countries!

Sunan / Presenter, EBRU KORALI
TURYİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Zirve Komite Başkanı
TURYİD Vice President
Summit Committee President

SARAYDAKİ
MÜCEVHER
Jewel in the Palace

PhD. Jia

CHOI

O’ngo Food Communications Başkanı
O’ngo Food Communications President
Dr. Choi, UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı
Gastronomi Programı, Culinary Institute of America,
Kore Spor, Tarım Kültür ve Turizm Bakanlığı, Korea
Tourism Organization ve birçok farklı kurum ve
kuruluşa Kore’de gastronomi turizmi ve turizm
iletişimi konularında danışmanlık vermiştir. 2012’de
Kore Mutfak Turizmi Derneği’ni kurmuş ve Başkan
olarak görev almıştır. Bir Kore TV dizisi ile ateşlenen
Kimchi Diplomasisi ve sonucunda gelişen Kore
Mutfağı zirvenin merakla beklenen bir başka
oturumu...
She rendered consultancy service to UNESCO
Creative Cities Network Gastronomy Program,
Culinary Institute of America, Korea Ministry of
Sports, Agriculture, Culture and Tourism, Korea
Tourism Organization and many other bodies and
authorities in Korea in terms of gastronomy tourism
and tourism communication. Dr. Choi founded the
Korea Culinary Tourism Foundation in 2012 and
worked as the Chairman. While accompanying the
economic growth initiated with a Korean Series with
its delicacy, Kimchi Diplomacy Development is one
of the exciting sessions of the Summit.
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DÜNYAYI FETHEDENLER
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GASTRONOMİ
TURİZMİNDE
ÖZGÜNLÜK VE DEĞER
YARATMA

Authenticity and Value Creation in
Gastronomy Tourism

Prof. Sarote

PHORNPRAPHA
Royal Passage Co. Ltd. / CEO
Tayland ve uluslararası kurumlarda eğitim,
araştırma ve danışmanlıkla geçen 25 yıllık
kariyeri ile göz kamaştıran Prof. Sarote, ticari
ihtiyaçların belirlenmesi ve çözüm üretimine
katkısı ile tanınıyor. Yöneticilik, liderlik,
iş ahlakı, kurumsal dönüşüm, stratejik
planlama, turizm ve ağırlama endüstrileri
yönetimi ihtisas alanlarında yalnızca birkaçı...
Sarote is known with contributions in finding
solutions and determining commercial
requirements through his 25 years of
experience in education, research and
consultancy in Thailand and international
organizations. His specialty areas include
management, leadership, work ethics,
corporate transformation, strategic planning
and tourism & hospitalization industries
management.

GELENEKSEL MUTFAKLARI İLE
DÜNYAYI FETHEDENLER
Conquerors Of The World With Traditional Kitchens

GELENEKSEL
MUTFAĞIN
TURİZMDEKİ PAYI
Share of Traditional
Kitchen in Tourism

Shinichi

NAKAMURA
Japan Travel & Tourism Association (JTTA)
Uluslararası İlişkiler İcra Direktörü
Japan Travel & Tourism Association ( JTTA)
International Relations Executive Director
Japonya Seyahat ve Turizm Kurumu, bölgesel
ekonomilerin ve turizm endüstrisinin kalkınmasına,
Japon halkının yaşamlarının ve kültürlerinin
zenginleşmesine, çekici yerel ziyaret destinasyonları
oluşturarak uluslararası iyi niyetin teşvik edilmesine,
turizm rotalarının oluşturulmasına ve turizm üzerinden
paylaşımların artırılmasına katkıda bulunmaktadır.
Kurumun hedefi, bölgesel turizm tanıtım faaliyetlerini
destekleyerek, bölgeler ile turizm endüstrisi arasında geniş
koordinasyon sağlamaktır. Shinichi Nakamura, uluslararası
çalışmalarının yanı sıra, Japonya’da bölgesel topluluklar
ile dünya arasında köprü oluşturmayı amaçlayan MOU
çerçevesinde JTTA ve UNWTO arasında ortak bir program
da başlatmıştır.
Japan Travel and Tourism Association makes contribution
to development of regional economies and the tourism
industry, enhancing lives and cultures of Japanese people
and encouraging international good will through creating
attractive local visit destinations and increasing exchanges
through tourism. Association’s aim is to enable wide
coordination between regions and the tourism industry
by supporting regional tourism advertisement activities.
Shinichi Nakamura performs international studies and
initiated a joint program between JTTA and UNWTO within
framework of MOU aiming to establish a bridge among
regional communities in Japan and the World.
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ÖZGÜN
BÖLGELER,
YENİ
ROTALAR!
UNIQUE AREAS, NEW ROUTES!
Gastronomi turizminde en önemli unsurlardan biri “değer
yaratma”. Bugün ülkemizde düzenlenen gastronomi
etkinlikleri, festivaller, şenlikler bölgelerin kaderini
değiştiriyor. Adana, Mersin, Antakya bölgesinde yıl
boyunca etkinlikler düzenleniyor, yurt içi ve yurt dışından
gelen meraklılarına eşsiz deneyimler sunuluyor. Doğu
Ekspresi ile değişen Kars ekonomisi ve gelişen Kars
turizmine Gravyer Peyniri ile cevap verebilen Boğatepe
köyü, Ovacık’taki gelişmeler bu oturumun ana konusu.
One of the most important items in Gastronomy tourism
is ‘value creation’. Today, gastronomy events being
organised in our country change faith of regions. Events
are organised in Adana, Mersin, Antakya region during
the entire year, unique experiences are presented to
domestic and abroad visitors. Improvements at Boğatepe
village, Ovacık, responding the developing Kars tourism
with Gruyere cheese and Kars economy changing with the
Eastern Express, are the main subject of this session.

Sunan / Presenter, TAYYAR ZAİMOĞLU
TURYİD, Yönetim Kurulu Üyesi
TURYİD, Board Member
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GRAVYER VE TURİZMİN
GİZLİ İLİŞKİSİ

Secret Relation of Gruyere and Tourism

İlhan

KOÇULU
Boğatepe Çevre Yaşam Derneği Başkanı
Koçulu Peynircilik Yönetim Kurulu Başkanı
Boğatepe Environment Life Association Chairman
Koçulu Peynircilik Board Chairman
Slowfood tarafından presidium (dünyanın
herhangi bir yerinde yerel toplulukların
deneyimlerinden oluşmuş kültürel öğe) olarak
etiketlenen Boğatepe Gravyeri, küresel anlamda
değer kazanmış bir peynir türü. Bu benzersiz
peynirin arkasında 1870’lere varan bir gelenek,
2.600 rakımda otlayan mutlu Zavot inekleri,
Alman, İsviçre, Malakan izleri, Boğatepe’nin
vakur ve çalışkan kadınları, aydın insanları
var. Boğatepe’nin yaz kış ziyaretçilerle dolup
taşan peynir müzesi, insanları buraya çeken
sebeplerden yalnızca biri. İlhan Koçulu’nun
öncülüğünde köyde yaşanan değişim bir
modern zaman rüyasına dönüşüyor. Geçmiş
gelecek oluyor.
The Boğatepe Gruyere, labeled as presidium (the
cultural item consisting of experiences of local
people at any place of the world) by Slowfood, is
a cheese kind gained value on the global basis…
This unique cheese is backed by a tradition going
back to 1870s, happy Zavot cows grazing at
2600 altitude, German, Switzerland, Malakan
traces, proud and hardworking woman and
intellectual people of Boğatepe. Cheese museum
of Boğatepe filling with visitors during summer
and winter seasons is only one of the reasons
attracting people here… The change being
experienced in the village under leadership of
İlhan Koçulu is turning into a contemporary time
dream. Past becomes the future.

ÖZGÜN BÖLGELER, YENİ ROTALAR!
Unique Areas, New Routes!

YEMEK VE TURİZM
BİR KÖYÜN
KADERİNİ
DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?
Can food and tourism
change the faith of a village?

Refika

BİRGÜL
Refika’nın Mutfağı’nın Kurucusu
Refika’s Kitchen Founder
Yemek ve turizm bir köyün kaderini değiştirebilir
mi sizce? Bu sorunun cevabını Refika Birgül’ün
anlatımıyla yerel kalkınma projesi Gelecek
Turizmde’nin yolculuğunda arayacağız!
Do you think that food and tourism can change
the faith of a village? We will seek answer of this
question in the journey of local development project
“Future is in the Tourism” with interpretation of
Refika Birgül!

Anadolu Efes’in Katkılarıyla
With the Contrubition of Anadolu Efes
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YERELİ
YÜCELTEN
ŞEFLER
CHEFS PROMOTING LOCAL
Gastronomi turizmi bugün Peru’nun en önemli
kaynaklarından biri. Peru yalnızca insanları çekmekle
kalmıyor. Hepimizin bildiği gibi şef ve restoran ihracatıyla
yerel ürünleri için de tüm dünyayı pazarı haline getiriyor.
Bu elbette bir tesadüf değil. Fikrin, azmin, cesaretin ve her
adımı planlanarak atılmış bir yolculuğun eseri...
Today, Gastronomy tourism is one of most important
resources of Peru. Peru not only attracts people but
also makes the entire world it’s market place for its local
products through chef and restaurant exports, as already
known.
Of course, this is not a coincidence. Piece of idea,
resolution, courage and a journey with all steps planned...

Sunan / Presenter, YAPRAK BALTACI
TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
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YERELİ YÜCELTEN ŞEFLER
Chefs Promoting Local

LİMA’DAN BODRUMA

From Lima to Bodrum

Diego

MUÑOZ

The Edition Bodrum/ Executive Chef

“Astrid & Gastón” Dünyanın En İyi 50
Restoranı listesinde 14’üncü sıraya; Latin
Amerika’nın En İyi 50 Restoranı listesinde
1 numaraya yerleştiğinde mutfakta
Diego Muñoz vardı. Bugün Bodrum
Edition - Brava’nın mutfağında da o var.
Peru mutfağının dünyayı saran etkisi
tüm hızıyla sürerken, Peru’nun şeflerine
uluslararası platformda başka hangi
görevler düşüyor? Diego Muñoz farkıyla,
zirvede...
Diego Munoz was in the kitchen when
‘’Astrid &Gastón’’ became 14th in World’s
50 Best Restaurants List and 1st in Latin
America’s 50 Best Restaurants List. Today,
Diego Munoz is in the kitchen of Bodrum
Edition - Brava.
While world-embracing impact of Peru
cuisine is at full steam, which missions are
given to Chefs of Peru in the international
platform?

YERELİ YÜCELTEN ŞEFLER
Chefs Promoting Local

PERU’DA
YERELİ
YÜCELTEN
ŞEFLER

Chefs Uplifting Local in Peru

Matias

CILLONIZ
Executive Chef
“Okyanusun bir parçası olduğumu fark ettiğimde
hayat daha kolaylaştı ve mutfağım sadeleşti” diyor
Cilloniz. Peru’nun dünya mutfakları arasındaki her
gün artan saygınlığının ardında yerel malzemeyi
ve geleneksel teknikleri gururla yaşatan şefler var.
Gaston Acurio’nun yolundan giden genç şefler…
Life became easier and my cuisine was simplified
when I realized that it is a part of the ocean.
Peru’s increasing reputation among world cuisines is
backed by chefs proudly sustaining local materials
and traditional techniques. Young chefs following
footsteps of Gaston Acurio...
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GASTRONOMİ VE
MİMARİNİN
BÜYÜLÜ İLİŞKİSİ

Enchanted Relation of
Gastronomy and Architecture

PLANDA DEĞİŞİKLİK!
NASIL RESTORANCI
OLURUM?

Change of plan!
How can I become a restaurant owner?

Aylin
ÖNEY TAN
Restoratör Mimar, Yemek Yazarı ve Araştırmacısı
Restorer Architect, Resercher Writer

Sahir
Cem
MİRAP
Lucca ve Cantinery Kurucusu,
TURYİD Yönetim Kurulu Üyesi
Lucca ve Cantinery Founder,
TURYİD Board Member

Emre
KUZLU
I-AM Global Ortak & Mimar
I-AM Global Partner & Architect

Emir
URAS

URAS Studio Mimar
URAS Studio Architect

EROZAN
Maça Kızı Bodrum Kurucu Ortak
Maça Kızı Bodrum Founder Partner
Turizm hayatına Amerika’nın ardından
Türkiye’de devam eden Sahir Erozan eşsiz
bir sunumla zirvede. Hem sektör çalışanları
hem de restorancı olmak isteyenler için
hayatın içinden, heyecanlı bir macera.
Sahir Erozan, continuing his tourism life in
Turkey following U.S.A. is in the summit with
a unique presentation. An exciting adventure
from the life both for sector employees and
persons willing to be restaurant manager.

HER DEM
KADIN

Always Woman
Bu bereketli topraklarda yetişen meyvelerin,
tohumların zenginliğini sadece yediklerimizde
değil, içtiklerimizde de görürüz. Kadınlar üzümün
ve anasonun yetiştirilmesinden, bu kültürün
önemli bir parçası olan rakıya dönüşmesine ve
sofrada bize has eşlikçileriyle sunulmasına kadar
geçen bütün aşamalarda rol alırlar. Bir zaman
tüneliyle size bu cesur, kararlı, harika kadınların
yolculuklarını anlatmak istedik.
Prodigies have been several! First came the We
can see richness of fruits, seeds growing on these
fertile soils not only in our foods, but also in our
beverages. Women play important role in all
stages from growing the grape and aniseed to
turning them into Rakı, as an important item of
this culture and presenting to us on the table with
companions special for us. We want to tell you
the journey of these brave, decisive, excellent
women in a time tunnel.

HAYATA

LEZZET
KATAN

MEKANLAR

THOSE PROCIOUS
PLACES THAT
ADD FLAVOUR TO
YOUR LIFE

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
1993’den beri yeme içme trendlerini belirleyen 29,
mükemmelliyetçiliği ile bir İstanbul klasiği. İstanbul’un her iki
köprüsüne hakim eşşiz Boğaz manzarası ve Türk lezzetleri ile
dünya trendlerini en rafine şekilde birleştiren menüsü ile 29,
misafirlerini restoran ve club olarak iki ayrı bölümde ağırlıyor.

29

Adile Sultan

T. +90 212 358 29 29

İstanbul’un en saygın organizasyon mekanlarından biri olan
Adile Sultan Sarayı’nın, muhteşem Boğaz manzarasına hakim
bahçeleri ve yine aynı manzarayı kucaklayan altın varak
işlemeli, yüksek tavanlı ve tarihi dokuyu taşıyan görkemli
salonlarında her türlü düğün, mezuniyet, kokteyl, öğle, akşam
ve gala yemekleri, toplantı, konferans ve seminer gibi etkinlikler
zengin menü seçenekleri ile gerçekleştirilebiliyor.

Kandilli Cad. Liseli Sok. Kandilli

Banyan

Muallim Naci Cad. Salhane Sok. No:
3, Ortaköy, İstanbul

T. +90 212 259 90 60
www.banyanrestaurant.com

Banyan is an authentic cuisine created by blending the world
flavors with Asian and especially Thai spices. You can taste
these very special tastes at the magnificent pavilion that is
accompanied by a panoramic view open on the three sides
giving the feeling of a wheelhouse, including the view of
Bosphorus bridge and the Ortakoy mosque in the summer or
accompanied by an open fireplace in the winter.

Üsküdar/İstanbul

T. +90 216 332 23 33

Abdi İpekçi’nin enerjisini yaşayan Barcode, canlı müziğin
popüler sanatçıları ile her gün keyifli eğlenceler sunuyor.

Abdi İpekçi Cad. Zati Apt. No:36
Nişantaşı/ Şişli

www.adilesultan.org

Barcode located in the Nişantaşı Abdi İpekçi presents pleasant
time with the popular live music performer everyday.

T. +90 212 232 62 02

The palace, which is one of the most respectable organization
locations in Istanbul, with its gardens, magnificent halls with
high, gold failed ceilings and a view of the Bosporus, can host
all sorts of events including wedding ceremonies, graduation
exercises, cocktails and meeting with its professional team
service and rich menu alternatives.

barcode@eksenistanbul.com
www.eksenistanbul.com

Barcode

Cevdet Paşa Cad. Neşe Sok. No: 1,
Bebek, İstanbul

T. +90 212 287 11 61
www.angiebebek.com

Baydöner

Angie, inspired from the unforgettable song of the famous
Rolling Stones, brings a new perspective to Istanbul’s night life.
Angie combines classical and retro elements offering a cozy and
intimate space that blends into Bebek’s habitat. Angie, a cozy
neighborhood bar, offers quality live music to the stage as well
as DJ performances.

Located in the enchanting gardens of the historic French
Orphanage in the middle of Arnavutköy and Etiler districts,
the Backyard offers a pleasant setting for a drink and a snack.
Boasting a large grassy garden in the summer and a cozy winter
garden during the colder months, the restaurant overlooks the
Bebek bay from above and is a relaxed and sociable space to
enjoy great food alongside refreshing drinks and craft cocktails.

Banyan, dünya lezzetlerinin Asya ve özellikle Thai baharatları
ile harmanlanması ile oluşturulan özgün bir mutfak. Bu çok
özel lezzetleri dilerseniz yazın adeta kaptan köşkü hissi veren
üç tarafı açık Boğaz köprüsü ve Ortaköy cami manzaralı
muhteşem terasında, dilerseniz kışın açık hava şöminesi
eşliğinde tadabilirsiniz.

No:71/1 Ulus, 34340, İstanbul

www.29.com.tr

Arnavutköy ve Etiler semtlerinin ortasında kalan tarihi
Fransız Yetimhanesi’nin etkileyici bahçesinde bulunan ve
Bebek Koyu’na tepeden bakan Backyard, bir şeyler içmek ve
atıştırmak için keyifli bir ortam sunuyor. Yaz aylarında yemyeşil
çimlerin üzerinde, kış sezonu boyunca ise sıcak ve samimi bir
ortam sunarak kış bahçesinde servis veriyor.

Backyard

Adnan Saygun Cad. Ulus Parkı İçi

Since its opening in December 1993, 29 became a name
synonymous with offering quality service, ambiance and a
fine dining experience to local and international gastronomy
aficionados. Combining Turkish cuisine with new international
food trends; 29 serves under restaurant and club concepts.

İsmini Rolling Stones’un unutulmaz şarkılarından biri olan
“Angie”den alan mekân İstanbul’un eğlence hayatına farklı bir
bakış açısı getiriyor. Klasik ve retro öğeleri birleştiren atmosferi
ile Angie, Bebek semtinin dokusuna uyum sağlayan rahat ve
samimi bir mekân. Her gün gidilebilecek rahat bir semt barı
olan Angie, DJ performanslarının yanı sıra özlem duyulan
kaliteli canlı müziği de sahnesine taşıyor.

Angie

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS

Bebek Mah. Bebeköy Sok.
No:4 34337, İstanbul

T. +90 532 131 74 04
info@backyard.com.tr
www.backyard.com.tr

Bebek
Balıkçı

Türkiye’de ve dünyada dönerin markası olmak ve nesilden
nesile aktarılan bu lezzete hak ettiği değeri vermek amacıyla
2007 yılında kurulan Baydöner, Türkiye’de 41 ilde ve yurt
dışında KKTC, Azerbaycan ve Kuzey Irak’ta toplam 127 şubeyle
hizmet vermektedir.

Anadolu Cad. No:41 Megapol Tower

Baydöner started it journey in 2007 in order to become the
trademark of Döner both in Turkey and across the world, and
give this flavour the value that it deserves. Since the launch of
its first restaurant in 2007, Baydoner has expanded to more
than 127 restaurants, including, across 41 cities in Turkey, 4
restaurants in Azerbaijan, North Cyprus and North Iraq.

info@baydoner.com
www.baydoner.com

Bebek Balıkçı İstanbul’un en popüler semtlerinden biri olan
Bebek sahilinde balık restoranıdır. Görkemli Boğaz manzarası
ve denizin tazeliğini hissederken, ağız sulandıran mezelerini de
misafirlerine sunuyor.
İş yemekleri, aile yemekleri, romantik bir akşam yemekleri için
tercih ettiğiniz Bebek Balıkçı’da manzarayı seyrederken anın
tadını çıkarabilirsiniz. Boğazın incisi Bebek Balıkçı, kaliteli deniz
ürünleri ve balıkları sizlere sunmaktadır.

Bebek Mah. Cevdet Paşa Cad. 26/A,

Bebek Balıkçı is a first class waterfront fish restaurant in Bebek,
one of the most popular spots in İstanbul. Serving the freshnest
of the sea and mouthwatering meze, the upscale waterfront
restaurants sits on the beautiful sea with a spectacular view of
the Bosphorus. Bebek Balıkçı offers you a journey through fine
seafood in the heart of the Bosphorus. Enjoy waterfront dining
while watching the Bosphorus view. Perfect for business lunch,
romantic dinner or family gatherings.

Kat:20 Bayraklı/İZMİR

T. +90 232 464 42 35

34342 Bebek/İstanbul

T. +90 212 263 34 47
T. +90 212 263 36 69
info@bebekbalikci.net
www.bebekbalikci.com.tr
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1836’da Makedonya’dan göçen fırıncı Stoyanof Ailesi’nin,
İstanbul’da Balat’ta açtığı poğaça fırını, Beyaz Fırın’ın 5 nesillik
hikayesinin doğduğu yer oldu. Günümüze kadar gelen marka,
pastacılık sektörüne pek çok yeni ürün kazandırmıştır. Sadece
İstanbul’da 8 mağazası bulunan marka, 2012 yılından bu yana
Brasserie hizmetini de vermektedir.

Beyaz Fırın

The pastry bakery that was opened in İstanbul in Balat, by
the baker Stoyanof family, who emigrated from Macedonia,
back in 1836, became the place, where the story of Beyaz Fırın
extending to five generations was born. The brand, which has
come till today, has brought many new products to the pastry
sector. The brand has only 8 stores in Istanbul and it has also
been providing Brasserie service since 2012.

Restaurant & kokteyl bar olarak 10:00-04:00 saatleri arasında
hizmet veren eğlenceli bir konsept mekanıdır. Bünyesinde Sushi
Bar ve Kokteyl Bar bulunan Beyond, Akaretler Sıraevlerindedir.
Beyond is a enjoyable concept place as a Restaurant and Bar
between 10:00-04:00. Located in the Akaretler Sıraevler Beyond
contain Sushi Bar and Cocktail Bar inside.
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Nispetiye Cad. No:82
Etiler, Beşiktaş

“Hayat bize sunulan bir ikramdır” diyen BigCatering, özenle ve
mutlulukla hazırladığı ikramlarla hayal edilen sofraları gerçeğe
dönüştürür. 10 yılı aşkın BigChefs tecrübesiyle, misafirlerine
Türk ve dünya mutfağından seçkin ve özgün lezzetler sunar,
onları unutulmaz bir lezzet yolculuğuna çıkarır.

T. +90 212 263 70 91-92-93
etiler.magaza@beyazfirin.com
www.beyazfirin.com

Big Catering

Süleyman Seba Cad. No: 42
Akaretler, Beşiktaş

T. +90 554 589 6220
www.eksenistanbul.com

Big Chefs

Beyond
2018
Allpoints grubu, sevilen ve unutulmayan müziklerin yer aldığı,
yeme içmenin eğlence ile birleştiği Yeni Nesil Meyhane konsepti
‘ Bidaha ‘ ile misafirlerine hizmet veriyor.
Allpoints Group entartains its all guests with anew generation
meyhane consept named ‘Bidaha’ with playing most popular
songs and an unforgettable feast.

Bidaha
Samimi ve sıcak bir ortam konsepti ile misafirlerine özel
hissettirecek tüm imkanları sağlayan Big Kitchen, hazırladığı
özel menüsü ile Dünya mutfağının farklı lezzetlerini konukları
ile buluşturuyor. Bağlı olduğu Happy Moon’s Grup markasının
misyonu ile ilerleyerek, hizmet ve kalitesinden ödün vermiyor.

Big Kitchen

Big Kitchen provides all the facilities to make your guests feel
special with its friendly and warm environment concept, with
its special menu prepared, it brings together the different tastes
of the world cuisine with its guests. With the mission of Happy
Moon’s Group that it is connected to, it doesn’t compromise on its
service and quality.

Küçük Çamlıca Mah. Üç Pınarlar Cad.
No:30/A Üsküdar, İstanbul

T. +90 216 325 66 68
istiklal@bidaha.com.tr
www.bidaha.com.tr

Bisquitte

Ümraniye, İstanbul

info@happymoons.com.tr
www.happymoons.com.tr

Bob’s
Kitchen

Borsa

Ümraniye, İstanbul

T. +90 216 302 16 13
F. +90 216 302 20 38
info@happymoons.com.tr
www.happymoons.com.tr

Geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla sunan BigChefs,
samimi ve mütavazi hizmet anlayışı ile misafirlerini ağırlıyor.
Herkesi sevgiyle kucaklayan, lezzetleriyle değerler katan
BigChefs yurt içinde 49, yurt dışında 11 şubesiyle hizmet
vermeye devam ediyor.

BigChefs Genel Merkez

BigChefs welcomes its guests with its sincere and modest service
concept, offering traditional flavours with modern touches.
Bigchefs, which adds values with their tastes and embraces
everyone warmly, continues to provide services with it’s 49
domestic and 11 foreign branches.

T. +90 850 214 73 05

Bisquitte, dinamik vizyonu, modern yaşam tarzına uygun
tasarlanmış geniş restoranları ile yemekte günlük şıklık
iddiasındadır. 2009 yılından bu yana iyi kalitede bir yemeğin,
fiziksel doyumdan öte ruhu besleyen bir gücü olduğuna inanır.

info@bisquitte.com
www.bisquitte.com

Fatih Sultan Mehmet Mah.
Atatürk Cad. No:9/2 Armutlu,
Sarıyer, İstanbul

info@bigchefs.com.tr
www.bigchefs.com.tr

Bisquitte, with its dynamic vision, and a wide range of
restaurants designed to suit the modern lifestyle, claims to have
a daily elegance. Since 2009, believes that a good quality meal
has a power that feeds the soul beyond physical satisfaction.

Happy Moon’s’dan gelen 20 yıllık tecrübe ile Bob’s Kitchen,
Dünya mutfağının farklı lezzetlerini food courtlarda
konuklarına sunuyor. Doyurucu porsiyonlarını uygun fiyatlar
ile misafirlerine sunarken, fast food anlayışına getirdiği farklı
yorum ile hizmet ve kalitesinden ödün vermiyor.

Şerifali Mah. Şehit Sok. No:27

T. +90 216 302 16 13
F. +90 216 302 20 38

BigCatering says “Life is a treat offered to us.” and it turns the
meals, which are dreamed with the treats it delicately and
happily prepares, into reality. With over 10 years experience in
Bigchefs, it offers its guests unique tastes from Turkish and world
cuisine and takes them to an unforgettable taste journey.

Şerifali Mah. Şehit Sok. No:27

Şerifali Mah. Şehit Sok. No:27
Ümraniye, İstanbul

T. +90 216 302 16 13
F. +90 216 302 20 38

With 20 years of experience from Happy Moon’s, Bob’s Kitchen
offers different tastes of world cuisine to its guests in food courts.
While offering filling portions to guests at right prices, with the
different interpretation it brings to the understanding of Fast
Food, it does not compromise its service and quality.

info@happymoons.com.tr
www.happymoons.com.tr

Klasik Türk ve Osmanlı Mutfağı ile Anadolu’nun yöresel
mutfaklarından sentezlenen en seçkin yemekleri sunan Borsa
Restaurant, 1927 yılından bu yana değişmeyen hizmet kalitesi
ile misafirlerini ağırlıyor.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve
Sergi Sarayı Harbiye, İstanbul

The Borsa Restaurant, which offers the most exclusive dishes
from traditional Turkish and Ottoman Cuisine, welcomes its
guests with its unchanging service quality since 1927.

Borsa Restaurant Kandilli

Boğaziçi Borsa Restaurant Harbiye
T. +90 212 219 21 21

Kandilli Cad. Liseli Sok. Kandilli
Üsküdar, İstanbul

T. +90 216 332 23 33
www.borsarestaurants.com
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Brasserie
Polonez

Bridge
Restaurant

Brasserie Polonez, benzersiz atmosferi, leziz yemekleri ve
içecek çeşitleri ile günün her saati keyifle oturulabilen özel bir
mekân. Dostları, aileleri, iş buluşmalarını, keyifli sohbetleri ve
lezzet tutkunlarını bir araya getiren Brasserie Polonez’de bir
restorandan çok daha fazlasını bulabilirsiniz.

Brasserie Polonez Caddebostan

With its unmatched atmosphere and delicious menu of great
food and drinks, Brasserie Polonez welcomes its guests any
time of day. Whether with friends, family or colleagues, it brings
together those looking to dine well and socialize all in one
beautiful setting.

www.brasseriepolonez.com

Bridge Restaurant, Boğaz’ın en güzel yerinde, damaklarınızı
Türk ve dünya mutfağında keyifli bir gezintiye çıkarıyor. 27
yıldır sunduğu kaliteli hizmetiyle Bridge, her etkinliğe özel
5 farklı mekânıyla fark yaratıyor. Eşsiz Boğaz manzarasıyla
Bridge, oldukça davetkar.

Nakkaştepe Yolu Baba Nakkaş Sokak.
No: 56 Bağlarbaşı 34632 İstanbul

Bridge takes your palates on a pleasant excursion in the Turkish
and world cuisine at the most beautiful part of the Bosphorus.
With the quality service it provides for 26 years, Bridge makes
a difference with its 5 different venues specific for each event.
With its unique Bosphorus view, Bridge is quite inviting.

Vazgeçilmez lezzet döneri, İskender ve ekmek arası
olarak sunan Bursa İshakbey, hızlı servisi, uygun fiyatı ve
doyurucu porsiyonlarıyla self servis hizmet vermektedir.
İzmir ve Antalya’da toplamda iki şubesi bulunan marka,
önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde yeni şubeler açmayı
planlamaktadır.

Bursa
İshakbey

Cakes&Bakes üretim tesisi kurulduğu günden bu yana,
23 bin metrekare alana yayılan dev üretim tesisiyle dünya
markalarına kaliteli hizmet veriyor. Büyük bir hızla büyüyen
Cakes&Bakes üretim tesisi içinde, kendi markalarımızın yanı
sıra dünya markalarına üretim yapıyor ve sahip olduğumuz ileri
teknoloji sayesinde yeni ürün geliştirme konusundaki iddiamızı
koruyoruz.

Caddebostan Mah. Bağdat Cad.
No:291 Kadıköy, İstanbul

T. +90 216 302 05 20

Cakes&Bakes

Buselik, which carries the classical tavern (meyhane) concept
to today, welcomes its guests with Istanbul’s unique sea view
and ethnic Anatolian cuisine’s finest appetizers. Nostalgic songs
mingle with friendly conversations, making nights irreplaceable.
Buselik hosts cozy meetings that are always wanted and
remembered.

Cakes&Bakes has been providing high quality service to the
World brands since establishment of its production facility with
its giant production facility spreading over 23 thousand square
meters area. We produce for our own brands in the Cakes&akes
production facilty, which grows at a great speed and thanks to
the advanced technology we posssess, we presere our claim with
respect to development of new products.

T. +90 216 391 95 85
Nişantaşı’nda altın üçgenin kalbinde konumlanan, en prestijli
butiklere ve en trend gece kulüplerine yalnızca bir kaç adım
uzakta olan Cafe Zone, Akdeniz ve dünya mutfaklarından leziz
örnekler sunan kozmopolit menüsü ve sıcacık kış bahçesi ile siz
değerli misafirlerini bekliyor.

info@bridgerestaurant.com.tr
www.bridgerestaurant.com.tr

Anadolu Cad. No:41 Megapol Tower
Kat:20 Bayraklı, İzmir

Cafe Zone
Nişantaşı

Situated in the heart of the golden triangle of Nişantaşı, Cafe
Zone is only a few steps away from the most prestigious
boutiques and the most trendy nightclubs and is awaiting you,
dear guests, with its cosmopolitan menu offering delicious
specimens from the Mediterranean and world cuisines and with
its warm winter garden.

Kuyumcu İrfan Sok.No : 3B
Nişantaşı, İstanbul

T. +90 212 296 65 90
info@cafezone.com.tr
www.cafezone.com.tr

T. +90 232 464 42 35
www.bursaishakbey.com

Hayatlarına 3 ayrı şirket olarak başlayan Caviar House &
Prunier, ortak bir hedef altında toplanmıştır. Doğru seçimlerle,
özel anlarınızı büyüleyici gastronomik serüvenlere dönüştürme
hedefiyle çalışıyoruz. İyi yemek tamamen, yemeğin
damağınızda bıraktığı lezzetten doğan his ile ilgilidir. En kaliteli
ve en lezzetli havyarı ve somon fümeyi sunarak, size bu hissi
yaşatmaya kararlıyız.

Bursa Ishakbey, offers döner kebab as “İskender” and
“sandwich”, provides self-service. Its service fastly via
reasonable price and satisfying portion. The brand serves in
Izmir and Antalya with two restaurants in total, plans to open
new restaurants in the next period in Turkey.

Klasik meyhane konseptini bugüne taşıyan Buselik, misafirlerini
İstanbul’un eşsiz deniz manzarası ve etnik Anadolu mutfağının
en güzel mezeleriyle karşılıyor. Dost sohbetlerine karışan
özlenen şarkılar, akşamları vazgeçilmez kılıyor. Buselik, hep
aranan ve hatırlanan sıcak buluşmalara ev sahipliği yapıyor.

Buselik
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Hisar Buselik

Caviar
House

Küçüksü Cad. No:4 Beykoz, İstanbul

T. +90 216 308 13 13

www.seafood-istanbul.com

Born as 3 different companies, Caviar House & Prunier is
now gathered under a shared goal to transform your special
moments into gastronomic adventures through correct choices.
Good food is totally related to the sensational taste of food on
your palate. By serving the best quality and best tasting caviar
and smoked salmon, we are determined to make you feel that
sensation.

Tünel Buselik

Meşrutiyet Cad. No: 96 Şişhane / İST.
Annesinin elinden olmayan hiçbir yemeği yiyemeyen
misafirlerin ağzından “her zamankinden” lafını duymak bile
bize daha çok çalışma azmi veriyor. Sürekli deniyoruz. Daha
iyiyi, en yeniyi, çok lezzetliyi bulmak için çabalıyoruz.

T. +90 212 292 10 02

CookShop

It gives us more determination to work hard just to hear the
word “same as always” from the guests, who can not eat any
food other than the food cooked by their mothers. We are
constantly tryin. We strive to find the better, the newest, and the
more delicious.

Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı
No: 10 Kavacık - Beykoz, İstanbul

T. +90 216 489 72 15
F. +90 216 489 79 18
info@cookshop.com.tr
www.cookshop.com.tr
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Sadece özel davet ve düğünlere ev sahipliği yapan Çubuklu 29,
1986 yılından beri hizmet veriyor. Gerek konumu gerekse her
detayı büyük bir özenle yaratılmış dekorasyonu ile fark yaratan
Çubuklu 29, dünya trendlerinin takip ederek oluşturduğu
benzersiz menüleri ve servisi ile öne çıkıyor.

Çubuklu 29

Delicious

Geleneksel lezzetlerin modern sunumlarla buluştuğu Delimonti,
hem gastronomi market hem de eşi benzeri olmayan bir
buluşma noktası olarak Bomontiada’ya farklı bir soluk getiriyor.
Anadolu’nun yerel lezzetlerini özel sunumlarla bir araya getiren
mekân, mevsimsel ürünlerinden oluşan zengin bir menüye
sahip.

T. +90 216 322 28 29
www.cubuklu29.com

Delimonti
Nispetiye Cad. Dilhayat Sok.
No:7 Etiler, İstanbul

T. +90 212 265 15 96
www.damario.com.tr

Da Mario, one of the first Italian restaurants in Istanbul, opened
in Etiler in 1993. Since then Da Mario offers its guests the real
Italian cuisine in a relaxed, cozy and elegant environment. Made
from fresh ingredients and accompanied by excellent service, Da
Mario offers the true tastes of Italy.

Alışılmış tariflerden farklı olarak, “back to basics” anlayışı ile
yaratılan Delicatessen menüsüne, 1000 şişelik şarap kavı,
yemek eşleşmesi önermeleri ve tadım notları ile mükemmel
bir yemek deneyimini tamamlayan zengin şarap menüsü eşlik
ediyor.

Delicatessen

Barbaros Cad. No: 22
Çubuklu, Beykoz, İstanbul

Çubuklu 29, located on the waterfront with a spectacular view of
the Bosporus, is an Istanbul classic and one of the most preferred
locations for private events and weddings. Çubuklu 29, stands
out with its unique location as well as its customized menus and
services for its customers.

İstanbul’un en köklü ve seçkin restoranlarından Da Mario,
1993’ten bu yana gerçek İtalyan lezzetlerini misafirlerine
sunuyor. Zengin menüsü, değişmeyen lezzet kalitesi ve
misafirlerini kendilerini evlerinde hissettiren hizmet anlayışıyla
Da Mario, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Da Mario
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Mim Kemal Öke Cad. No:19/1, Nişataşı,
İstanbul

www.delicatessenistanbul.com

Unlike standard and menus, Delicatessen menu was created
within the “back to basics” concept. The extensive wine list,
1000 bottle wine cellar, suggestions for pairing and taste notes
complements the perfect dining experience.

Delicious , kahvaltıdan öğle yemeğine, ‘fine dining’
konseptindeki akşam yemeğinden openinden kokteyl’lere
kadar alternatifler sunan, günün her saatinde keyifle vakit
geçirebileceğiniz bir mekan. Delicious’un zaten efsane olmuş
kahvaltısı, nefis öğlen ve akşam menüleri dışında her mevsime
uygun kokteylleri ve içki menüsüyle de geniş alternatife sahip
bir mekan. Sabah 08:00’da kapılarını açan Delicious gece geç
saatlere kadar misafirlerini ağırlıyor. Şık sunumu ve doyurucu
porsiyonlarıyla servis veriyor.
Delicious peresents a fine –dining venue where you can escape
to, with delectable dinners and exquisute coctyls. Seasanal
coctails and liquor list are served next to our legendary breakfast
and superb lunc hour specials and dinner. We are open from
08:00 until late hours of the night. Particular dishes and large
portions are served.

İstanbul Cad. No:12
Sinasos İş Merkezi Zemin Dükkan
No:10 Göktürk, Eyüp

Divan
Brasserie

T. +90 212 322 69 01
info@delicious.com.tr
www.delicious.com.tr

Divan
Patisserie

T. +90 212 296 20 20
www.delimonti.com

Delimonti is both a gourmet market and a restaurant serving
traditional Anatolian tastes with modern presentations at
bomontiada. Delimonti welcomes its customers with seasonal
fresh ingredients and its rich menu consists of local Anatolian
dishes.

Kreatif düğün, kurumsal davetler, özel parti içeçekleriyle sizi
‘Davetinizin Davetlisi’ olmaya davet ediyor...

Koybasi Cad. Deniz Apt. No 122 / 9
Yenikoy , İstanbul

Dilek Terzioğlu Events invite you to become ‘a guest at your own
event’ with its Creative Weddings, Corporate Invitations, and
Special Party drinks...

T. +90 212 269 77 09
F. +90 212 285 90 11
M. +90 532 256 59 99
www.dilekterzioglu.com

Dilek
Terzioğlu
Event

T. +90 212 225 06 04

Tarihi Bomonti Bira Fabrikası 1/F

İstiklal Caddesi üzerinde, St. Antuan Kilisesi’nin hemen yanında
yer alan Divan Brasserie Beyoğlu, usta şefler tarafından
hazırlanan Türk ve Akdeniz mutfağının en seçkin örneklerini
birleştiren menüsünü, tarihi yarımadaya hakim teras
manzarasında misafirleriyle buluşturuyor.

Tom Tom Mah. İstiklal Cad.
Merkezhan 5. ve 6. Kat No: 181
Beyoğlu, İstanbul

Being located on İstiklal Street, right next to the St. Antuan
Church, Divan Brasserie Beyoğlu brings together with its guests
the most distinguished examples of Turkish and Mediterranean
cuisines prepared by the master chefs on its terrace overlooking
the historical peninsula.

www.divan.com.tr

İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarası eşliğinde Divan şeflerinin
özenle hazırladığı birbirinden leziz tatların sunulduğu Divan
Patisserie Bebek, yıllardır değişmeyen kalitesi ve nezih
ortamıyla müşterilerine benzersiz ve ferah bir atmosfer
sunuyor.

Cevdet Paşa Cad.

Introducing delightful tastes prepared by Divan chiefs,
accompanied with the unique view of the Bosphorus, Divan
Patisserie Bebek offers its customers a unique and spacious
atmosphere with its unchanging quality and decent atmosphere
for years.

T. +90 212 243 24 81

No: 28/A Bebek, İstanbul

T. +90 212 257 72 70
www.divan.com.tr
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Anadolu Yakası’nın kalbi Bağdat Caddesi’nde 50 yılı aşkın
tecrübesiyle hizmet veren Divan Pub Erenköy, şık ve kaliteli
atmosferiyle lezzet tutkunlarını ağırlıyor. Divan Pub Erenköy,
öğle ve akşam yemeklerinde, kahve molalarında keyifli bir gün
vadediyor.

Divan Pub

Divan Pub Erenköy, serving with more than 50 years of
experience at Bağdat Street, the heart of the Anatolian Side,
hospitalizes flavor devotees under its elegant and high-quality
atmosphere. Divan Pub Erenköy promises a joyful day at
lunches and dinners, coffee breaks.

Dragon, 1987 yılından bu yana Hong Kong’lu aşçılarca
hazırlanan leziz yemeklerini; klasik Çin tarzında dekore edilmiş,
ferah ve rahat ortamda lezzet ve hizmet kalitesinden asla ödün
vermeden üstün bir servis anlayışıyla sunmaktadır.

Dragon
Restaurant

Dragon has been serving its delicious meals prepared by Hong
Kong chefs since 1987 to its customers, in its spacious and
comfortable atmosphere, decorated in a classical Chinese style,
offering a superior service concept without sacrificing from the
quality of its taste and service.

T. +90 216 386 52 36
Ataşehir Bulvarı No: 6
MMM Migros içi Ataşehir İstanbul

T. +90 216 456 51 10
www.divan.com.tr

Fenix

Cumhuriyet Caddesi
İstanbul Hilton Bosphorus Oteli
Sergi Binası altı No:5
Şişli, İstanbul

T. +90 212 231 62 00
G. +90 530 762 85 52
www.dragonrestaurant.com.tr

İstanbul - İzmir Otoyolu Cihanköy
Mah. Cihanköy Sok. No: 220/A Kapı
No: C4/C5 Orhangazi, Bursa

Büyükdere Caddesi Kanyon AVM

Located on the busiest point on Nispetiye Street, Etiler Kebapçı
offers diners a unique concept beyond that of a classic kebab
restaurant. Using the finest meat and freshest ingredients, Etiler
Kebapçı offers its guests traditional kebab dishes in a modern
atmosphere.

Görkemli barı, özel kokteylleri ve Güney Amerika mutfağından
lezzetler sunan zengin menüsüyle Fenix, hem keyifli yemeklere
hem de yemek sonrası iyi müzik eşliğinde kaliteli eğlenceye ev
sahipliği yapıyor. Özel dekorasyonu ve mekâna ayrı bir hava
katan yüksek tavanı ile eşsiz bir atmosfer sunan Fenix, şehrin en
gözde adreslerinden biri olmaya devam ediyor.

Fenix İstanbul

Opened in 2014 Etiler, neighborhood of Istanbul, Fenix offers
a unique atmosphere with its signature decoration and
magnificent bar. The unique style of Fenix make it one of
the most exotic and trendy bar-restaurants in the city. The
Restaurant offers great music, great ambiance and a great
dining experience with its modern South American Cuisine and
its craft cocktails.

100 Arlington Street Boston.
MA 02116

Bir Yücel - Gülin Özalp projesi olan modern İstanbul meyhanesi
“Firuze”, Şişhane’de, İstanbul’un kültür ve sanat haritasını çizen
Nejat Eczacıbaşı Binası’nın teras katında müşterilerine hizmet
vermektedir. Firuze, büyüleyici manzarasının yanı sıra samimi
atmosferi ve lezzetli menüsüyle dikkat çekiyor.

Nejat Eczacıbaşı Binası
Sadi Konuralp Cad. No: 5,
Şişhane Kat: 6
Beyoğlu, İstanbul

Frankie
İstanbul

Nispetiye Caddesi No:79
Etiler, İstanbul

T. 0212 265 55 88
Nahita Boston

T. 617 457 8130
www.fenixistanbul.com

T. 0 212 238 50 50

A modern Istanbul ale house, which is a Yücel - Gülin Özalp
project, “Firuze”, serves its customers in Şişhane on the terrace
floor of the Nejat Eczacıbaşı Building, which draws the culture
and art map of Istanbul. Firuze attracts attention with its
intimate atmosphere and delicious menu to go along with its
fascinating view.

Frankie, lezzetli öğle ve akşam yemekleri, ödüllü şarap
menüleri, yüksek servis kalitesi, hafta boyunca her gece
canlı müzik programları ve DJ performanslarıyla; davetler,
buluşmalar, ürün lansmanları, basın toplantıları ve çeşitli
etkinlikler için tercih edebileceğiniz İstanbul’un en iyi
mekanlarından biridir.

www.eatstop.com.tr

Teşvikiye Caddesi 41- 41/A K.8
34367 Nişantaşı, İstanbul

T. +90 212 230 66 66
www.frankieistanbul.com

Frankie is one of the best places of Istanbul with its delicious
lunches and dinners, award-winning wine menus, high service
quality, live music shows and DJ performances every night
during the week that you can prefer for invitations, exhibitions,
product launches, press conferences and a variety of events.

Levent, İstanbul

T. +90 212 353 51 10
Dekorasyonu ve kusursuz menüsüyle İtalyan mutfağının
İstanbul’daki en iyi temsilcilerinden biri olan Gina, ev yapımı
taze makarna, risotto, pizza ve salata seçeneklerinin yanı sıra
geniş şarap menüsü ile konuklarına İtalyan mutfağının en
seçkin örneklerini sunuyor. Ferah ve şık atmosferi ile Gina,
şehrin en keyifli buluşma noktalarından.

www.escale.com.tr

Escale, aiming to become the ‘meeting point’ at Kanyon Mall for
everyone who prefers good food, good service and good music,
maintains to its guests an experience in flavor coupled with
excellent service. Promising an elegant, but relaxed atmosphere,
the venue gives a sense of spaciousness with plants used
abundantly in the decoration and its garden full of greenery.

Etiler Kebapçı geleneksel kebap lezzetini en iyi et ve en taze
ürünleri kullanarak misafirlerine sunuyor. Lezzetiyle olduğu
kadar sunumuyla da fark yaratan Etiler Kebapçı’da, servis
edilen mezeler de tıpkı etler gibi damaklarda unutulmaz tatlar
bırakacak kadar iddialı ve lezzetli.

Etiler
Kebapçı

Erenköy, İstanbul

Located on İstanbul-İzmir highway, eat.stop offers a pleasant
break for the travelers. Operating 7/24 with its two facilities at
Orhangazi, eat.stop has options from different world cuisines
and also a market offering regional delicacies.

İyi yemeği, iyi servis ve iyi müziği tercih eden herkesin
Kanyon’daki ‘buluşma noktası’ olacak Escale, misafirlerine
kusursuz servis anlayışıyla bütünleşen bir lezzet deneyimi
yaşatıyor. Müşterilerine şık ve rahat bir atmosfer vadeden
Escale, dekorasyonunda bolca kullanılan bitki ve yeşilliklerle
dolu bahçesiyle ferahlık hissi veriyor.

Escale

Bağdat Cad. Kantarcı Durağı No:333

Firuze
Seyahat edenlere hem market hem de yeme-içme için farklı
alternatifler sunan eat.stop, Orhangazi’de keyifli bir mola
imkanı sunuyor. İstanbul-İzmir arasında seyahat edenlere
2 tesisiyle 7/24 hizmet sunan eat.stop, dünya mutfağı ve
geleneksel lezzetlerden oluşan menülerin yanı sıra yöresel
lezzetler içeren markete de sahip.

Eat.Stop
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Gina
Nispetiye Cad. No:14, Etiler, İstanbul

T. +90 212 257 02 09 - 10 - 11
www.etilerkebapci.com.tr

Located at the top floor of Kanyon shopping mall, Gina is one
of the finest representatives of Italian cuisine in Istanbul with
a plain, elegant and carefully designed decoration and an
excellent menu.

Büyükdere Cad. Kanyon Avm
No:164/A Beşiktaş
Esentepe, İstanbul

T. +90 212 353 54 52
www.gina.com.tr
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Et yemek sizin için de vazgeçilmez bir tutkuysa doğru adres
“Grill Polonez”. Grill Polonez steakhouse, tüm et severleri mutlu
edecek özel lezzetleriyle ve tam istediğiniz gibi hazırlanmış,
yumuşacık, taptaze, damağınıza layık et çeşitleriyle yemeğinizi
şölene dönüştürüyor.

Grill Polenez

If having a great steak is on the top of your dining priority then
Grill Polonez is the place for you. Grill Polonez steakhouse is
sure to please all meat lovers. With its fresh, top grade special
delicacies prepared to your liking, it is sure to please your palette
and all of your senses.

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
Grill Polonez Palladium Tower

Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen
Sok. Palladium Tower No:2/3
Ataşehir, İstanbul

T. +90 216 504 07 20
Grill Polonez Vadistanbul AVM
Ayazağa Mah. Cendere Cad.
Vadistanbul AVM No:109/G Kat:
Zemin D:18-19-20-21-22
Sarıyer, İstanbul

Hünkar
Lokantası

T. +90 212 803 74 22
www.grillpolonez.com

İstanbul’un Bostancı semtinde kasap dükkânı olarak
faaliyete başlayan Günaydın, o günden bu yana Türkiye’de
et konusundaki uzmanlığını koruyor. Yüksek kaliteli et
seçenekleriyle Günaydın, her kesime ve damak tadına
ulaşabilmek adına misafirlerine kasap & steakhouse,
köfte & döner ve kebap olmak üzere 3 farklı konsept sunuyor.

Günaydın

Happy
Moon’s

İncirli
Şaraphane

Günaydın Restaurant, established as a small butcher shop in
Istanbul has been offering the highest quality with dedication to
its motto. Following the industry and trends closely, Günaydın
offers its guests three different concepts; Meatball & Döner; the
Kebab and the Butcher & Steakhouse.

Halas 71, asırlık öyküsü, zarafeti, konforu, lüks detayları ve
104 yıllık destansı geçmişiyle İstanbul Boğazı’nın en görkemli
yatlarından biridir. Etkinlikler ve charter olarak kiralanabilen
Halas, daha uzun yıllar unutulmaz davetlere ev sahipliği
yapmayı bekliyor.

Halas 71

www.gunaydinet.com

Halas 71 is one of the most magnificent yachts of the Bosphorus
with its elegance, comfort, luxurious details and century-old
story and 104 years of epic history. Halas, which can be rented
as charter or for activities, is awaiting to host unforgettable
invitations for many more years.

Hünkar’ın hikayesi 1950’de başladı. Mutfağımız, geleneksel ve
unutulmuş Osmanlı mutfağının karışımıdır. Dede’den toruna,
Etiler’de ve Nişantaşı’ndaki iki restoranımızla misafirlerimizi
ağırlamaya devam ediyoruz.

Nispetiye Cad. Çamlık Yolu Sok.
Ortaklar Apt. No: 2 Etiler, İstanbul

Hunkar’s story began in 1950. Our kitchen is the mix of the
traditional and about to forgotten ottoman cuisine. From
grandfather to grandson, with our two restaurants,which are
located at Etiler and Nisantasi, we keep working on hospitably.

www.hunkarlokantasi.com

Şarabın büyülü dünyası İncirli Şaraphane, 700 çeşit yerli
ve yabancı markasıyla Türkiye’nin en zengin kavı. İncirli
Şaraphane’nin market bölümünde, perakende fiyatlarla şarap
alınabiliyor. İncirli restoran bölümünde, şaraba, odun fırınında
pişen pizzalar, Türkiye’nin ve dünyanın farklı yörelerinden özel
olarak getirilen peynirler ve şarküteriler, etler ve diğer gurme
lezzetler eşlik ediyor. Otantik ortamı ile akıllarda iz bırakan
İncirli Şaraphane’de aynı zamanda şarap tadımları ve eğitimleri
düzenlenebiliyor.

Kuruçeşme Mah.
Muallim Naci Cad. No:107,
Beşiktaş, İstanbul

T. +90 212 287 84 70-71

T. +90 212 257 11 29

You can buy wine at retail prices if you like from the grocery
section of İncirli Şaraphane, which has Turkey’s richest wine
cellar with its 700 kinds of domestic and foreign brands.
Pizzas cooked in wood oven, special cheeses and charcuterie
brought from Turkey and different regions of the world, meats
and other gourmet delicacies accompany wine at the restaurant
section of İncirli.

Sakıp Sabancı Cad.
Tokmak Burnu İstinye, İstanbul

Renkli, genç dinamik konsept restoran ve pazar. Tüm
zamanların favorileri ve iyi sevilen sokak yemekleri genç, renkli
ve enerjik fakat dinlendirici bir ortamda sunulmaktadır.
Menü pratik atıştırmalıklar, en popüler ve sağlıklı sokak
yemeklerinin yanı sıra sandviçlerden oluşuyor. Kantin, 2010
yılı sonunda yolculuğuna Atatürk Havalimanı’nda açılan ilk
şubesiyle başladı.

T. +90 549 334 21 04
info@halas.com.tr
www.halas.com.tr

Kantin

20 yıllık deneyimimizle dünya mutfaklarının seçkin lezzetlerini
sizlere sunuyoruz. Keyifli ve sıcak bir ortamda, koccaman
porsiyonlarımızla en kaliteli hizmeti sunarak menümüzün
çeşitliliği ile günün her saatinin keyfini Happy Moon’s
şubelerimizde çıkarabilirsiniz.

Şerifali Mah. Şehit Sok. No:27
Ümraniye, İstanbul

With our 20 years of experience, we offer you the flavors of the
world cuisine. You can enjoy every hour of the day with Happy
Moon’s’ branches in a pleasant and warm environment, with the
variety of our menu by offering the best quality service with our
huge portions.

info@happymoons.com.tr
www.happymoons.com.tr

T. +90 216 302 16 13
F. +90 216 302 20 38

Food Court

T. 444 0 282- 3352
www.bta.com.tr

A colourful, youthful dynamic concept restaurant & market.
All time favorites and well loved street foods are available in a
young, colorful, and energizing but yet relaxing atmosphere.
The menu consists of practical snacks, sandwiches besides
the most popular fit & healthy street dishes. Kantin started
its journey at the end of 2010 with its first branch opened at
Atatürk Airport.

Uğurlu Restoran, Kastamonu’nun tarihi kent merkezinde
yer alan tarihi ve ödüllü Uğurlu Konakları’nın bünyesinde
bulunmaktadır. Yemyeşil bir bahçe içindeki camlı köşkte
hizmet veren restoran, kışın şöminesiyle sıcak bir atmosfer
sunmaktadır. Menüsünde Türk ve dünya mutfağının
yanısıra, Kastamonu yöresel mutfağının en özgün örnekleri
sunulmaktadır.

Kastamonu
Uğurlu
Restaurant

Atatürk Havalimanı İç Hatlar
Güvenlik Kontrolü Öncesi

Uğurlu Restaurant is located within the historical and
award-winning Uğurlu Mansions, which are situated in the
historical city center of Kastamonu. The restaurant serves in
a glassed pavilion that is inside a lush garden and it offers a
cozy atmosphere with a fireplace in the winter. In addition to
the Turkish and world cuisines, the most unique examples of
Kastamonu regional cuisine are offered on the menu.

Kastamonu Uğurlu Konakları
Şeyh Şaban-ı Veli Cad.
No: 47-51, Kastamonu

T. +90 366 212 82 02 / 04
info@kastamonukonaklari.com
www.kastamonukonaklari.com/
restoran
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Kifidis
Büyüksaat
Kebapçısı

Kilimanjaro

Kifidis Büyüksaat Kebapçısı olarak, Adana’nın yöresel lezzet
anlayışına uygun farklı konsept ve lezzetleri sunmanın yanı
sıra ; değerli misafirlerimizi sürdürülebilirlik ve farkındalık
anlayışları çerçevesinde ağırlamaktan memnuniyet
duymaktayız.

Yeşiloba Mahallesi
Şakirpaşa Cad.
01100 Seyhan, Adana

In addition to presenting different concepts and tastes complying
with local sense of flavor of Adana; as The Kifidis Büyüksaat
Kebapçısı, we are more than pleased to host our guests within
the understandings of sustainability and awareness.

info@buyuksaatkebapcisi.com
www.buyuksaatkebapcisi.com

Paylaşma kültürünü kendine özgü bir konseptle sunan
Kilimanjaro, bomontiada’nın sakinlerinden biri. Yerel malzemeyi
odağında tutan mutfağında hazırlanan rahat, sade ve
akılda kalan yiyecekleri ile menüsü her mevsim yenileyen
Kilimanajaro, kendine has atmosferi ve ikonik barı ile özgün bir
buluşma ortamı sağlıyor.

Tarihi Bomonti Bira Fabrikası,
Birahane Sok. No:1
Bomonti, Şişli

Kıyı
Restaurant

www.kilimanjaroist.com

Komşu
Kahve

www.kitchenette.com.tr

Köşebaşı

Unique stop of thousands of years’ old Anatolian cuisine, Kiva
keeps the values of different Anatolian regions alive. Kiva serves
up rich Anatolian cuisine and welcomes its guests as tavern
concept in the evening.

Haydar Aliyev Cad. 186/A, 34457
Tarabya, İstanbul

T. +90 212 262 00 02
www.kiyi.com.tr

In the two-storey “Kıyı” located at Tarabya, Bosphorus ppetizers
and fresh fish varieties are offered for 52 years. Their cooking
techniques and careful selection of fish have earned the praise
of the world’s gourmets for years and become a tradition. Works
of contemporary painters and photographers surround the
customers, while they taste the most outstanding flavours of
Istanbul on lily-white drapes in the pleasant environment with
wooden walls.

Komşu Kahve, geçmişin kıymetli kahve kültürünü, günümüz
dünya trendlerini de içine dahil ederek oluşturulmuş, kaliteli
ve samimi bir konsepttir. Yaratıcı menüsü, mimari detayları ve
kendine özgü espri anlayışıyla, modern ve geniş kitlelere hitap
eder.

T. +90 212 377 03 50

Kitchenette offers a wide variety of signature dishes from local
and international cuisines, all prepared with special recipes and
presentations in a modern and relaxed atmosphere. A lively and
active place throughout the day, Kitchenette welcomes you with
best choices from breakfast to dinner.

Anadolu’nun farklı coğrafyalarına ait reçeteleri günümüze
taşıyan Kiva, her mevsimin şifasını ve zenginliğini menülerine
yansıtıyor. Anadolu’nun binlerce yıllık yöresel lezzetlerini özüne
sadık kalarak hazırlayan Kiva, bomontiada’da misafirlerini
gündüz saatlerinin yanı sıra akşam saatlerinde meyhane
konsepti ile ağırlıyor.

Kiva

Kıyı Restaurant, Tarabya’daki iki katlı Kıyı’da 52 yıldır Boğaz
mezeleri ve taze balık çeşitleri sunuluyor. Gelenekselleşmiş
pişirme teknikleri, balık seçimindeki özenleri ile dünya gurmelerin
övgülerini yıllardır kazanmakta. Ahşap duvarlı hoş ortamda
bembeyaz örtüler üzerinde İstanbul’un en seçkin lezzetlerini
tadan müşterileri çağdaş ressam ve fotoğrafçıların eserleri
çevreliyor.

T.+90 322 429 29 93

Kilimanjaro, a resident of bomontiada, was designed in a way
to revitalize the culture of “coming together”. Select ingredients
are of paramount importance to the kitchen. Consisting of local
foods, Kilimanjaro’s menu is refreshed every season. Guests
can enjoy delicious meals in a cozy, friendly environment.
Kilimanjaro’s iconic bar is the centerpiece to a setting that is
complemented by mellow, well established and timeless tunes,
creating the perfect environment.

Dünya mutfaklarından farklı lezzetleri, modern ve samimi
dekorasyonuyla birleştiren Kitchenette’in menüsünde
kahvaltıdan akşam yemeğine kadar günün her saati için zengin
alternatifler bulunuyor. Misafirlerine kaliteli hizmet anlayışı
ile mevsimsel ve en taze içeriklerle hazırlanan lezzetleri sunan
Kitchenette, rahat ve konforlu ortamı ile günün her saatinde sizi
evinizde hissettiriyor.

Kitchenette
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info@komsu-kahve.com
www.komsu-kahve.com

Komşu Kahve is a quality and sincere concept created by
incorporating the precious coffee culture of the past into today’s
world trends. The creative menu, with its architectural details
and unique sense of humor, appeal to modern and large masses.

1995 yılından bu yana Adana ve Tarsus yöresi mutfağının
geleneksel lezzetlerini modern bir sunumla günümüze
taşıyan Köşebaşı, dünya standartlarında hizmet kalitesi
ve özel lezzetleriyle 3 kıtada 8 ülkede toplam 23 şubesiyle
misafirlerine özgün yemek kültürünü yansıtmaya devam
ediyor. Conde Nast Traveler dergisi tarafından “Dünyanın En İyi
50 Restoranından Biri” seçilen, Time dergisinin “İstanbul’daki En
İyi Kebap Restoranı” olarak sayfalarında yer verdiği Köşebaşı,
misafirlerinin övgüleriyle adını tüm dünyaya duyurmayı
sürdürüyor.

Çamlık Sok. No:15
3. Levent, Beşiktaş, İstanbul

T. +90 212 270 24 33
www.kosebasi.com

Köşebaşı has been offering the traditional flavors of Adana and
Tarsus cuisine with a modern presentation since 1995. Offering
experiences of special tastes to its guests with World-class
quality service, Köşebaşı continues to reflect its original culinary
culture with its 23 restaurants in 8 countries in 3 continents.
Being chosen by Conde Nast Traveler magazine as “One of
The Best 50 Restaurants in The World” and named “The Best
Kebab Restaurant in Istanbul” by the Time magazine, Köşebaşı
continues to proclaim its name to the whole World with the
praise of its guests.

Tarihi Bomonti Bira Fabrikası,
Birahane Sok. No:1
Bomonti, İstanbul

Kronotrop, Beyoğlu’nun bir yan sokağında, küçük bir kahve
dükkanı olarak başladı. Kısa sürede kahve tutkunların
vazgeçilmez uğrak noktası haline geldi. 2014’ün başında
Kronotrop’u bünyesine katan İstanbul Yiyecek İçecek Grubu,
Kronotrop’u uluslararası lider microroasterlar’la aynı kulvarda
konumlamak üzere yeniden tasarladı ve yapılandırdı. Kronotrop
için global üstün kahve dünyasında yepyeni bir sayfa açıldı.

T. +90 212 296 20 08
www.kivabomonti.com

Kronotrop

Kronotrop began as a small coffee shop on a side street in
Beyoğlu. In a short period of time, Kronotrop have become an
essential Mecca for coffee enthusiasts. Having incorporated
Kronotrop at the beginning of 2014, Istanbul Food & Beverage
Group redesigning and restructuring Kronotrop in order to
position it in the same league as the leading international
microroasters. For Kronotrop, a brand-new era has begun in the
world of global top-class coffee.

Kuloğlu Mah. Firuzağa Cami Sok.
2/B Cihangir, Beyoğlu, İstanbul

T. +90 212 249 92 71
www.kronotrop.com.tr
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Binanın en üst katında bulunan La Mancha, İspanyol ateşi,
İtalyan aşkı ve Akdeniz güneşi ile yoğrulan lezzetleri, etkileyici
Boğaz manzarası ve haftasonları yemek sonrası hareketlenen
kıpır kıpır barı ile öne çıkıyor. Boğaza karşı konumlanan barında,
yöresel tapas şeklinde sunulan mezelere, taze meyvelerle
hazırlanan kokteyller ve hafta sonu dj performansı eşlik ediyor.

La Mancha

Lacivert

www.lamancha.com.tr

Le Pain
Quotidien

Eminent flavours of the Mediterranean Cuisine, which has
been the symbol of abundance and fertility for centuries, is
being integrated with the most romantic sight of the Bosporus.
Since 1999 Lacivert Restaurant has been furnishing its services
in a historical twin waterside mansion at the Bosporus, at a
spectacular quay during the summer months, and cosy indoor
saloons during the winter months.

Organic breads and organic retail items being in the first place,
soups, salads, pastas, savory tartine and muffin varieties,
breakfast and a menu consisting of special daily prepared
desserts that ready for their guests to spend enjoyable time
around the table.

Le Pain Quotidien Kanyon

Kanyon AVM No:185 Giriş Katı
Mağaza No:140B 1.Levent

Le Pain Quotidien İstinye Park
İstinye Park AVM No:F319 İstinye

Le Pain Quotidien Suadiye

Bostancı Mah. Havacı Binbaşı
Mehmet Sok. Orter Apt. No: 2/1
Çatalçeşme-Suadiye

Le Pain Quotidien Buyaka

Buyaka AVM No:56, Bağımsız Bölüm
No:94 Ümraniye
İstinyePark, Pınar Mah.
Katar Cad. No:73, 34460
Sarıyer, İstanbul

2002 yılında sessiz sedasız açıldığı teras katında yıllar içerisinde
başarıları yeme-içme alanında ulusal ve uluslararası pek çok
ödülle taçlandırılarak bir Beyoğlu klasiğine dönüşen
Leb-i Derya artık yepyeni bir konseptle meyhane olarak
hizmet veriyor.

T. +90 212 232 0232
www.lpmistanbul.com.tr

Leb-i Derya

Zorlu Center; Levazım Mah. Koru
Sok. No:2, 34340
Beşiktaş, İstanbul

T. +90 212 353 66 55
www.lavinarestaurant.com

La Viña welcomes its guests at Zorlu Center offering traditional
Spanish cuisine with a modern twist. Dishes, inspired from
the different regions of Spain, are prepared by an experienced
kitchen team under the consultancy of Spanish chef Javier
Duarte Campos. La Viña offers a unique gastronomical
experience with a wide range of alternatives from the menu.

Yıllardır bolluğun ve bereketin simgesi olmuş Akdeniz
Mutfağı’nın seçkin lezzetleri, İstanbul boğazının en romantik
manzarasıyla Lacivert’te bütünleşiyor. Tarihi boğaz yalısında,
yaz aylarında olağanüstü bir rıhtımda, kış aylarında ise
manzarayı içine alan iç salonlarında misafirlerini ağırlayan
Lacivert, İstanbul’un klasikleşen mekanları arasında.

Organik ekmekler ve organik ürünler başta olmak üzere,
çorbalar, salatalar, makarnalar, iştah açıcı tartine ve muffin
çeşitleri, kahvaltılıklar ve her biri taze olarak hazırlanan
özel tatlılardan oluşan menüsü ile misafirlerinin sevdikleri
ile beraber bu masa etrafında keyifli saatler geçirmelerini
hedefliyor.

T. +90 212 257 11 29

Combining the tastes, culture and atmosphere of French Riviera,
La Petite Maison offers an inspired yet simple and delicious
interpretation of South French and Mediterranean cuisine at
IstinyePark. Having “Tous Célèbres Ici” (Everybody famous here)
as a motto, La Petite Maison welcomes its guests at its cozy
ambiance that has been decorated with valuable art pieces.

Geleneksel İspanyol mutfağından lezzetleri modern
dokunuşlarla sunan La Viña, Zorlu Center’da misafirlerini
ağırlıyor. İspanya’nın farklı bölgelerinden esinlenen yemekler
İspanyol şef Javier Duarte Campos danışmanlığında deneyimli
bir mutfak ekibi tarafından hazırlanıyor. İştah kabartan
lezzetlerin bir araya geldiği La Viña menüsü eşsiz bir
gastronomi deneyimi sunuyor.

La Viña

Kuruçeşme Mah. Muallim Naci Cad.
No:107, 34345
Beşiktaş, İstanbul

It stands out with its flavours kneaded with Spanish fire, Italian
love and Mediterranean sunshine, an impressive view of the
Bosphorus and a bar that is wiggling on the weekends after
the meal. Appetizers that are presented as local tapas are
accompanied by cocktails prepared with fresh fruits and DJ
performances during the weekends at its bar situated opposite
the Bosphorus.

Fransız Rivierası’nın tatlarını, kültürünü ve atmosferini özgün bir
sentezle birleştiren La Petite Maison, Güney Fransa ve Akdeniz
mutfağının özel lezzetlerini modern ve yaratıcı sunumlarla
birleştirerek İstinyePark’taki lokasyonunda misafirlerine
sunuyor. “Burada herkes ünlüdür” (Tous Célèbres Ici) mottosu
ile misafirlerini rahat ve samimi ortamında ağırlayan La Petite
Maison, sanat eserlerinin değer kattığı dekorasyonu ile de
büyük beğeni topluyor.

La Petite
Maison

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS

Leman
Kültür

Körfez Cad. No: 57/A
Anadoluhisarı, İstanbul

T. +90 216 413 42 24
T. +90 216 413 37 53
www.d-ream.com.tr

Limoncello

Leb-i Derya has become a Beyoglu classic in the terrace floor,
where it has been quitely launched in 2002, by being crowned
with many national and international awards during the years
in the field of food and beverages and is now serving as a tavern
with a brand new concept.

Şahkulu Mahallesi Kumbaracı
Yokuşu No: 57 Kat 7 Tünel, Beyoğlu

T. +90 541 366 84 80
info@lebiderya.com
www.lebiderya.com

25 yıl önce Beyoğlu’nda kurulan Leman Kültür bugün 18
ilde 27 şubesiyle kocaman bir aile. Yılda 6 milyon misafirin
ağırlandığı dev bir franchise zinciri. Leman Kültür sadece
restoran değil, Cem Yılmaz’ın keşfedildiği Leman Sahne ve
Leman Otel konseptleriyle de hizmet vermektedir.

Hasfırın Cad. Akmaz Çeşme Sok.
No.24 Beşiktaş, İstanbul

Founded in Beyoğlu 25 years ago, Leman Kültür is a huge family
today with its 27 branches in 18 provinces. It is a giant chain of
franchises those host 6 million guests a year. Leman Kültür is not
only a restaurant, it also serves with concepts of Leman Stage,
where Cem Yılmaz has been discovered and Leman Hotel.

info@lmk.com.tr
www.lmk.com.tr

Limoncello şehrin en popular ve trendy clublerinden biri.
Alışılmışın dışında ilginç ve orjinal dekorasyonu her zaman çok
genç ve yüksek enerjili atmosferi ile eğlencenin en üst düzeyde
yaşandığı çok hareketli bir mekan.ağırlıklı olarak Türk pop
müziği ve popular parçaların çalındığı Limoncello misafirlerine
her gece parti havası hissettiriyor.

Akaretler, Süleyman Seba Cad.
No: 34 Beşiktaş

Limoncello is one of the popular and trendy bar in the city that
hosts premium clientele in an eccentric atmosphere. Limoncello
is a must-stop place before beginning your night out. Enjoy the
latest Turkish music as you are getting into the rhythm of the
night.

T. +90 850 532 05 65
T. +90 212 325 05 70/71

T. +90 212 258 98 22
limoncello@eksenistanbul.com
www.eksenistanbul.com

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
Litera; Pera’dan İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, tarihi
yarımada ve Haliç’in birleştiği noktayı görmekte olup, adalar
ve daha fazlasına sahip geniş manzaralı mekândır. İşletme dört
mevsim aynı manzarada hizmet vermektedir. Türk ve dünya
mutfağından lezzetler sunar.

Litera

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. No:32
Kat:6 Beyoğlu, İstanbul

T. +90 212 292 89 47
T. +90 212 292 89 50
T. +90 212 244 97 25

Litera is the perfect spot for panoramic view of The Bosphorus,
Marmara Sea, and the point where the historical peninsula
merges with the Golden Horn. We are open to offer our
exceptional service all year around. We offer the most delicious
examples of Turkish and World cuisine.

litera@literarestaurant.com
www.literarestaurant.com

Fransız Geçidi’nin girişinde bulunan Ma’Nâ, 2013 senesinde
açılmış olup, klasik meyhane kültürünü kaybetmeden, modern
bir meyhane olarak hizmet vermektedir.

Kemankeş Mah.
Kemankeş Cad. Fransız Geçidi
No: 53/8 Beyoğlu, İstanbul

Ma’Nâ, located at the entrance to the French Gate, was opened in
2013 and serves as a modern tavern without losing the classical
tavern culture.

www.karakoymana.com

Maça Kızı Bodrum Loft, sadelik, doğallık ve lüksü dengeleyen
modern Ege yaşamı için ideal şekilde tasarlandı. 62 mobilyalı
üniteden oluşan proje, eşsiz servis anlayışıyla otel konforunda
evler sunuluyor.

Göltürkbükü Mah.

Maça Kızı Bodrum Loft is designed as the perfect setting for the
modern village life. A sun-kissed Aegean village that balances
simplicity and luxury, with 62 fully furnished and lavishly
serviced units that feel like your home away from home.

www.macakizibodrumloft.com

Perched up on one of the most beautiful bays in the Aegean
and adorned by vibrant bougainvilleas, Maçakızı Hotel is a lush
world of its own. Known for its extraordinary hospitality, and
unparalleled restaurant executed by Chef Aret Sahakyan, it is the
quintessential vacation spot in Bodrum.

Ünlü şef Carlo Bernardini yönetimindeki benzersiz mutfağı
ve özenle döşenmiş 10 misafir odasıyla Villa Maça Kızı,
Bodrum’daki en özel davet ve kutlamaların yeni adresi.
With its impeccable cuisine executed by Carlo Bernardini, and
10 elegantly designed guest rooms, and Villa Maça Kızı is the
ultimate summer venue for private events and celebrations in
Bodrum.

Maça Kızı
Villa

Basic mission of the Happy Moon’s group brand that aims to
provide the best taste experience in a friendly environment,
taking great care in all processes from coffee roasting, brewing
to presentation without sacrificing quality understanding in
products and services.

Eşsiz ambiyansı ve profesyonel kadrosuyla Marea Sea Food
sıradışı lezzet deneyimleri yaşatmaya hazır. Geleneksel
tatlardan vazgeçemeyen balık severleri kucaklayan zengin
menüsü, tadına doyamayacağınız deniz ürünleri ve kendine has
ara sıcakları ile sizlere özel hizmet sunmaktadır.

Bodrum, Muğla, Turkey

Tel: +90 252 311 2400

Masa
Ege’nin en güzel koylarından birinde, göz alıcı begonvillerle
süslü yemyeşil bir dünya sunan Maça Kızı Otel, eşsiz
misafirperverlik anlayışı ve şef Aret Sahakyan yönetimindeki
ikonik restoranıyla Bodrum’un en ayrıcalıklı tatil mekanı.

Maça Kızı
Hotel

Manhattan
Coffee

Marea See
Food

Ma’Nâ

Maça Kızı
Loft

Bağlı olduğu Happy Moon’s Grup markasının temel misyonu
olan ürün ve hizmette kalite anlayışından ödün vermeden,
kahvenin kavrulmasından öğütülmesine, demlenmesinden
sunumuna kadar tüm süreçlerinde büyük özen göstererek,
samimi bir ortamda en iyi lezzet deneyimini yaşatmayı
hedeflemektedir.

Kesire Mevkii Narçiçeği Sok.
Göltürkbükü
Bodrum, Muğla, Turkey

T. +90 252 3112400
www.macakizi.com

Mavi Balık
Restaurant
Göltürkbükü Mah.
Bodrum, Muğla, Turkey

Tel: +90 252 311 7000
www.villamacakizi.com

Meat.Co
Steakhouse

Şerifali Mah. Şehit Sok. No:27
Ümraniye, İstanbul

T. +90 216 302 16 13
F. +90 216 302 20 38
info@happymoons.com.tr
www.happymoons.com.tr

Barbaros Mah. Halk Cad.
Kardelen Sok. No: 2/1
Palladium Tower Ateşehir, İstanbul

T. +90 216 363 02 03

Marea Sea Food is ready to serve you extraordinary tastes with
its unique ambience and professional team. Offering you special
service with its rich menu, which embraces fish lovers who are
fond of traditional tastes, its delicious seafoods and exclusive
savory appetizer recipes.

www.marea.com.tr

İstanbul’da İstinyePark’ın şehir meydanı konseptinde
hazırlanan ve uluslararası ünlü markaların yer aldığı açık
alanın odak noktasında, Ankara’da ise Next Level’da yer alan
Masa Restaurant, zengin içerikli menüsü ve kaliteli servisi ile
misafirlerini ağırlıyor.

Masa İstinyePark

Located in IstinyePark Shopping Mall’s centre of famous
international clothing brands, and in Next Level shopping mall in
Ankara, Masa restaurant welcomes guests with its rich menu and
excellent service.

www.d-ream.com.tr

İstanbul boğazının panoramik manzarası ile bütünleşen
salon ve terasımızla, kaliteli hizmet anlayışımızla birlikte usta
şeflerimizin hünerli ellerinde hayat bulan deniz ürünlerimiz
ve birbirinden lezzetli tatlarımız ile siz değerli misafirlerimizin
hizmetindeyiz.

Muallim Naci Cad. No: 64/A
Kuruçeşme, Beşiktaş, İstanbul

We are in the service of you, our esteemed guests, with our high
quality service, offering seafood products which spring to life
in the skillful hands of our master chefs and our other delicious
tastes to go along with our lounge and terrace coalesced with the
panoramic view of Bosphorus.

info@mavibalik.com
www.mavibalik.com

İlk olarak Yeniköy’de kapılarını açan Meat.Co Steakhouse,
açıldığı günden itibaren Boğaz’ın en renkli ve en uğrak
mekanlarından biri haline geldi. Beşiktaş’tan Sarıyer’e
kadar uzanan sahil kordonunda kalitesi, lezeti, fiyatları ve
ambiyansıyla adeta ay gibi parlıyor.

Yeniköy Mah. Köybaşı Cad.No:128,
34464 Sarıyer, İstanbul

Meat.Co Steakhouse, which first opened its doors in Yeniköy,
has become one of the most colorful and popular places of the
Bosphorus since its opening. With its quality, taste, prices and
ambience, it shines just like the moon.

Istinye Park No:486
İstinye, Sarıyer, İstanbul

T. +90 212 345 53 23

T. +90 212 265 54 80 - 81
T. +90 532 599 20 10

T. +90 212 299 98 63
Etiler Mah. Mehmet Paşa Sok. No:4
Beşiktaş, İstanbul

T. +90 212 287 07 23
Kemankeş Mah. Denizciler Sok
Tophane, İstanbul

T. +90 212 243 05 52

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
Mezzaluna, İtalyan mutfağının gerçek örneklerini sunan
mutfağı, renkli dekorasyonu ve rahat ortamı ile günün her saati
kaliteli ve erişilebilir bir yemek deneyimi sunuyor. İtalyanca
“yarım ay” anlamına gelen Mezzaluna, imzası haline gelen
yemekleri, misafir odaklı hizmeti ve farklılık yaratan öncü
sunumları ile müdavimlerini ağırlamaya devam ediyor.

Mezzaluna

Having brought a new breath to the restaurant industry in
Istanbul with its Bagdat Street branch in 2002, Midpoint
continues to be the point of delicacy, pleasure and conversation
since opening of its first branch. Having reached to 33 branches,
Midpoint continues to progress without any interruption.

Mikla, çağdaş bir “İstanbullu” restoranı yaratma düşüncesiyle
Ekim 2005’te açıldı. Şef ve kurucu ortağı Mehmet Gürs, Mikla’yı
yaratırken Türk ve İskandinav birikimini genel dokuya çarpıcı
bir denge ile yansıtarak Mikla’nın örneğinin öncüsü olmasını
sağlamıştır. Vizyoner, rafine yemekleri, nefes kesen manzarası,
modern sunumu ve ilham verici müziği ile Mikla, kısa sürede
İstanbul’un en iyi restoranı seçildi.

Mikla

Morini

Küçük Çamlıca Mah.
Üçpınalar Cad. No: 30/A
Üsküdar, İstanbul

T. +90 216 325 66 68
midpoint@midpoint.com.tr
www.midpoint.com.tr

The Marmara Pera Meşrutiyet Cad.
No: 15 Beyoğlu, İstanbul

New York’s two michelin starred chef Micheal White opened
Morini in İstanbul five years ago as a joint venture with his
Turkish partners. Since then istanbul’s true New yorker Morini,
keeps its place as one of the most popular venues in town. Being
one of the best spots for good food and music, Morini serves his
customers all day in both its main restaurant and Terrace..

Nalia

T. +90 212 293 56 56
info@miklarestaurant.com
www.miklarestaurant.com

Next
Republic
Bomontiada, Birahane Sok.
No:1/C Bomonti, Şişli, İstanbul

www.monochrome.com.tr

Levazım Mah. Zorlu Center, 34340
Zincirlikuyu, İstanbul

T. +90 212 353 6767
info@istanbulmorini.com
www.istanbulmorini.com

Nişantaşı
Beymen
Brasserie

Maslak Mah. Meydan Sok. No.1
Beybi Giz Plaza, B Blok
Sarıyer, İstanbul, Türkiye

T. +90 212 290 35 50
www.msa.com.tr

Founded in 2004, the Academy of Culinary Arts (MSA) is shown
as one of the best culinary schools in the world today due to the
privileged education it provides. In addition to being a private
school connected to T.C. Ministry of Education, MSA is alsothe
only professional training institution in Turkey approved by
the world’s most respected professional accreditation bodies,
namely, England originated City&Guilds, Pearson/Ed Excel and
Scottish originated SQA.

Adını; Doğu Karadeniz’de hasat edilen mısırları kurutma amacı
ile yapılmış ahşap yapıdan alan Nalia, Karadeniz Bölgesinin
nefis mutfağının zengin çeşitliliğini Güneşli, Bostancı ve
Kurtköy’de konuklarıyla buluşturuyor.

İçerenköy Mah. Ali Nihat Tarlan Cad.
No: 103 Bostancı, İstanbul

Nalia, which took the name of wooden structure serving to
protect corn harvested in Eastern Black Sea, offers you rich
variety of delightful cuisine of Black Sea Region in Güneşli,
Bostancı and Kurtköy.

info@nalia.com.tr
www.nalia.com.tr

Çukurova’nın prestijli restoranı “Next Republic”, Türkiye’nin
ve dünyanın birçok yerinden damak zevklerini tecrübeyle
harmanlayarak misafirlerine sunmaktadır. Günün modunu
yükselten müzikler eşliğinde Adana şehrinin en lezzetli
ve en iddialı kokteyllerini deneyimlere sunmaktan gurur
duymaktadır.

Güzelyalı Mah. 81059 Sok. No: 16
Çukurova, Adana

Cukurova’s prestigious restaurant “Next Republic”, offers palatal
delights from many place of Turkey and also from many place of
the World with a quite experience. Next Republic is proud of to
offer the tastiest and the most assertive cocktails of Adana city
with mode raiser musics.

Dekorasyonu Zeynep Fadıllıoğlu tarafından yenilenen Nişantaşı
Beymen Brasserie, Istanbul’un en rağbet gören mekanlarından.
Avrupa Brasserié’lerinin klasik yemeklerinin günümüz damak
tadına uyarlandığı menüde birçok seçenek bulmak mümkün.

T. +90 212 296 20 42

Monochrome welcomesits customers at bomontiada with its
innovative brasserie concept. Monochrome’s menu provides a
wide range of alternatives for all day long and also offers the
best third wave coffee.
Michael White’ın ortaklığıyla beş yıl önce İstanbul’da açılan ve
New York ruhunu başarıyla yansıtan Morini, şehrin vazgeçilmez
mekanları arasında yer alıyor. İyi yemek ve kaliteli müziğin
en iyi adreslerinden biri olan Morini, günün ilk saatlerinden
itibaren restoran ve teras kısmında konuklarını ağırlıyor.

2004 yılında kurulan Mutfak Sanatları Akademisi (MSA), verdiği
ayrıcalıklı eğitim ile bugün dünyanın en iyi aşçılık okulları
arasında gösterilmektedir. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
özel bir okul olmasının yanı sıra MSA; dünyanın en saygın
mesleki akreditasyon kurumlarından İngiltere kökenli City &
Guildsve Pearson/Ed Excel ile İskoç kökenli SQA tarafından
onaylı Türkiye’deki tek mesleki eğitim kurumudur.

MSA

Mikla opened in October 2005 with the thought of creating a
contemporary “Istanbul” restaurant. Mehmet Gürs, the chef
and founding partner, created Mikla reflecting Turkish and
Scandinavian background to the general texture with a striking
balance and assured that Mikla is the pioneer of its kind. With
its refined food, breathtaking view, modern presentation and
inspiring music, visionary Mikla was chosen as Istanbul’s best
restaurant in a short span of time.
Brasserie konseptini yepyeni bir yaklaşımla hayata geçiren
Monochrome, Bomontiada’da misafirlerini ağırlıyor.
Monohcrome’un menüsünde kahvaltıdan akşam yemeğine,
atıştırmalıklardan tatlılara günün her saatine uygun
alternatifler bulunuyor. Monochrome, taze kahve çeşitleri ile
3.dalga kahve konusunda da iddialı.

Monochrome

www.mezzaluna.com.tr

Mezzaluna, which introduces Italian delicacies to Turkish people,
presents delicacies of Italian cuisine with “accessible quality”.
Mezzaluna, one of the best Italian restaurants in the city,
combines unique tastes prepared with quality ingredients with
special presentations.

2002 yılında İstanbul’da Bağdat Caddesi şubesi ile restorancılık
sektörüne yeni bir soluk getiren Midpoint, ilk şubesinden bu
yana lezzette, keyifte, sohbette buluşma noktamız olmaya
devam ediyor. 33 şubeye ulaşan Midpoint hızını kesmeden
ilerlemeye devam ediyor.

Midpoint

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS

Having its decoration renovated by Zeynep Fadıllıoğlu, Nişantaşı
Beymen Brasserie is one of the most popular places in Istanbul.
There are many options available in the menu, where the classic
dishes of European brasseries’ are adapted to today’s tastes.

T. +90 216 469 96 10

T. +90 322 236 00 98
info@nextrepublic.com.tr
www.nextrepublic.com.tr

Abdi İpekçi Cad. 23/1
Nişantaşı, İstanbul

T. +90 212 343 04 43

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS

numnum

Her şart ve koşulda “iyi yiyecek ve içecek” inancının güçlü
savunucusu, İstanbul Yiyecek İçecek Grubu’nun kurucu ortağı ve
yönetim kurulu başkanı olan şef Mehmet Gürs’e göre numnum
“fark yaratmak” için doğdu. Numnum gerçek bir “aile restoranı”
hayali üzerine kuruldu. Uluslararası örneklerde de olduğu gibi
sadece ailelerin değil, gençlerin, çocuklu ailelerin, çiftlerin,
genç profesyonellerin rahatlıkla geldiği bir mekan olmalıydı.
Müşterilerine iyi ve lezzetli yemek sunmayı hedefleyen
numnum’ın kapsamlı menüsü, elle şekillenen hamburgerler,
sandwichler, zengin salatalar, lezzetli ana yemekler, light
seçenekler, taş fırında kepekli hamur ile yapılan pizzalar, akılda
kalan tatlılar ve özel çocuk menüsü ile geniş bir kitleye hitap
etmektedir.

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
Maslak Mah. Meydan Sok.
Beybi Giz Plaza No:1 Kat:25 D:95
34485 Sarıyer, İstanbul

T: +90 212 924 12 00
info@numnum.com.tr
www.numnum.com.tr

Pandeli

Nusr-Et
Burger

Nusr-Et
Steakhouse

Paper Moon

www.nusr-et.com.tr

Nusr-Et Steakhouse has become the primary and sole
destination for meat lovers since its opening in 2010. By
combining a delectable menu, great atmosphere and bestquality service, Nusr-Et Steakhouse brings a modern twist to
the beloved traditions and expectations of an ultra-premium
steakhouse.

Seyhan Baraj Gölünün muhteşem manzarasına hakim bir
yerde faaliyet gösteren Onbaşılar Kebap, 1904 yılından
beri Adana kebap ve kebap çeşitlerini geleneksel tarifleriyle
yaparak lezzetlerini sürdüren, Adana’da yıllarca değişmeyen
kendine özgü lezzet ve tarihi damak tadını yaşatan bir kebap
restoranıdır.

Onbaşılar
Kebap

www.nusr-et.com.tr

Nusr-Et Burger, which has been specially created for burger
lovers, offers delicious hamburgers that combine best quality
meat, spices and its special bread. Nusr-Et Burger welcomes
burger lovers at Bebek, Nişantaşı, IstinyePark and Kanyon
shopping malls in Istanbul.

2010 yılında kapılarını açan Nusr-Et Steakhouse; lezzetli
etleri, benzersiz servisi ve butik konseptiyle sektörün liderliğini
sürdürüyor. Açıldığı ilk günden bu yana et meraklılarının ilk ve
tek adresi haline gelen Nusr-Et Steakhouse; sunduğu zengin
lezzetler, sıcak ortamı ve servisiyle fark yaratıyor.

The Onbaşılar Kebap, which is in service in a place overlooking
the magnificent view of the Seyhan Reservoir, is a kebab
restaurant that has been preserving its tastes since 1904 in
Adana by preparing Adana kebab and kebab varieties with
traditional recipes and sustaining its authentic and historical
taste taste that is unchanged for years.

Mısır Çarşısı içi, Balık Pazarı Kapısı,
No: 1 Eminönü, Fatih

T. +90 212 527 39 09

The century old restaurant Pandeli, the ‘last Gentleman of
Istanbul’ of our day, representing the taste, history, culture
and customs of Istanbul, has been renovated by preserving
its spirit. The historic story resumes... Established in 1926 by
Pandeli Çobanoğlu, Pandeli Restaurant welcomed important
guests, notably Mustafa Kemal Atatürk, and Celal Bayar, Adnan
Menderes, Queen Elizabeth II, Juan Carlos of Spain, Queen
Sophia, Audrey Hepburn and Robert De Niro, to name a few.
Located in the historic Spice Bazaar, Pandeli Restaurant is now
reopening its iconic doors to remind Istanbul of its ‘original’ spirit
and cuisine.

As the result of a passionate dream, numnum was created as
a true family restaurant where young professionals, couples,
teenagers and families with children and teenagers could
happily co-exist under the same roof. The hard to resist menu
consist of legendary burgers, sandwiches, great salads, main
courses, light options, brick oven baked pizzas, and sumptuous
desserts. For the little ones there is an outstanding kids’ menu.

Nusr-Et Steakhouse’un burger konsepti; Nusr-Et Burger,
sunduğu enfes lezzetlerle, burger meraklılarının vazgeçilmezi
arasında yer alıyor. Nusr-Et Burger’da özenle hazırlanan
taze etler, lezzetli baharatlarla zenginleştirilip, taptaze özel
ekmeğinin içerisinde hamburger tutkunlarının beğenisine
sunuluyor. Nusr-Et Burger, Nişantaşı, Bebek, Kanyon ve
İstinyePark şubelerinde burgerden vazgeçemeyen ve lezzetten
ödün vermeyenleri misafir ediyor.

İstanbul’un tadı, tarihi, kültürü, adabı ve temsilcisi niteliğindeki
asırlık restoran, günümüzün ‘son İstanbul Beyi’ Pandeli orijinal
ruhu bozulmadan yenilendi. Tarihi öykü kaldığı yerden devam
ediyor... 1926 yılında Pandeli Çobanoğlu tarafından kurulan
Pandeli Lokantası; Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere
Celal Bayar, Adnan Menderes, Kraliçe II Elizabeth, İspanya Kralı
Juan Carlos, Kraliçe Sofia, Audrey Hepburn ve Robert De Niro
gibi önemli isimleri ağırladı. Tarihi Mısır Çarşısı’nda konumlanan
Pandeli Lokantası; Istanbul’a, ‘asıl’ ruhunu ve mutfağını
hatırlatmak için tarihi kapısını şimdi yeniden aralıyor.

Park
Şamdan
Restaurant
Karslı Mah. 82046 Sok. No.3

Dünyaca ünlü İtalyan restoranı Paper Moon, Milano ve
New York’un ardından 1996 yılında Akmerkez misafirlerine
kapılarını açmıştır. İtalyan Şef Giuseppe Pressani yönetimindeki
profesyonel kadrosuyla hizmet veren restoran kısa sürede
İstanbul yiyecek-içecek sektörünün prestijli markaları arasına
girmiştir.

A. Adnan Saygun Cad.
Akmerkez AVM
Etiler, İstanbul

The world famous Italian restaurant Paper Moon opened its
doors to the guests of Akmerkez in 1996 after its restaurants
in Milan and New York. The restaurant, which serves with its
professional staff under the supervision of the Italian Chef
Giuseppe Pressani, has quickly become one of the prestigious
brands of the Istanbul food and beverage industry.

www.papermoon.com.tr

İstanbul’da 1981 senesinden bu yana Nişantaşı semtinde bir
klasik haline gelmiş olan Park Şamdan Restoran, kusursuz
hizmet anlayışı ve kalitenin yanı sıra yenilikçi ruhuyla,
Kuruçeşme’de bulunan Les Ottomans Otel’de eşsiz Boğaz
manzarası eşliğinde öğlen ve akşam servisleri sunmaktadır.

Kuruçeşme Mahallesi,
Les Ottomans Hotel
Muallim Naci Cad. No:68
Beşiktaş, İstanbul

Park Şamdan Restaurant, which has become a classic in
Nişantaşı district in İstanbul since 1981, offers lunch and dinner
services with the perfect understanding of service and quality
with a unique view of the Bosphorus in Les Ottomans Hotel,
Kuruçeşme.

Park Fora, denize ve balığa dair tüm lezzetleri tam da olması
gereken yerde, konuklarıyla boğazda paylaşıyor. Yeşilin
tonlarından denizin mavisine uzanan lezzet yolculuğu 40 yıllık
deneyimle boğaz ve balık kelimelerini lezzete dönüştürmeye
devam ediyor.

Çukurova , Adana

T. +90 322 215 00 00
T. +90 530 414 55 55
F. +90 322 232 91 21
www.onbasilar.com.tr

ParkFora

Park Fora shares all the delicacies of the sea and the fish with its
guests at the Bosphorus, where exactly it should be. The journey
of taste beginning from the shades of green extending to the
ultramarine blue of the sea continues to transform the words of
Bosphorus and fish with an experience of 40 years.

T. +90 212 282 16 16
sezgin@papermoon.com.tr

T. +90 542 772 88 88
T. +90 542 772 33 33
info@parksamdan.com
www.parksamdanandthebar.com

Ortaköy Mah. Muallim Naci Cad.
54/A, Beşiktaş, İstanbul

T. +90 212 265 50 63
www.parkfora.com

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
Fransız kafelerinin modern bir yorumlaması olan Parlé
Restaurant, atmosferi, karakteristik detayları ve leziz
sunumlarıyla yaşamın tadını çıkarmayı seven İstanbullular için
keyifli bir lezzet ve buluşma noktası. Sofistike dekorasyonu
kadar Güney Fransa ve Akdeniz mutfağı ağırlıklı zengin
menüsüyle de oldukça iddialı olan Parlé’de zengin bir içecek
menüsü de bulunuyor.

Parlé

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
Zorlu Center AVM, Meydan Katı
34340 Beşiktaş, İstanbul

T. +90 212 353 63 43
www.parleistanbul.com

Parlé is a modern interpretation of the classic French brassiere.
Its menu reflects Southern French and Mediterranean cuisine
and offers a wide range of wine and cocktail selection.
Together, the identity and environment build a unique story for
Parlé, and invite Istanbul’s residents and visitors alike to come
and join the conversation.

İsmini kapı numarasından alan Passage 163, lezzetli menüsü,
samimi ve rahat atmosferi, modern dekorasyonu ile Hilltown
AVM’de...
Named after its door number, Passage 163 is at Hilltown Avm
with its delicious menu, friendly and relaxed atmosphere and
modern decoration...

Pinkberry, tatlı ve mayhoş lezzeti ile orijinal dondurulmuş
yoğurttur. Tüm ürünlerde en kaliteli ve doğal içerikler
kullanılmaktadır. Taze meyveler, çikolatalar, gevrekler,
kuruyemiş ve çeşitli soslardan oluşan 30’dan fazla ek lezzet ile
herkese özel Pinkberry hazırlanarak sunulmaktadır.

Pinkberry

Aydınevler Mah. Siteler Yolu
No:28 Hilton AVM
Küçükyalı, Maltepe, İstanbul

Piola

Passage 163
Günün her saatine uygun lezzetler ve yenilikler sunmak
amacıyla yola çıkan Passage178, usta ellerin lezzet kattığı enfes
yemekleri ve nefis kokteylleri ile haftanın 7 günü 8:30 - 23:00
saatleri arasında hizmet veriyor.

Passage 178

Started out with the aim of offering tastes and innovations
suitable for every hour of the day, Passage178 serves delicious
food and exquisite cocktails coming out of the skilled hands of
masters, between the hours of 7:30 am to 7:00 pm every day,
seven days a week.

Ankara’da 2003 yılından beri hizmet veren Patile’de, Anadolu
Mutfağı’nın geleneksel pişirme tekniklerine ve malzemelerine
bağlı kalınarak hazırlanan yöresel yemekler, zeytinyağlılar,
mezeler, unlu mamüller sunulmaktadır.
Serving in Ankara since 2003, Patile offers local food, appetizers
and bakery products prepared based on the cooking techniques
and ingredients of the traditional Anatolian Cuisine.

Patile

Pide by Pide

PidebyPide, offers the fastest and fulfilling form of the local
Turkish food pita, stand outs with promising menus with
unlimited drinks and reasonable prices. PidebyPide, serves
in Izmir and Trabzon with two restaurants in total, intends to
continue its journey of taste in every corner of Turkey.

Esentepe, Yıldız Posta Caddesi
No: 29 Şişl, İstanbul

T. +90 212 337 30 70
piolaistanbulbar@hotmail.com
www.piola.it

Piola is a 300 m2 big Italian cuisine event area with professional
bar and management team. We have an infrastructure that
can serve up to 300 people in every kind of event.The beverage
& Coctail menu features fresh products and special flavors
prepared with different aromas. Since 2009, we are the number
one adress for invitations & world famous recipes for pizza and
Italian cuisine in Point Hotel Barbaros in İstanbul.

Passage 178

Esentepe Mahallesi, Esentepe Mah.
Büyükdere Cad.
Kat:1 No: 178
Kanyon AVM, 34394
Şişli, İstanbul

Portaxe, Boğaz’da bulunan eşsiz konumuyla 12 yıldır büyüklü
küçüklü her türlü etkinliğe ev sahipliği yapan İstanbul’un en
büyük Banquet alanlarından biridir. Merkezi konumu, özel
otoparkı, özel iskelesiyle tercih sebebidir.

T. +90 212 353 51 01

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah.
2846.Sok. Dora Park Villaları No:D2
Çayyolu, Ankara

Portaxe&
Portaxe
Shine

Portaxe is one of the biggest banquet areas of Istanbul hosting
big and small events for 12 years with its unique location in the
Bosphorus. Its central location, private parking and private pier
are among the reasons for its preference.

Baltaliımanı Mah.
Baltalımanı Cad.
No: 60-62 Baltalımanı, Sarıyer

T. +90 212 277 82 33
www.portax.net

T. +90 312 240 2302
Birlik Mah. 435.Cad. No: 61/A
Çankaya, Ankara

Gümüşsuyu’nun büyüleyici manzarasında Boğaz’a tepeden
bakan Râna, klasik meyhane kültürünü ve lezzetlerini
modernize ederek günümüze taşıyor. Mutfağı, eğlencesi
ve atmosferi ile eşsiz bir deneyim yaşatan Râna, samimi
sohbetlere ve lezzetli anlara ortak oluyor.

T. +90 312 496 2023
www.patile.com.tr

Türk mutfağının yöresel yemeği pidenin en hızlı ve en doyurucu
halini sunan PidebyPide, sınırsız içecekli doyurucu menüleri
ve uygun fiyatlarıyla öne çıkmaktadır. İzmir ve Trabzon’da
olmak üzere toplamda iki şubesiyle hizmet veren PidebyPide,
lezzet yolculuğuna Türkiye’nin her köşesinde devam etmeyi
planlamaktadır.

T. +90 216 510 59 33

Pinkberry is original frozen yogurt with, sweet and sour flavor.
The best quality and natural ingredients are used in all products.
Pinkberry is offered with more than 30 different flavors such as
fresh fruits, chocolates, cereals, nuts with a variety of sauces.

Piola 300 m2 alanda italyan mutfağı,Event alanı,profesyonel
bar ve yönetim ekibi ile hizmet vermektedir. Her tarz etkinlikte
300 kişiye kadar servis verebilecek alt yapıya sahibiz. İçecek
menüsünde taze ürünler ve farklı aramo çeşitleri ile hazırlanan
özel lezzetler bulunmaktadır. 2009 yılından bu güne kadar
istanbul’da Point Otel Barbaros içerisinde pizza ve italyan
mutfağını çeşitlendirerek dünyaca ünlü reçeteleri ile davetlerin
vazgeçilmez adresiyiz.

Passage 163

Akasya Evleri Sitesi Kent Etabı,
Zemin Kat

Anadolu Cad. No:41 Megapol Tower
Kat:20 Bayraklı, İzmir

T. +90 232 464 42 35
www.pidebypide.com

Rana

Overlooking the Bosphorus at the enchanting landscape
of Gümüşsuyu, Râna modernizes the classic tavern culture
and tastes and brings them to our time. Enlivening a unique
experience with its cuisine, entertainment and atmosphere, Râna
shares the intimate conversations and delicious moments.

Ömer Avni Mah. İnönü Cad.
No: 50, Beyoğlu, İstanbul

T. +90 212 249 10 01

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS

Beşiktaşın en popüler yeri Akaretler Sıraevler’de Cuma ve
Cumartesi geceleri House, Deep House ve Etnik müziğin
popüler DJ’lerinin performansları ile sabahın ilk ışığına kadar
eğlenebilirsiniz.

Akaretler, Süleyman Seba Cad.
No: 34 Beşiktaş

Located in the popular area in Akaretler Sıraevler you will enjoy
until dawn with the House, Deep House, Ethnic music popular DJ
on Friday and Saturday.

www.eksenistanbul.com

T. +90 212 258 98 22

Sait

Anadolu’nun zengin mutfak geleneğini modern bir tasarımla
buluşturan Rüya, lounge ve bar deneyimini bir arada sunarken;
Anadolu mutfağının lezzet ve pişirme tekniklerindeki çeşitliliğini
ortaya koyuyor.

Datca Yolu Hisaronu Mevkii 48700
Marmaris, Muğla

Having an enticing concept that fuses a vibrant restaurant,
lounge and bar experience together, Rüya offers the extremely
rich history and diversity of Anatolian food with a contemporary
twist.

www.ruyarestaurants.com

Bir Bodrum klasiği olan Sait, birbirinden lezzetli mezeleri, taze
ve fark yaratan sunumuyla müdavimlerini ağırlıyor. Mevsimine
göre deniz ürünlerinin en tazelerini sunan Sait Balık’ın mezeleri
de taze içerikler ve organik otlar ile günlük olarak hazırlanıyor.

Sait Yalıkavak Marina

Sait Restaurant has definitely become one of the most popular
restaurants of Bodrum with its unique atmosphere and delicious
foods. Sait Restaurant offers sea food according to seasonality
and the freshest ingredients that they supply form local villages.
Sait’s specialties are also popular along with its delicious Turkish
mezes.

Salomanje kahvaltıdan akşam yemeğine gün boyu yemek
servisi yapan sıcak, samimi ve rahat bir mekan olarak
tasarlandı.İstanbul’un en canı ve popule semti Nişantaşında yer
alan evinizin salonu sıcaklığında doğal malzemeler ile dekor
edilmiş Salomanje, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla kahve
içmek , sohbet etek için de ideal. Keyifki kalabalık sohbetler
için uzun yemek masası şömine ve kanepelerin bulunduğu
Salomanje’de aynı zamanda kış bahçesi de bulunuyor.

Salomanje

T. +90 212 353 63 60

Sele offers delicious Turkish foods in fast food concept. You can
enjoy delicious homemade fresh dishes, salads and doner kebab
at Sele.

T. +90 252 441 20 00

Making a difference with its quality in Istanbul, Sardunya
Karaköy has been and hosting its guests for 42 years with its
location border to the Bosphorus and distant from the from the
stream of the city at the same time. It is one of the milestones
of Istanbul with its innovative and plain cuisine and a service
concept of superior quality.

Serafina, herkesin kendini evinde hissettiği, rahat ve şık bir
İtalyan restaurantıdır. Serafina’nın menüsünde birbirinden
lezzetli taze makarnalar, salatalar ve ana yemekleri
bulabilirsiniz.

Etiler Nispetiye Cad. Akmerkez AVM
Beşiktaş, İstanbul

Serafina is a casual but elegant Italian restaurant that makes
everyone feel at home. Serafina’s menu includes a selection of
various homemade pastas, salads and main dishes.

info@serafinaturkiye.com
www.serafinaturkiye.com

Modern tarzda ‘’yol üstü hamurgercisi’’ olarak tanımlanabilecek
Shake Shack; tamamıyla katkısız, antibiyotik ve hormondan
uzak, %100 Angus dana etinden yapılan leziz hamburgerlerin
yanı sıra hot dog, dondurma ve daha birçok çeşidiyle tanınıyor.

Pınar Mah. İstinye Bayırı Cad.
İstinyePark Alışveriş Merkezi No: 11
Kat: -1, 34460 Sarıyer, İstanbul

Shake Shack, which can be described as a ‘’road hamburger’’ in
modern style; is well known for its delicious hamburgers made
from %100 Angus beef, as well as hot dogs, ice cream and many
other ingredients, completely free of antibiotics and hormones.

Ayazağa Mahallesi, Cendere Cad.
109/C D:1.02011, 1-0201, 34396
Sarıyer, İstanbul

T. +90 212 351 77 77

Serafina
Merkez Mah. Çökertme Cad.
Yalıkavak , Bodrum

T. +90 252 385 23 99
www.sait.com.tr

Shake Shack

T. +90 212 345 51 84

T. +90 212 803 47 16
Acıbadem Mah. Çeçen Sokağı Akasya
AVM, 34660 Üsküdar, İstanbul

T. +90 216 510 54 48

Atiye Sok. Belkıs Apt. No:4/1
Nişantaşı

T. +90 212 327 35 77
Yeni nesil meyhane konsepti ile açılan Son Kadeh misafirlerine
sıca ve samimi ortamı ile Nişantaşında unutamayacakları bir
eğlence sunmaktadır.

salon@salomanje.com.tr
www.salomanje.com.tr

Opened as a New Generation Meyhane concept Son Kadeh
presents to our guests memorable night with its warm and
sincere atmosphere.

Salomanje provides a warm and cozy environment with all day
dinning.located at the prime shopping and residential area in
Nişantaşı, it is the perfect place to enjoy a cup of coffee or a
casual dinner with friends and family. Decorated to make you
feel at home, guests can sit at a long dining table or sofas while
enjoying the warmth of the fireplace in the winter. Salomanje is
a timeless venue providing breakfast , lunch and dinner.

İstanbul’da kalitesiyle fark yaratan boğaza sıfır, şehrin
akışından uzak konumu ile 42 yıldır misafirlerine ev sahipliği
yapıyor. Yenilikçi ve yalın mutfak menüsü, üstün kalite anlayışı
ile İstanbul’un mihenk taşlarındandır.

Sardunya

Zorlu Center AVM Yemek Katı.
Levazım, İstanbul

Sele

Run

Rüya

Sele, hızlı ama lezzetli yemek isteyenler için ideal. Günlük
hazırlanan döneri ile ön plana çıkan Sele, taze ev yemekleri ve
salata çeşitleri ile de iddialı.

Abdi İpekçi Cad. Zati Apt. No:36
Nişantaşı, Şişli

T. +90 212 232 62 02
www.eksenistanbul.com

Son Kadeh
Misafirlerine çok yönlü bir deneyim yaşatmak için, sunduğu
lezzetler ve servis ettiği şampanya çeşitlerinin yanı sıra şık
tasarımlı ambiyansı ile de farklılaşmayı amaçlıyor.

Meclis-i Mebusan Cad.
No:22 Salıpazarı, Fındıklı, İstanbul

T. +90 212 249 10 92
sardunyakarakoy@sardunya.com
www.sardunyakarakoyyali.com

Sophie is distinguished with its rich variety of champaignes,
delicious food options as well as its elegant ambience to make
sure that guests have a multi-faceted experience.

Sophie

Bebek Mah. Cevdetpaşa Cad.
No:24 A, Beşiktaş

T. +90 212 257 15 32
info@sophieistanbul.com
www.sophieistanbul.com

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
Boğazın en güzel yerine konumlandırılmış ve 2014 yılında
10. yılını kutlayan Sortie, Asya ve Avrupanın harika birleşim
manzarasını sunmaktadır.istanbul’un en popüler gece kulübü
olan Sortie ayrıca büyüklüğü ile sahil kenarındaki en büyük
mekandır. 3500 metrekare büyüklüğünde eğlence kompleksi
yaz sezonunda açık 6 farklı restauarant bulunmaktadır.

Sortie

It is a new generation fast Food restaurant chain who serves fort
he needs of the modern life in a pioneering and refined attitude.
Sosa offers fresh, fast, healthy and tasty Food experience and
brings a new alternative to American style fast food concept.

Starbucks Türkiye olarak kurulduğumuz 2003 yılından bu yana
kusursuz hizmet anlayışımız ile misafirlerimize her fincanda
eşsiz Starbucks deneyimini sunuyoruz. Her fincanda, aynı tutku
ve heyecanla, misafirlerimizin ev ve iş yerlerinden sonra en
rahat hissettiği 3. adres olma misyonumuzu gerçekleştirmek
için çalışıyoruz.

Starbucks

Sunset

SushiCo

Muallim Naci Cad. No: 54 Kuruçeşme

www.sortie.com.tr
www.eksenistanbul.com

Suvla

Combining the most harmonious examples of the dining-wine
experience with the concept of “natural, simple, good food
and wine”, Suvla Bistro/Wine Bar offers a special experience
to the wine lovers with its menu that includes the unique
interpretations of the local delicacies in Eceabat, extensive deli
choices and traditional family ties as well as the touches of Kilye
products grown in Bozokbağ.

Şans Restaurant İstanbul’un iş ve yerleşim merkezi Levent’te
bahçe içerisinde bir villada 1992 senesinden bu güne, Akdeniz
ve Türk mutfağının mevsimsel lezzetlerini, çağdaş bir sunum ve
müşteri memnuniyetine dayalı servis anlayışıyla misafirlerinin
beğenisine sunmaktadır.

Harbiye Mah. Maçka Cad.
Narmanlı Apt. No: 24 K: 4 D: 30
Şişli, İstanbul

T. +90 532 200 00 47
www.sosa.com.tr

Şans
Restaurant

Esentepe Mah.
Kanyon AVM,
Şişli, İstanbul

T. +90 212 353 54 64
info@suvla.com.tr
www.suvla.com.tr

Hacı Adil Cad. Palmiye Sok.
No:1 Levent, İstanbul

T. +90 212 280 38 38
sans@sansrestaurant.com

Şans Restaurant has been offering seasonal flavors of
Mediterranean and Turkish cuisines to its guests in a villa
situated inside a garden at Levent, which is the business and
residential center of Istanbul, with a contemporary presentation
and a concept of service that is based on customer satisfaction.

www.sansrestaurant.com

Tadında Anadolu’nun misyonu; Anadolu mutfağının kültür
mirasını korumak, eşsiz lezzetlerini nesiller boyu yaşatmak
ve sevilen bu lezzetleri geçmişten günümüze tüm tazeliğiyle
müşterilerimizin damak tadıyla buluşturmaktır...

Tadında Anadolu Capitol

The mission of Tadında Anadolu is to preserve the cultural
heritage of the Anatolian cuisine, to keep the unique tastes
alive for generations to come and to bring these popular tastes
from past to present to the taste of our customers with all the
freshness...

info@tadindaanadolu.com
www.bta.com.tr

The Bodrum EDITION, Bodrum Yarımadası’nın batısında
bulunan Yalıkavak Marina’ya yalnızca 3 km uzaklıkta yer alıyor.

Dirmil Mahallesi Balyek Caddesi
No:5A Yalıkavak, Muğla, Turkiye

Starbucks Bebek

Cevdetpaşa Cad. No:30
Bebek Beşiktaş, İstanbul

www.shaya.com.tr

At Starbucks Turkey, since the company’s establishment in
2003, we offer our guests the unique Starbucks Experience in
every cup with our service excellence approach. With the same
passion and excitement in every cup, we strive to make our
mission to become the third address where our guests feel most
comfortable after home and office a reality.

Tadında
Anadolu

Türkiye’de birçok konseptin öncülüğünü yapmış olan Sunset
Grill&Bar, sunduğu lezzetlerin yanı sıra sanata ve sosyal
sorumluluklara da verdiği önem ile 1994 senesinden bu yana
misafirlerine bir yaşam kalitesi sunmaktadır.

Kuruçeşme Mah.
Yol Sok. No: 2 Ulus, İstanbul

Having pioneered many concepts in Turkey, Sunset Grill&Bar
offers a quality life to its guests since 1994 with the importance
it assesses to art and social responsibilities to go along with the
delicacies it offers.

info@sunsetgrillbar.com
www.sunsetgrillbar.com

Türkiye’de Uzakdoğu lezzetinin ilk ve en büyük restoran zinciri
olan SushiCo, 1997 yılından bu yana hizmet vermektedir.
Çok sayıda yabancı personelden oluşan ekibi ile, SushiCo
Türkiye’nin lezzet ve çeşit konusunda en iddialı Uzakdoğu
restoran zinciridir.

sushico@sushico.com.tr
www.sushico.com.tr

Being first and largest restaurant chain with regards to the Far
Eastern cuisines, SushiCo has been serving since since 1997.
With its team consisting of numerous foreign staff, SushiCo is
Turkey’s most ambitious Far Eastern restaurant chain when it
comes to the flavours and varieties.

“Doğal, sade, iyi yemek ve şarap” konseptiyle yemek-şarap
deneyiminin en uyumlu örneklerini bir araya getiren Suvla
Bistro/Wine Bar, Eceabat’ta bulunan lokal lezzetlerin özgün
yorumları, geniş şarküteri seçeneği ve geleneksel aile bağları,
Bozokbağ’da yetişen Kilye ürünlerinin de dokunuşlarını taşıyan
menüsüyle şarapserverlere özel bir deneyim sunuyor.

T. +90 212 327 85 85

Situated in the most beatiful part of Bosphorus and celebrating
its 10th anniversary in 2014,sortie offers a spectacular view
of the union of the Asian and European continents. Apart from
being the most popular club in İstanbul , Sortie is the largest
venue by the coast. The entertainment complex that is located
in the area of 3.500 m2 has 6 different restaurants that are open
during summer season .

Modern yaşamın yemek ihtiyaçlarına rafine bir tutumla
öncülük yapan, yeni kuşak bir fast food restauranttır. Sosa,
taze, hızlı, sağlıklı ve lezzetli bir yemek deneyimi sunarak
geleneksel Amerikan fast-food’una ciddi bir alternatif getirir.

Sosa

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS

T. +90 212 287 03 57

From the next chapter in the growing EDITION legacy comes
Ian Schrager’s latest visionary concept: The Bodrum EDITION is
located just 3 kilometers from Yalikavak Marina at the western
point of the Bodrum peninsula.

The Bodrum
EDITION

Altunizade Mah. Mahir İz Cad.
Capitol Alışveriş Merkezi
Üsküdar, İstanbul

T. +90 252 311 31 31
info.bod@editionhotels.com
www.editionhotels.com
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Bilen bilir... Boşnak Mutfağı; çorbaları, börekleri, tandırı, köftesi
ve diğer et çeşitleriyle çok zengin bir mutfaktır.
The Boşnjak Mutfak, tadı damakta kalan eşsiz Boşnak
lezzetlerini Zorlu AVM’de sunuyor...

The Boşnjak
Mutfak

Bosniak Cuisine; It is a very rich kitchen with soups, pastries,
tandoori, meatballs and other meat varieties.
The Boşnjak Mutfak presents the unique Bosniak flavors that
taste on the palate in Zorlu Shopping Center...

Kelime anlamı ‘ustalıkla işlenmiş’ olan ‘craft’ tatlar sunan The
Populist, kendine özgü dekorasyonu, taze bira çeşitleri, zengin
menüsü ve özel etkinlikleri ile farklılığını ortaya koyuyor. The
Populist, tarihi Bomonti bira fabrikasının mirasını yeni bir
döneme taşıyan anlayışı ile İstanbul eğlence hayatına yepyeni
bir anlayış getiriyor.

The Populist

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
Levazım Mah. Koru Sok. No:2/115,
34340 Zorlu Center
Beşiktaş, İstanbul

Geleneksel Türk mutfağı servisi veren Turcuisine Orta Doğu,
Balkan ve hatta Akdeniz mutfağının özünü ve etkilerini
korumaktadır. Atatürk Havalimanı’nda hizmet veren, Turcuisine
kültürel etkileşimin en güzel örneklerini gösterir ve geleneksel
mezeler, ana yemekten önce tadına varılabilecek çok sayıda
küçük yemekler, taze salatalar ve yavaş pişirilmiş et yemekleri
ile gerçek Türk lezzetlerini tatma şansı verir.

T. +90 212 353 66 63
info@thebosnjakmutfak.com
www.thebosnjakmutfak.com

Turcuisine
The Populist Bomontiada

Tarihi Bomonti Bira Fabrikası
Birahane Sok. No:1 Şişli, İstanbul

Trattoria
Enzo

info@tickerdaze.com.tr
www.tickerdaze.com

Gourmet gastro-sports bar concept. Destined to capture the
city crowd. Home to the lively young travelers, attracting sports
bros and ladies and business travellers alike, all sidling up to the
tables and bar, enjoying one of the TVs (complete with sports
packages galore), an overwhelming array of beverage choices
and feasting on the decadent menu.

Trattoria Enzo, rahat İtalyan konsepti olarak lider bir konumda
yer almaktadır. Hareketli, sıcak bir ortamın yaratılması için
muhtelif ahşapların karışımı ve farklı doğal taşların kullanıldığı
mekanda, Carrara mermer tezgahlar, pirinçten detaylar hakim.
Trattroria Enzo, kırmızı beyaz kareli masa örtüleri ve çocukların
üzerine resim yapabilecekleri kağıt servisler ve büyük terasında
yoğun çiçeklerle ferah bahçe ortamı bulunan, her yaştan
insanın rahat edebileceği bir restauranttır.
Trattoria Enzo was created in response to a need for delicious
Italian “home cooking” at a great value. With its relaxed
atmosphere, Trattoria Enzo offers a quintessential Italian
concept of fresh pasta, a variety of rustic pizzas, both wood oven
baked and grilled, delicious main courses and great desserts, all
prepared with the best ingredients. The wine list includes a great
selection of Italian table wines at a good value.

Serving traditional Turkish cuisine, Turcuisine maintains the
essence and effects of the cuisines of Middle East, Balkans and
even the Mediterranean. Serving at Atatürk Airport, Turcuisine
demonstrates the best examples of the cultural interaction and
offers the chance to taste the traditional Turkish delicacies with
traditional appetizers, many small dishes that can be enjoyed
before the main course, fresh salads and slow-cooked meat
dishes.

Unter, Karaköy Türk Ortodoks Meryem Ana Kilisesi’nin hemen
köşesinde yer alan 1960’lı yıllarda yapılmış yığma bir binanın
üç katını kapsamaktadır. Giriş katı geniş bir bar, açık mutfak
ve 25 kişilik oturuma sahiptir. Mekanın duvarları tamamen
orijinal halinde eski tuğla olarak bırakılmıştır. Bu katın 2
cephesi tamamen açılabilen camlı kapılara sahip, böylece güzel
havalarda sokak ile bir oturuma uygun hale getirilebilmektedir.

www.thepopulist.com.tr

Unter

Tickerdaze

Food Court

T. 444 0 282 - 3173

T. +90 212 296 20 34

Opened its first location at the Old Bomonti Beer Factory, The
Populist promises a unique experience to its guests with its craft
tastes from food to music. With its distinctive style and concept
design, The Populist carries the legacy of the old beer factory
to a new era and distinguishes itself with its unique tastes and
entertainment.

Gurme gastro spor bar konsepti. Şehir kalabalığını yakalamak
için en uygun hedef. Canlı genç gezginlere ev sahipliği yapan,
aynı zamanda spor severleri, kadınları ve iş seyahatinde
olanları çeken, hepsi yan yana masa ve barlara kadar,
televizyonlardan birinin (bolca spor paketi ile birlikte) tadını
çıkararak, benzersiz menüde içecek seçenekleri ve şölen dizileri
misafirleri bekliyor.

Atatürk Havalimanı
Dış Hatlar Pasaport Kontrolü Sonrası

Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Kat:3
No:525 Acıbadem, Üsküdar, İstanbul

Venge

Kemankeş Karamustafa Paşa Mah.
4 Necatibey Cad. Karaali Kaptan
Sok. 34425
Beyoğlu, İstanbul

T. +90 212 244 51 51
www.unter.com.tr

Unter covers three floors of a masonry building in the 1960s,
located just around the corner from the Karaköy Turkish
Orthodox Church of the Virgin Mary. The entrance floor has a
spacious bar, an open kitchen and a 25-person session. The walls
of the space were completely left in the original brick. The two
sides of this floor have glazed doors that can be fully opened,
thus making it suitable for a session with the street in beautiful
weather.

Levent’te on yedi yıldır hizmet veren Venge, meze ve yöresel
kebapların en güzel çeşitlerini misafirlerinin beğenisine
sunuyor. Yılların tecrübesi, lezzeti ve titiz sunumuyla fark
yaratan Venge, İstanbul’un en gözde mekanları arasında
bulunuyor.

Konaklar Mah. Akasyalı Sok. No:2
4.Levent, İstanbul, Türkiye

Serving in Levent for seventeen years, Venge offers the best
varieties of appetizers and regional kebabs to its guests. Making
a difference with years of experience, taste and meticulous
presentation, Venge is among the most popular places of
Istanbul.

info@venge.com.tr
www.venge.com.tr

BJK Plaza’nın çatı katında hizmet veren ve İstanbul’un en gözde
mekanlarından biri olan Vogue Restaurant & Bar, yıllardır
misafirlerini lezzetli yemekleri ve Boğaz manzarasına hakim
konumuyla ağırlıyor. Şehrin dört bir yanına hâkim manzarası
ile öğle ve akşam yemeklerinin yanı sıra lounge alanları ile de
keyifli sohbetlere ev sahipliği yapıyor.

Spor Cad. No:92 BJK Plaza A Blok
Kat:13 Beşiktaş, İstanbul

T. +90 212 264 07 20
T. +90 212 281 87 39

T. +90 216 510 68 90
info@tratoriaenzo.com.tr
www.trattoriaenzo.com.tr

Vogue

Vogue is a true Istanbul classic with a spectacular Istanbul view
under your feet and a plain and elegant decoration. Offering
selected flavours from Mediterranean and international cuisines,
sushi choices and a rich wine list, Vogue pampers guests with
elaborate details.

T. +90 212 227 44 04
www.voguerestaurant.com

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
WaffleStop, 1870 yılından bu yana fırıncılıkla uğraşan ailenin
yeni nesil üyeleri Özgür ve Serkan Top kardeşler tarafından
2006 yılında kuruldu. İstanbul’da 6m²’lik ufak bir dükkanda
başlayan maceraları, artan müşteri beğenisi ve desteğiyle
güçlenerek tüm Türkiye’ye ve farklı ülkelere yayılmaya devam
ediyor.

WaffleStop

WaffleStop was founded in 2006 by Özgür and Serkan Top
brothers, who are the members of the new generation of a
family that has been in the baking industry since 1870. Their
adventure, which has started in a 6m² sized small shop in
Istanbul, continues to spread to all of Turkey and to different
countries getting strengthened with an increasing customer
appreciation and support.

Midpoint’in yaratıcısı All Points grubu, yenilikçi yaklaşımı ve
Midpoint’teki tecrübesi ile yeni bir marka yarattı: Welldone
by Midpoint. İstanbul ve Ankara’da 7 şubesi ile hizmet veren
Welldone, misafirlerini Lezzetin Keyifli Hali ile buluşturuyor.

Welldone

All Points group, the creator of Midpoint, has created a new
brand with its innovative approach and its experience gained at
Midpoint: Welldone by Midpoint. Serving with its 7 branches in
Istanbul and Ankara, Welldone brings its guests together with
the “Joyous Mood of the Taste”.

Kaliteli yaşam biçimi markası Xuma Village, bugün savunduğu
vizyona 21 yıllık uzun bir yolculuğun ardından erişti. 400 kişilik
plaj kapasitesi, fine-dining kalitesindeki restoranı ile sezon boyu
çeşitli konser ve festivallere ev sahipliği yapıyor.

Xuma
Village

Zuma

Xuma Village, a brand of quality lifestyle, has reached at the
vision it defended today after a 21-year long journey. It hosts
various concerts and festivals throughout the season with its
beach that has a capacity of 400 people and with its restaurant
having a fine-dining quality.

Tepecik Yolu Akgören Sok. Akün Apt.
No:3 Daire 3 Etiler, İstanbul

T. +90 212 327 74 15
info@wafflestop.net
www.wafflestop.net

Küçük Çamlıca Mah.
Üçpınarlar Cad. No: 30/A
Üsküdar, İstanbul

T. +90 216 325 66 68
welldone@well-done.com.tr
www.well-done.com.tr

Merkez Mah. Küdür Cad.
No:81 Yalıkavak

T. +90 252 385 47 75
T. +90 541 531 11 11
info@xuma.com.tr
www.xuma.com.tr

İstinyePark’ın markalar sokağında konumlanan Zuma şık
dekorasyonu, geniş iç alan ve terası ile misafirlerini ağırlıyor.
Başarılı şef Rainer Becker tarafından yaratılan Zuma, otantik
Japon mutfağını modern yorumlarla birleştirerek, kendine özgü
sunumları ile misafirlerine sunuyor.

İstinyePark No: 461
Sarıyer, İstanbul

Located at the fashion district of IstinyePark, Zuma features
an impressive outdoor terrace and a bar area where guests can
enjoy world-class cocktails. Founded by acclaimed chef Rainer
Becker, Zuma offers contemporary Japanese dining that is
authentic, but not traditional, prepared using the highest quality
ingredients and characterized by bold flavors and simple but
exquisite presentation.

Ada Bölgesi No:1 Yalıkavak, Bodrum

T. +90 212 236 22 96
Çökertme Mevkii Yalıkavak Marina

T. +90 252 385 47 06
www.zumarestaurant.com

ANADOLU LEZZET
BULUŞLARI

ANADOLU LEZZET
BULUŞLARI

ANATOLIAN TASTES

ANATOLIAN TASTES

Anadolu’nun dört bir yöresinden, bölgelere has malzemelerle hazırlanan
binlerce yıllık lezzetler...
Tastes of thousands of years prepared with the ingredients from four regions of
Anatolia that are unique to their regions ...

ADANA MENÜ

ADANA BÖREK MENÜ

İçli Köfte (Haşlama)

Levent Peynirli Börek

Etli Nohutlu Kuru Patlıcan Dolma

Levent Atom Tatlı

Etli Yaprak Sarma

Levent Çıtır Tat

Sarımsaklı Köfte

KASTAMONU MENÜ

KARADENİZ MENÜ

Kara Çorba

Karalahana Çorbası

Eğşili Pilav

Etli Rize Karalahana Sarma

Tirit

Hemşin Mıhlama

Patates Paçası

Nalia Mısır Tatlısı

Kaşık Helva

Mısır Ekmeği

Elma Eğşisi
(İçecek)

MALATYA MENÜ
Geleli Kebap

GAZİANTEP MENÜ
Zeytinyağlı Dolma
İçli Köfte
Yaprak Sarma
Antep Kahkesi
Burma Kadayıf

Kayısılı Bademli Pilav
Fırında Bulgur Pilavı
Yavandan Ispanaklı İçli Köfte
Kiraz Yaprağından Ekşili Köfte
(Sarma)

Tereyağlı Kayısı Tatlısı
Kayısı Çekirdeği Unlu
Malatya Kurabiyesi

MUĞLA / GÖKOVA
KARS PEYNİRLERİ
Coğrafi İşaretli Kars Kaşarı
Boğatepe Gravyeri

BAMYA TURŞUSU
ERİK TURŞUSU
LAHANA SARMA TURŞUSU

Zirve Sponsoru / Summit Sponsor

Öncü Sponsorları / Leading Sponsors

Ulaşım Sponsoru / Transportation Sponsor

Co Sponsor / Co Sponsor

Sponsorlar / Sponsors

Sponsorlar / Sponsors

Araç Sponsoru / Vehicle Sponsor

Konaklama Sponsoru / Accommodation Sponsor

VIP Öğle Yemeği Sponsoru / VIP Lunch Sponsor

Anadolu’nun Büyük Lezzet Buluşları Sponsorları
Lunch Sponsors

Değerli işbirliği için teşekkür ederiz / Acknowledging the kind collaoration of

Proje Ortakları / Project Partners

Halkla İlişkiler / Public Relations

Organizasyon / Organization

Zirve Kampanyası / Summit Campaign

İçerik ve Konsept Yönetimi / Content & Concept Provider

TURYİD YÖNETİM KURULU / TURYİD BOARD

ZİRVE KOMİTE / SUMMIT COMMITTEE

Kaya DEMİRER
Başkan / Chairman of The Board

Kaya DEMİRER
Başkan / Chairman of The Board
FRANKIE İSTANBUL

METİN ŞEN
Başkan Yardımcısı / Vice President

EBRU KORALI
Zirve Komite Başkanı / President Of The Summit Committee
MARKA SOKAK

AYHAN ÇARIKÇILAR
Başkan Yardımcısı / Vice President

CEM MİRAP
Zirve Komite / Summit Committee
LUCCA-CANTİNERY

BARIŞ TANSEVER
Başkan Yardımcısı / Vice President

DİLEK TERZİOĞLU
Zirve Komite / Summit Committee
DİLEK TERZİOĞLU EVENTS & ORG.

GAMZE CİZRELİ
Başkan Yardımcısı / Vice President
SERKAN TOP
Muhasip / Accountant
CEM MİRAP
Halkla İlişkiler / Public Relations
EBRU KORALI
Basın Sözcüsü / Basın Sözcüsü
YAPRAK BALTACI
Genel Sekreter / Secretary-General
DOĞA ERZİ
Tedarikçi İlişkiler Sözcüsü / Supplier Relations

RICHARD PETER APPELBAUM
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
ESRA BATKIN
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
İBRAHİM DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
GÖRKEM GİRAV
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
YÜCEL ÖZALP
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
AHMET ÖZBEK
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
LÜTFÜ SAPMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
ONUR TAHİNCİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
DİLEK TERZİOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
FARUK ÜGÜMÜ
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
SELİM YALIN
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
ALİ RIZA YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
TAYYAR ZAİMOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

FIRAT ÇELİK
Zirve Komite / Summit Committee
AKTEAS
İBRAHİM DEMİR
Zirve Komite / Summit Committee
BTA
LÜTFÜ SAPMAZ
Zirve Komite / Summit Committee
PORTAXE
ONUR TAHİNCİOĞLU
Zirve Komite / Summit Committee
GRILL POLONEZ
TAYYAR ZAİMOĞLU
Zirve Komite / Summit Committee
ONBAŞILAR KEBAP
YAPRAK BALTACI
Zirve Komite / Summit Committee
MORİNİ
YÜCEL ÖZALP
Zirve Komite / Summit Committee
RANA by TOPAZ /ESCALE

TURYİD EKİP / TURYİD TEAM
VEDAT DİLBER
Turyid Genel Koordinatör / Turyid General Coordinator
ŞÜKRAN YÜREKLİ
Turyid Genel Sekreteri / Turyid Secretary General
BARIŞ MEŞE
İdari İşler / Administrative Affairs

İÇERİK VE KONSEPT YÖNETİMİ / CONTENT & CONCEPT PROVIDER
DERYA CAN
Genel Koordinatör / General Coordinator
ANIL ÖZÇELİK
Operasyon Yöneticisi / Operation Manager
HÜLYA EBCİM
Mali İşler Sorumlusu / Financial Officer

KATALOG ÇEVİRİLERİ / CATALOG TRANSLATION / MERSİN TERCÜME
CENGİZ KAYHAN
Çevirmen / Translator

ZİRVE KAMPANYA / SUMMIT CAMPAIGN
GÜVEN AĞIR
Kreatif Direktör / Creative Director
MUSTAFA ÖLEMEZ
Reklam Yazarı / Copy Writer
DUYGU GÖKTEPE
Art Direktör / Art Director
ESER YALÇIN
Art Direktör / Art Director
ERHAN DUVAN
Dijital Medya Sorumlusu / Digital Media Specialist

İÇERİK VE KONSEPT YÖNETİMİ / CONTENT & CONCEPT PROVIDER
VEDAT BAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı / Board Chairman
TUNÇ BAYRAK
Turyid & Sponsor İlişkileri Koordinatörü / Turyid & Sponsor Relations Coordinator
IŞIL EVGİN TOROSLU
Reji & Teknik Akış Koordinatörü / Reji & Technical Flow Coordinator
KORAY ÖZKAN
Genel Operasyon Koordinatörü / General Operations Coordinator
BULUT ERYILDIR
Kayıt ve Fuaye Koordinatörü / Registration and Foyer Coordinator

WEB TASARIM / WEB DESIGN
Olca MUTLU
Web Tasarım / Web Design
Alper ERTUĞ
Web Tasarım / Web Design

HALKLA İLİŞKİLER / PUBLIC RELATIONS

NOTLAR / NOTES

NOTLAR / NOTES

Lipton’un
farklı çay
sunumlarıyla
mükemmel
misafir deneyimi
Lipton size ne avantaj sunuyor?
• Şık sunum malzemeleri işletmeler için
çok maliyetli.
• Lipton alımlarınızda işletmenizin ihtiyacı
olan bu ürünler hediye; hem de Lipton
kalitesiyle!
• Lipton lezzetleri ve sunum malzemeleri
misafirlerinize zengin çay deneyimi
sunmanızı sağlar. Böylece hem misafir
memnuniyeti hem de kârınız artar.

“Zengin bir sunumla çayın
katma değerini yükselterek
kârımı artırmak istiyorum.”
Lipton lezzetleri ve
sunum malzemeleri ile
misafirlerinize zengin
çay deneyimi sunarak
hem misafir
memnuniyetini
hem de kârınızı artırın.

İnce Belli Bardak

Amerikan Press

www.ufs.com

Cam Kupa

Double Wall Bardak

8 gözlü Prestij box

Soğuk Çay Bardağı

Cam Musluklu Sürahi

www.ufs.com

Sunum Tepsisi

Silikon Buz Kalıbı

www.gastroekonomizirvesi.com
turyid.istanbul

gastroekonomist

gastroekonomi

*Nielsen Perakende Endeksi Hizmetleri çerçevesinde raporlanan tonaj verisine göre, Türkiye toplam pazarında 200 ml ve altındaki Acı Sıvı Soslar kategorisinde,
Şubat’17 tarihinde sona eren 12 aylık dönemde raporlanmıştır. (Copyright © 2017, The Nielsen Company)

