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GLOBAL
GASTROEKONOMI
ZİRVESİ

#gastroekonomi22

Ülke gündemine taşımaktan gurur duyduğumuz,
Turizmden, diplomasiye, kırsal kalkınmadan, ülke
ve şehir markası yönetimine uzanan, fark yaratan
Gastronominin değer zincirindeki her halkayı öne
çıkarmayı hedeflediğimiz ve yarattığımız bu etkinin
titreşimlerini ülkemizde ve dünyanın artık her
köşesinde hissettiğimiz

3. Global Gastroekonomi Zirvesi’ne
hoş geldiniz.

Welcome to the
3rd Global Gastroeconomy Summit,

which we are proud to present to the national agenda
where we aim to highlight every link in the value
chain of Gastronomy, which makes a difference,
from tourism, diplomacy, rural development, country
and city brand management, and where we feel the
vibrations of this impact in our country and in every
corner of the world.

AÇILIŞ KONUŞMALARI OPENING TALKS

Kaya Demirer

Turyid Yönetim Kurulu Başkanı
Turyid Chairman of the Board

TURYİD tarafından düzenlenen 3. Global
Gastroekonomi Zirvesi ile gastronominin
ekonomik büyüme ile olan ilişkisini çarpıcı
örneklerle kamuoyu ile bir kez daha
paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

We are happy to share with the public once
again the relationship between gastronomy
and economic growth with striking
examples at the 3rd Global Gastroeconomy
Summit organized by TURYID.

Gastronomi, ekonomik, sosyal ve kültürel
dinamikleri bir arada sıkıca tutan, geliştiren
bir formül.

Gastronomy is a formula that holds and
develops economic, social and cultural
dynamics.

Gastronomi şüphesiz dünyanın en büyük
sosyal ağı ve büyüme hızı geleneksel
endüstrilerin çok ötesinde. Gençlerimizin
ilgi odağı olan ve öğrencilerimiz için
fırsatlarla dolu bir alan.

Gastronomy is undoubtedly the world’s
largest social network and its growth rate
is far beyond traditional industries. It is
an area that is the center of attention of
our youth and full of opportunities for our
students.

Turizmin altın çocuğu, diplomasinin
yumuşak ve gizli gücü.

The golden child of tourism, the soft and
hidden power of diplomacy.

AÇILIŞ KONUŞMALARI OPENING TALKS

GASTRONOMİ TURİZMİ VE TÜRKİYE
GASTRONOMY TOURISM AND TÜRKİYE

Dr. Elif Balcı Fisunoğlu

Turizm Operasyon ve Geliştirme
Genel Müdür Yardımcısı
Vice General Manager - Tourism Operations and
Development

DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ’NÜN MESAJI
MESSAGE OF WORLD TOURISM SOCIETY

Sandra CARVAO

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Pazar
Araştırmaları & Rekabeti Üst Düzey Yöneticisi
Chief of Tourism Market Intelligence & Competitiveness
at the World Tourism Organization (UNWTO)

1. OTURUM 1ST SESSION

DERİN BAKIŞ
DEEP VISION
10:30 - 12:30 / 120’

Sunuş / Presentation

Ebru KÖKTÜRK KORALI

Global Gastroekonomi Zirvesi Komite Başkanı
Head of Global Gastroeconomics Summit Committee

Gastronominin ekosistemi cömerttir. Dünyanın
en geniş sosyal ağıdır. Kırsalın kalkınmasından,
kadın emeğinin değer bulmasına, bir ürün ya
da mutfak kültürü ile farkı olan bölgenin turizm
destinasyonuna dönüşmesine neden olur.
Biz TURYİD olarak bu ekosistemin kapsadığı her
katmanı önemsiyor ve fayda sağlayan birçok
iş birliği içinde gönüllü olarak yer alıyoruz.
Projeleri, gelişmeleri yakından takip ediyor ve
destek veriyoruz.
Tedarikçiler, şefler, araştırmacılar, akademiler
ve tüm çalışanlarımızla daha iyi bir gelecek için
birlikte çalışıyoruz.
Bu oturumda yer alan İrlanda ve Balıkesir
örneklerini birbirinden uzak olarak düşünmüyor
ve küresel bir farkındalık ile gastronominin
sosyal ağını büyütmeye çalışıyoruz.

The ecosystem of gastronomy is generous.
It is the largest social network in the world. It
causes the development of the countryside,
the appreciation of women’s labor, and the
transformation of the region, which is different
with a product or culinary culture, into a tourism
destination.
We, as TURYID, care about every layer covered
by this ecosystem and take part voluntarily
in many beneficial collaborations, we follow
projects and developments closely and support
them.
We work together for a better future with our
suppliers, chefs, researchers, academies and all
our employees.
We do not consider the examples of Ireland
and Balıkesir in this session as far from each
other and try to expand the social network of
gastronomy with a global awareness.

DERİN BAKIŞ DEEP VISION

SONUÇLAR ÇAĞINDA DİP DALGALAR
BOTTOM WAVES IN THE AGE OF CONSEQUENCES

Akan Abdulla

FutureBright Group, Kurucu
Founder, FutureBright Group

DERİN BAKIŞ DEEP VISION

GELECEĞİN YEMEĞİ NASIL GELECEK?
HOW FUTURE FOOD WILL LAND ON PLATES?

Stefan Breg

Keane Grup Genel Müdürü
Keane Consult Managing Director

Önümüzdeki 20 yıl içinde dronlar, botlar,
metaverse ve yapay zekadan etkilenen bir
gelecekte dışarıda yemek nasıl görünecek?

What will dining out look like in the next 20 years,
in a future influenced by drones, bots, metaverse
and artificial intelligence?

Caterer / Hotelier dergisi tarafından Orta Doğu
Pazarının ‘Restaurant Gücü’ listesinde 4. sırada
yer alan Stefan Breg, Keane Brands’ın Londra,
Dubai ve Bangkok’ta Keane stüdyoları için
stratejik F&B danışmanlığı, master planlama ve
konsept geliştirme konularında liderlik sağlayan
Grup Stratejisi Direktörüdür.

Ranked #4 in in the Middle East on the
Restaurant Franchise Power list for Caterer/
Hotelier magazine, Stefan Breg is Group Strategy
Director at Keane brand providing leadership
on strategic F&B consulting, masterplanning
and concept development for Keane’s studios In
London, Dubai, Bangkok and Miami.

Marriott Orta Doğu ve Afrika F&B Kıdemli
direktörlüğü görevinde bulunmuştur.

He served as Senior Director of Marriott Middle
East and Africa F&B.

Dünyaca tanınmış, Buddha Bar, Hakkasan, Pierre
Gagnaire ,Toro Toro, China Grill (Dubai) ve Spice
Market (Doha), Sheraton Mall of Emirates’te
Besh Turkish Kitchen dahil Stefan’ın, kendi adına
300’den fazla F&B konsepti bulunmaktadır.
Ayrıca SE Asya, Hilton (Avrupa) ve E&Y
Consulting’de IHG ile çalışmıştır.
Emirates Akademisi’nde konuk öğretim
görevlisidir. Kızıldeniz bölgesinde, Suudi
Arabistan’da gezegenin en büyük projeleri
üzerinde çalışmaktadır.

Stefan has over 300 F&B concepts to his name,
including the world-renowned Buddha Bar,
Hakkasan, Pierre Gagnaire, Toro Toro, China Grill
(Dubai) and Spice Market (Doha), Besh Turkish
Kitchen at Sheraton Mall of Emirates.
He has also worked in SE Asia, Hilton (Europe)
and E&Y Consulting with IHG.
He is a guest Proffessor at Emirates Academy.
He is working on the biggest projects of the
planet in the Red Sea region, in Saudi Arabia.

Takdim / Presentation

Harika GÜRAL

Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Güral Porselen Vice Chairwoman of the Board

DERİN BAKIŞ DEEP VISION

GIDAYI YENİDEN TASARLAMAK
REINVENTING FOOD

Kathari̇na UNGER

Livin Farms AgriFood CEO
Livin Farms AgriFood GmbH CEO

Böcekler geleceğin gıda proteinleridir.
Tasarımlarım ve buna bağlı sunduğum çözümler,
gıda sistemini daha dayanıklı ve sürdürülebilir
hale getirmektedir.
Avusturya’da doğup büyüyen Katharina, Hong
Kong ve Viyana’da. Sürdürülebilirlik, gıda ve
tarımsal yenilik için tasarım alanında bir düşünce
lideri olarak tanınıyor. Yenilebilir böcekler ve
yeni gıda alanında lider şirketler olan Livin
Studio ve Livin Farms’ın kurucusurdur.
Katharina, ABD Fulbright Programı mezunudur
ve Avrupa ve ABD’de Endüstriyel Tasarım
(Yüksek Lisans Derecesi) ve Sosyal Etki İçin
Tasarım eğitimi almıştır.Bir tasarımcı olarak
fiziksel veya stratejik buluşlar yoluyla etki
yaratıyor ve yeni dünya düzeni için çalışmalar
yapıyor.

Takdim / Presentation

Ece BAYSAL

Kapurcuk - Marka Sahibi, Girişimci
Kapurcuk - Brand Owner, Entrepreneur

Insects are the food proteins of the future. My
designs and related solutions make the food
system more durable and sustainable.’
Born and raised in Austria, Katharina is residing
in Hong Kong and Vienna. She is recognized
as a leader of thought in the field of design for
sustainability, food and agricultural innovation.
She is the founder of Livin Studio and Livin
Farms, one of the leading companies in edible
insects and novel food.
Katharina is a US Fulbright Graduate and studied
Industrial Design (MA) and Design for Social
Impact in Europe and the USA. As a designer,
she creates impact through physical or strategic
inventions and works for the new world order.

DERİN BAKIŞ DEEP VISION

Bloomberg HT GASTROEKONOMİ KONUŞMALARI
Bloomberg HT TALKS ON GASTRO-ECONOMICS

İrfan DONAT

Bloomberg HT Tarım Editörü
Agriculture Editor at Bloomberg HT

Tansu YEĞEN

UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı
UiPath, Vice President Europe

Prof. Dr. Emre ALKİN

Topkapı Üniversitesi Rektörü
Istanbul Topkapi University Rector

DERİN BAKIŞ DEEP VISION

LÜKS RESTORAN MARKALARI İLE MİSAFİR
DENEYİMİNDE LEZZETİ ÖNE ÇIKARAN OTELLER
HOTELS HIGHLIGHTING TASTE IN GUEST
EXPERIENCE WITH LUXURY RESTAURANT BRANDS

Hamdi AKIN

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of Directors, Akfen Holding

Vedat AŞÇI

Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board, Astaş Holding

Takdim / Presentation

Feyzan ERSİNAN

Optimist Group Medya Organizasyon A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı & Gentleman Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Optimist Group Media Organization Inc. Chairwoman of
the Board & Gentleman Magazine Editor-in-Chief

DERİN BAKIŞ DEEP VISION

TARIM, TURİZM VE İHRACATIN KESİŞME NOKTASI: ŞARAP
THE CROSSING OF AGRICULTURE, TOURISM AND EXPORT: WINE

Levent KÖMÜR

Mey Diageo Genel Müdürü
General Manager, Mey Diageo

Gözdem GÜRBÜZATİK

Fermente ve Distile İçecekler Danışmanı
Fermented and Distilled Beverages Consultant

Takdim / Presentation

Sabiha APAYDIN

Kök Köken Toprak Anadolu’nun Miras Üzümleri
Konferansı Kurucusu
Founder & Creator Root Origin Soil Conference on
Anatolian Heritage Grapes

DERİN BAKIŞ DEEP VISION

BİRANIN ANA VATANI: ANADOLU
HOMELAND OF BEER: ANATOLIA

Doç. Dr. Güneş DURU
Arkeolog ve Müzisyen
Musician & Archaeologist

Koray ANAR

Anadolu Efes Türkiye Üretim Direktörü
Technical Director, Anadolu Efes

2. OTURUM 2ND SESSION

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEMEN ŞİMDİ!
SUSTAINABILITY RIGHT NOW!
13:30 - 15:20 / 110’

‘’Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
raporlarına göre, dünyada yıllık üretilen 4 milyar
ton gıdanın sadece 2,7 milyar tonu tüketime
gidiyor, 1,3 tonu ise çöpe atılıyor.’’
Birkaç yıl öncesine kadar bir misyon olarak
konumlanan Sürdürülebilirlik, yeni bir gerçeklik
olarak karşımıza çıkıyor. Acil eylem planları,
inovasyonlar ve iş birlikleri ile yeni bir dünya
düzeni için çalışanlar yeşil ekonomiden, atık
yönetimine, tasarımdan, sunuma bir çok farklı
açıdan bu etkin oturumda yer alıyor.

“According to the reports of the United Nations
Food and Agriculture Organization (FAO), only
2.7 billion tons of the 4 billion tons of food
produced annually in the world are consumed,
and 1.3 tons are wasted.”
Sustainability, which was positioned as a mission
until a few years ago, is emerging as a new
reality. Those working for a new world order
with emergency action plans, innovations and
collaborations take part in this active session
from many different aspects, from green
economy to waste management, from design to
presentation.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEMEN ŞİMDİ! SUSTAINABILITY RIGHT NOW!

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SÜRDÜRÜLEMEZ Mİ?
CAN’T SUSTAINABILITY BE SUSTAINED?

Gamze CİZRELİ

TURYİD Başkan Yardımcısı & TURYİD Sürdürülebilirlik
Komitesi Başkanı & Big Chefs Kurucu Ortak
Big Chefs Co-Founder, TURYID Vice Chairwoman of
the Board & Chairwoman of Sustainability Committee

‘’Farkında mısınız son 50 yıldır gelecekten
yiyoruz, geleceğin kaynaklarını ödünç alıyoruz
ve artık borcumuz, ödenmesi imkânsız boyutlara
ulaşmak üzere.

Are you aware that we have been consuming
from the future for the last 50 years, borrow
resources of the future and now our debt is
about to reach a point beyond repaying.

Her yıl 1,3 milyar ton gıda çöpe atılıyor.
Bu da 3 milyar insanı besleyebilecek büyüklükte!
Gastronomi sektörü olarak da bunda çok
ciddi bir payımız var. Artık birlikte bir şeyleri
değiştirmeye başlamalıyız. Döngüsel ekonomi
artık bir seçenek değil, mecburiyet. Sektör olarak
geleceğe, bizden sonraki nesillere ve insanlığa
borcumuzu ödemenin, hayatı sürdürebilmenin
başka yolu yok.

Each year 1.3 billion tons of food gets wasted.
That is large enough to feed 3 billion people!
As the gastronomy business we have a serious
share on this. It is time to start changing things
Cyclical economy is not a choice any more but
an obligation. For this business, there is no any
other way of paying our debt to the future, next
generations and humanity

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEMEN ŞİMDİ! SUSTAINABILITY RIGHT NOW!

YEŞİL GASTRONOMİ
GREEN GASTRONOMY

Juliane CAILLOUETTE NOBLE

Sürdürülebilir Restoranlar Derneği Genel Müdürü
The Sustainable Restaurant Association
Managing Director

Yeşil Gastronomi: İnsanlar ve gezegen için iyi bir
gıda sistemi inşa etmede misafirperverliğin rolü
nedir?

Green Gastronomy: What role does hospitality
play in building a food system that is good for
people and planet?

Son iki yıl, endüstrinin katlandığı en zor yıl
oldu. Küresel bir pandemi için bir plan yoktu,
otelcilik sadece ayakta kalabilmek için her türlü
yoldan kendi şeklini değiştirmek zorunda kaldı
ve restoranlar kapılarını yeniden açıp lokantalar
tekrar misafirlerini davet ettikçe, sektör kendini
karmaşık bir küresel dünyanın merkezinde artan
maliyetlerin ön saflarında buldu.

The past two years have been the toughest that
the industry has ever endured. There was no
plan for a global pandemic, hospitality has had
to contort itself in all sorts of ways merely to stay
afloat, and as restaurants have reopened their
doors and invited diners back in, the sector has
found itself to be the front line of rising costs.

Küresel pandeminin en kötüsü geride kalmış
olsa da, şimdi insanlığın karşılaştığı en büyük
zorluk olacak olan iklim krizi ile karşı karşıyayız.

And though the worst of the global pandemic
might be behind us, we are now together stood
in front of what will be the biggest challenge
humanity has ever faced: the climate crisis.

Temelde farklı görünmesi gereken bir dünyaya
bakarken, artık sadece daha sürdürülebilir bir
konaklama sektörünü arzulamak yeterli değil,
harekete geçmeliyiz. Bu oturum, hem toplum
hem de çevre adına daha iyi bir gelecek için
küresel konaklama sektörünün Covid-19
pandemisinden sonra nasıl yeniden inşa
edilebileceğine odaklanacak.

As we look ahead toward a world which needs
to look fundamentally different, it no longer is
enough to simply aspire to a more sustainable
hospitality sector, we must take action. This
session will focus on how the global hospitality
sector can rebuild after the Covid-19 pandemic
for a future that is better for both society and the
environment.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEMEN ŞİMDİ! SUSTAINABILITY RIGHT NOW!

BİZDEN SORULUR!
THIS IS OUR JOB!
Moderatör

Gökmen SÖZEN

Sözen Organizasyon ve Yayıncılık CEO
CEO, Sözen Organization and Publishing

Sinem TÜRÜNG
Metro Türkiye CEO
CEO, Metro Turkey

Yılmaz TOKGÖZ

Unilever Ev Dışı Tüketim Genel Müdürü
Unilever Food Solutions Managing Director

Hasan YEŞİLYURT

Akkomarka Yönetim Kurulu Üyesi
Akkomarka Board Member

Kıvılcım Pınar KOCABIYIK

Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Yuvam Dünya Association Chairwoman of the Board

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEMEN ŞİMDİ! SUSTAINABILITY RIGHT NOW!

PERNOD RICARD İLE GELECEĞİN BAR DÜNYASI
WORLD OF BAR IN THE FUTURE WITH PERNOD RICARD

Zümrüt YEZDANİ KEDİK

Pernod Ricard Türkiye Hukuk, Kurumsal İlişkiler ve
MENAT Dış İlişkiler Müdürü
Pernod Ricard Turkey Legal, Corporate Communication &
MENAT External Affairs Manager

KUZEY ÜLKELERİNDE MUTFAKTA BAŞLAYAN DEĞİŞİMİN BAR
SAHNESİNE YANSIMASI
REFLECTION OF THE CHANGE STARTING IN THE KITCHEN IN
THE NORTH COUNTRIES ON THE BAR STAGE

Hardeep REHAL
Miksolog & İşletmeci
Mixolog & Manager

Kendi kimliğine ve sürdürülebilirliğe yenilikçi
bir yaklaşım getiren kokteyl endüstrisi ile
kuzey yemek hareketine bağlı Kopenhag bar
sahnesinin nasıl değiştiğini keşfedeceğiz.

We’ll explore how the cocktail industry has
changed the Copenhagen bar scene, tied to the
northern food movement, with its own identity
and an innovative approach to sustainability.

Danimarka’da yaşayan Rehal, Danimarka
Teknik Üniversitesi’nde mühendislik okurken
barmenliğe merak salıyor. Bilimi içkiye
uygulamayı seviyor.

Rehal, living in Denmark, grows curiosity to
bartending while studying engineering in
Denmark Technical University. He loves to apply
science into drinks.

2007’den beri barmenlik yarışmalarında
yarışıyor. 2014’te Diageo Dünya Klasmanında ve
Danimarka Ulusal Şampiyonluğu’nda dereceleri
var ve yine 2021’de küresel finallerde 4. oldu.
Kopenhag’da Blume adında yüksek hacimli bir
kokteyl bar ve gece kulübünün sahibi.

He has been competing in bartending
competitions since 2007. In 2014, he ranks in
the Diageo World Class and Danish National
Championship and placed 4th in global finals in
2021. He owns a high-volume cokctail bar and
night club in Copenhagen named Blume.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEMEN ŞİMDİ! SUSTAINABILITY RIGHT NOW!

TARLADAN SOFRAYA EYLEM PLANI
ACTION PLAN FROM FIELD TO THE TABLE

Melisa TOKGÖZ MUTLU

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı &
Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı
Chairwoman of Istanbul Fresh Fruit and Vegetable
Exporters & Chairwoman of Sector Council of Fresh
Fruit and Vegetable Products

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
SUSTAINABLE TOURISM

Ali İSPAHANİ

The Stay Hotels, Yönetici Ortak
Managing Partner, The Stay Hotels

ŞEHİRLİ & SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM TASARIMI
URBAN & SUSTAINABLE LIFE DESIGN

Elif BOYNER

Vertical Project & İyi Yaşa App Kurucusu
Founder of Vertical Project & İyi Yasa App

3. OTURUM 3TH SESSION

YENİ ÇAĞIN KIYISINDA! DÖNÜŞÜM
TRANSFORMATION! ON THE EDGE OF THE NEW AGE
15:35 - 16:35 / 55’

Artan müşteri taleplerini karşılamak için daha
çok çaba harcayacağımız yeni bir dönem
başlıyor.

A new era is beginning in which we will make
more efforts to meet the increasing customer
demands.

Ürün satış hizmetinin, evde restoran deneyimine
dönüşümü, metaverseve ve çok boyutlu
restoran deneyimi, heyecan veren start-uplar,
büyüyen fonlanan markalar, hayalet mutfaklar ve
geleceği geçmişte bulanlar bu oturumda.

Transformation of product sales service into
restaurant experience at home, metaverse and
multidimensional restaurant experience, exciting
start-ups, growing funded brands, ghost kitchens
and those who find the future in the past are in
this session.

YENİ ÇAĞIN KIYISINDA! DÖNÜŞÜM TRANSFORMATION! ON THE EDGE OF THE NEW AGE

TÜKETİM İHTİYAÇLARININ EVRİMİ
THE EVOLUTION OF CONSUMPTIONS

İlker BAYDAR

Fuudy Kurucu Ortak & CEO
Fuudy Co-Founder & CEO

Merve TEZEL

Visa Türkiye Genel Müdürü
General Manager, Visa Turkey

YENİ ÇAĞIN KIYISINDA! DÖNÜŞÜM TRANSFORMATION! ON THE EDGE OF THE NEW AGE

GELECEĞE DÖNÜŞ
BACK TO THE FUTURE

Bill KNOTT
Yemek Yazarı
Food Writer

Dünyanın önde gelen şefleri klasik Fransız
tekniklerine bağlı kalmak yerine yeni nesil
yemek pişirme anlayışıyla geçmişin geleneksel
öğretilerine dönüş yapıyor. Ekşi maya, turşu
yapma, fermantasyon, tütsüleme gibi eski
teknikleri kullanıyor, böylece mutfaklarına
derinlik katıyorlar.

Takdim / Presentation

Aylin ÖNEY TAN

Yemek Kültürü Yazarı
Food Columnist, Writer & Researcher

How top chefs around the world are reacting
to modern trends in dining by using ancient
techniques like curing, fermenting, pickling
and smoking to provide complexity in their
dishes, rather than relying on classical French
techniques.

YENİ ÇAĞIN KIYISINDA! DÖNÜŞÜM TRANSFORMATION! ON THE EDGE OF THE NEW AGE

METAVERSE ALEMİNDE GASTRONOMİ DÜNYASINI
NELER BEKLİYOR?
WHAT LIES AHEAD FOR THE WORLD OF
GASTRONOMY IN METAVERSE?

Esen GİRİT TÜMER

METAVERSE HUB CEO & Yapay Zeka Teknoloji
Derneği Başkanı
CEO, METAVERSE HUB & Artificial Intelligence
Technology Association President

RESTORANLAR İÇİN YENİ NESİL ÖDEME ÇÖZÜMLERİ
NEXT GENERATION PAYMENT SOLUTIONS FOR RESTAURANTS

Murat SICAKKANLI
Propay Genel Müdürü
Propay Managing Director

Hakan KOCATÜRK

Paynet İş Geliştirme Direktörü
Paynet Business Development Director

4. OTURUM 4TH SESSION

GASTRONOMİNİN EKOSİSTEMİ
THE ECOSYSTEM OF GASTRONOMY
16:40 - 18:00 / 100’

GASTRONOMİNİN EKOSİSTEMİ THE ECOSYSTEM OF GASTRONOMY

ŞEFLER İLE TEDARİK ZİNCİRİ AYNI DİLİ KONUŞUYOR MU?
DO CHEFS AND SUPPLY CHAIN SPEAK THE SAME LANGUAGE?
Moderatör

Murat KOLBAŞI

Arzum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Arzum A.Ş. Chairman of the Board

Sema GÜRAL SÜRMELİ

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı
Kütahya Porselen Chairwoman

Melih ŞAHİNÖZ

G2M Yönetim Kurulu Başkanı & Ev Dışı Tüketim Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the board at G2M Eksper & Chairman of the
Board, Association of Non-Domestic Consumption Suppliers

Maksut AŞKAR

Neolokal Restaurant Şef ve Ortak
Neolokal Restaurant Chef & Partner

Murat ÖZTİRYAKİ

Öztiryakiler Üretim Koordinatörü
Production Coordinator at Öztiryakiler
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İRLANDA’DA GASTRONOMİ TURİZMİNİN GELECEĞİ
FUTURE OF GASTRONOMY TOURISM IN IRELAND

JP MCMAHON

EatGalway, Mutfak Direktörü & Food on the Edge, Kurucu
EatGalway, Culinary Director & Food on the Edge, Founder

Takdim / Presentation

Ebru BAYBARA DEMİR
Sosyal Gastronomi Şefi
Social Gastronomy Movement Chef

GASTRONOMİNİN EKOSİSTEMİ THE ECOSYSTEM OF GASTRONOMY

PEYNİRDEN GASTRONOMİNİN DERİNLİKLERİNE; BALIKESİR MODELİ
FROM CHEESE TO THE DEPTHS OF GASTRONOMY, BALIKESIR VERSION

Berrin BAL & Neşe BİBER

Yemek Kültürü Araştırmacıları, Yazar, Antre
Gourmet Kurucuları
Food Culture Researchers, Writers &
Co-Founders-Antre Gourmet

Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber 2000
yılında yerel - geleneksel Türk peynirlerini dünya
örneklerinde olduğu gibi bir değere dönüştürme
fikriyle Antre Gourmet’yi kurdular. Bu küçük
peynir dükkânı Türkiye’nin tüm peynir çeşitlerini
müşterilerine sunan mağaza konseptiyle yiyecek
sektöründe yerel üretimin ve yerinden ürün
temasının ilk noktası oldu. Peynirin ardında saklı
tuttuğu coğrafyayı, insanları, yöre kültürünü ve
hikayeleri, kısacası büyük bir evrenin varlığını 30
metrekarelik dükkândan tüketicilerine anlattılar.
Antre Gourmet, kurulduğu andan itibaren yerel,
geleneksel üretimin en özel ürünlerini otel ve
restoran mutfaklarıyla buluşturdu. Türk peynir
çeşitlerinin profesyonel mutfaklarda kullanılmasına
ve yaygınlaşmasına imkân tanıdı. Birlikte yazdıkları
“Peynir Aşkına”,“50 Peynirli Şehir Balıkesir”, ‘’Zeytin
Ülkesi Balıkesir’’ adlı iki kitaplarıyla birçok ödül
aldılar. Günümüzde peynir kültürlerine yönelik
profesyonel danışmanlıklarını, eğitim, araştırma ve
gezi çalışmalarını sürdürüyorlar. Neşe ve Berrin’in
peynirle başlayan, zeytin ile süren, ekmek ile
devam edecek yolculuğu Balıkesir’in gastronomik
deneyimlerle öne çıkmasına katkı sağlıyor.
Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye
Araştırma Ağı (YUciTA) üyesidirler.

Takdim / Presentation

Nilhan ARAS

Yemek Kültürü Araştırmacısı ve Yazarı
Food Culture Researcher and Writer

Berrin Bal Onur and Neşe Aksoy Biber founed
Antre Gourmet in 2000 thinking of transforming
local-traditional Turkish cheese into a value just
like other examples around the world. This little
cheese shop has been first point of contact for
local production and product form source with the
concept of presenting all types of Turkish cheese
to the customers. They told their consumers the
geography that is hidden behind the cheese,
local people, culture and stories in short existence
of a large universe. From the moment that it was
established, Antre Gourmet has brought the most
special products of local production and kitchens
of restaurants and hotels together. It created an
opportunity for Turkish Cheese types to be used and
recognized by professional kitchens. They received
many awards for two books (For the Love of Cheese,
Balıkesir The City with 50 Cheese and Balıkesir,
The Country of Olive) they have written together.
Today, they continue to professional consultancy
on the culture of cheese, education, research and
expeditions. The journey of Neşe and Berrin, which
started with cheese, continued with olives and
will continue with bread, contributes to Balıkesir’s
gastronomic experiences.
They are members of Web of Research for Local
Products and Geographical Markings.
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FRANSA’DAN GASTRONOMİ ROTALARI
GASTRONOMY ROUTES FROM FRANCE

Pi̇erre SANNER

Gıda ve Kültür Mirasında Fransız Misyonu Genel Müdürü
General Manager at French Mission for
Food and Cultural Heritage

“Gastronomi kültürel mirasın geliştirilmesi,
geleceğe aktarılması, ulusal ve uluslararası
boyutta çok disiplinli bir bağ oluşturulmasıdır.’’
Fransız mutfağının UNESCO tarafından resmen
dünyanın soyut kültürel miras listesine alınması
ile yetinmeyen Pierre Sanner, Gastronomi
Şehirleri Rotasını genişleterek bu şehirlerde
“gastronomik” deneyim ve eğitim alanları
oluşturuyor. Üstelik sadece turizm amaçlı
ziyaretçiler için değil; gıda ve deneyim
meraklıları, araştırmacılar, tasarımcılar, üreticiler,
çocuklar ve öğretmenler, sanatçılar, yabancı
öğrenciler ve elbette gezginler için…
Gastronomi Şehirleri Rotası kurgusunda Dijon,
Tours, Bordaux, Lyon ve Paris-Rungis ilk kez
gastronomik miras olarak konumlandırılıyor
ve UNESCO tarafından da onaylanan yönetim
planıyla eğitim, dokümantasyon ve araştırma
çalışmaları ekseninde iletişimi teşvik eden,
büyük ulusal kültürel etkinliklere entegrasyonu
amaçlayan eylemlerin uygulanması yönünde
çalışmalar yapılıyor.

Takdim / Presentation

Çetin KOLUKISAOĞLU

d.ream İş Birimi Grup Müdürü
d.ream Business Unit Group Manager

“Gastronomy is the development of cultural
heritage, its transfer to the future, and the
creation of a multidisciplinary bond at national
and international level.”
Not content with the fact that French cuisine
is officially included in the list of the world’s
intangible cultural heritage by UNESCO, Pierre
Sanner expands the Gastronomy Cities Route
and creates “gastronomic” experience and
education areas in these cities. Moreover, it is
not only for visitors for tourism purposes; for
food and experience enthusiasts, researchers,
designers, manufacturers, children and teachers,
artists, foreign students and of course travelers…
Dijon, Tours, Bordaux, Lyon and Paris-Rungis
are positioned as gastronomic heritage for the
first time within the scope of the Gastronomy
Cities Route, and with the management plan
approved by UNESCO; efforts are being
made to implement actions that encourage
communication in the axis of education,
documentation and research studies and aim to
integrate into major national cultural events.
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HAFIZA MEKANLAR - 100 YILI AŞAN LEZZETLİ MARKALARIMIZ
THE MEMORY SPOTS - 100 YEARS OF DELICES
Moderatör

Müge AKGÜN

Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı
Columnist for Hürriyet Newspaper

Yücel ÖZALP

Pandeli Restoran - Desert Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Pandeli Restaurant - Desert Group Chairman of the Board

Nathali̇e STOYANOF SUDA

Beyaz Fırın 5. Nesil Temsilcisi & Genel Müdürü
Beyaz Fırın’s 5th Generation Representative & General Manager

Murat GÜLLÜ

Karaköy Güllüoğlu Genel Müdürü
Karaköy Güllüoğlu General Manager

Nuri DEVELİ

Develi Restoranları Yönetim Kurulu Üyesi
Develi Restaurants Board Member

HAYATA
LEZZET KATAN
MEKANLAR

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
Farklı ülkelere ait mutfakları Türk lezzetleri ile harmanlayan ve
mevsime göre adapte eden zengin menüsüyle 29, restoran
ve gece kulübü konsepti ile lezzet ve eğlence deneyiminde
şehrin vazgeçilmez destinasyonu olmaya devam ediyor.

29

With its rich menu that blends the cuisines of different
countries with Turkish flavors and adapts it according to the
season, 29 continues to be the indispensable destination of
the city in terms of taste and entertainment experience with
its restaurant and nightclub concept.

Doğu Avrupa mutfağının sevilen lezzetlerini, modern
yorumlarla birleştiren 1924 İstanbul, Ruslara özgü Pancar
çorbası ve Piroshki, dana strogonoff, Kievsky tavuk ve
Faberge’den oluşan menü, İstanbulluların yeme alışkanlığını
değiştirdi. Sadece limonlu değil birçok farklı aromalı votka, eşsiz
kokteyller, otantik Rus müziği, canlı arp, piyano ve akordeon
dinletileri, bu tarihi restoranın ruhunu yüceltmektedir.

1924 İstanbul

No:71/1 Ulus, 34340 İstanbul

T. +90 212 358 29 29
rezervasyon@29.com.tr
www.29.com.tr

Istiklal Caddesi, Olivya Geçidi
No: 7 İstanbul

T. +90 212 243 8 360
info@1924istanbul.com
www.1924istanbul.com

The menu consists of the old Eastern European favourites with
a few new twists these include Russian borscht, piroshki, beef
strogonoff , kievsky and faberge and there is not just lemon
but a variety of infused vodkas and some spectacular cocktails,
authentic Russian music fills the background and live musicians
play the harp, piano and accordion continuing the spirit of this
historic restaurant.

Birçok uluslararası ödüle sahip 360 İstanbul, tarihi ve kadim
Mısır Apartmanı’nın en üst katında yer alıyor. 360 derece
nefes kesen İstanbul manzarası eşliğinde, Dünya ve modern
Türk mutfağından öğle ve akşam yemeği servis ediyor. Yurt
dışından ünlü sanatçılar ve DJ’ler konuk eden 360 İstanbul, canlı
show’ları ile haftasonları Club’a dönüşüyor.

360 İstanbul

Adnan Saygun Cad Ulus Parkı İçi

The multi award winning 360 İstanbul is set in a penthouse
perched on a 19th century apartment building overlooking
the old embassy row in Beyoglu. 360 is open for lunch and
dinner, offering a twist on the modern Turkish meze fused
with international cuisine and an exclusive wine selection to
compliment it. 360 turns into Club360 on the weekends while
listening to our talented Djs and vocalists with live dancers and
performances.

İstiklal Street Mısır Apt. No: 163 / 8
Beyoglu İSTANBUL

T. +90 533 691 0 360
360istanbul@360istanbul.com
www.360istanbul.com
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5. Kat
Restaurant&Bar

“1993’ten beri büyük bir özen ve titizlikle Beyoğlu Cihangir’de
150 yıllık bir binanın 5. katında sizler için seçkin ve özel anlar
yaratarak anılarınızı oluşturuyoruz….
Boğazın eşsiz güzelliğinde Sarayburnu’ndan boğaz köprüsüne
kadar uzanan İstanbul’un benzersiz tarihi dokusunda, Türk
mutfağı ve Dünya mutfağının en iyi lezzetlerinden oluşan
yemeğinizi yerken, Ayasofya ve Topkapı Sarayı’na bakarak sayısız
kültürü bir araya getiren İstanbul’un gizemli ve romantik ruhuna
yolculuğa çıkıyorsunuz..

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

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

Kokteylleriniz ya da bir kadeh şampanya eşliğinde terasta
güneşin batışını seyrederek geceye başlayıp, birbirinden güzel
müzikler eşliğinde ve ay ışığında dans ederek unutulmaz bir
İstanbul anısıyla gecenizi sonlandırıyorsunuz..”
“5. Kat Restaurant has been serving local and international guests
since 1993 under the ownership and management of Yasemin
Alkaya. 5. Kat Restaurant is the talk-of-town among celebrities and
prominent entertainers from all around the world.
Perched atop of a 150 year old historical building in the
neighbourhood of Cihangir in the Beyoglu district of Istanbul,
5.Kat restaurant has one of the most breathtaking views in all of
Istanbul. Overlooking the Hagia Sophia and Topkapi Palaces,
guests enjoy international culinary delights and unique dishes as
they take in the spirit of Istanbul over dinner and end their nights
dancing under the stars.
Come and experience a truly remarkable evening you will never
forget.”

2015 yılında Kadıkoy Moda ‘da 6:45 Yayınları ile ortak
girişimine başlayan marka ilk şubesini İzmir’de franchise olarak
açmıştır. Lokasyon ve fiziki şartlara uygun olarak performans/
performans+pub/pub olarak şubeleşen marka’nın 5 Şehir de
6:45 KK Performans+Pub , 4 Şehir de 6:45 Pub olmak üzere 9
şubesi bulunmaktadır.

6:45
Kaybedenler
Kulübü

7 Restaurant &
Catering

In 2015, the brand started its joint venture with 6:45 Publications
in Kadikoy Moda and opened its first branch as a franchise in
Izmir. Branched as performance/ performance+pub/pub in
accordance with location and physical conditions, the brand has
9 branches in 5 Cities including 6:45 KK Performance+Pub, 4
City 6:45 Pub.

7 Catering & Event; butik yemek servis ve organizasyon
hizmeti veren deneyimli,dinamik güler yüzlü ekibi ile sektörün
öncülerinden olup 2006 yılından itibaren hizmet vermektedir.
				
Butik hizmet anlayışını benimseyen 7 Catering & Event aynı
zamanda misafirlerin taleplerine göre yurt dışından Michelin
yıldızlı misafir şeflerle, gümüş sunumlarla ve dünyaca ünlü
markaların servis sunumları ile konseptler ve menüler oluşturup
2 kişiden 1500 kişiye kadar hizmet verebilmektedir.
				
7 Catering Events; It is one of the leaders of the sector with its
experienced, dynamic and friendly team that provides food &
organization services and has been serving since 2006.
				
7 Catering&Event, which adopts a boutique service approach,
can also serve from 2 to 1500 people by creating concepts and
menus with guest chefs that have michelin star from abroad,
silver lining service presentations of world-famous brands in line
with request of guests.

Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış
Cad. No: 17/6 Kadıkoy-İstanbul

T. +90 216 368 42 46
ugur.sahin@645kk.com
www.645kk.com

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
Servet Çıkmazı No: 6
Sarıyer-İstanbul

T. +90 212 322 55 27 - 28
info@mamma7.com
www.7catering.com.tr
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Ace Restaurant & Bar, farklı damaklara hitap eden, yerel ve
uluslararası tatlarla harmanladığı konseptleri misafirlerine
sunuyor. Avantgarde şeflerinin dinamik ve yenilikçi bir
yaklaşımla her sezon değişen çalışmaları Ace Restaurant &
Bar’da heyecan verici bir yeme-içme deneyimine dönüşüyor.

Ace
Restaurant

Ace Restaurant & Bar, offers its guests the concepts that
blend with local and international tastes. The efforts of
Avantgarde chefs with a dynamic and innovative approach
turn into an exciting eating and drinking experience.

Ocakbaşı deneyimini farklı bir anlayışla yeniden tasarlayan
Ali Ocakbaşı, İstanbul’un en güzel lokasyonlarında yeni
nesil bir ocakbaşı ve kebap keyfi yaşatmayı hedefliyor. Yerel
malzemenin ve mevsimselliğin önemini bilerek, bölgelerin
lezzetlerini orijinal reçeteler ve modern sunumlar ile
hazırlıyor.

Ali̇ Ocakbaşı
Kuruçeşme

Ali Ocakbaşı, which has redesigned the grill experience with
a different understanding, aims to offer a new generation of
grill and kebab pleasure in the most beautiful locations of
Istanbul. Knowing the importance of local ingredients and
seasonality, it prepares the flavors of the regions with original
recipes and modern presentations.

Az Cok Thai, sıcak, samimi ve şık tasarımıyla Cihangir’de
otantik Tayland sokak lezzetlerini sunmaktadır.
Çok Çok Group tarafından yönetilmektedir.
Less is more, Az Cok Thai serves authentic Thai
Street Food in a warm, friendly and stylish Cihangir.
Managed by Çok Çok Group.

Az Çok Thai
AZUR, Bodrum’da Yalıkavak’ın çok özel bir noktasında, lezzet
tutkunlarıyla buluşuyor. Denizle bütünleşen keyifli yemek
bölümü, yaz modunun şıklığıyla uyumlu bir rahatlık sunan
lounge alanı ve stil sahibi barıyla AZUR, Bodrum’un yemeiçme ve eğlence dünyasına yeni bir soluk getirdi.

AZUR Bodrum

AZUR meets with gourmet adventurers at a very special
spot in Yalikavak, Bodrum. With its pleasant dining area that
integrates with the sea, a lounge area that offers comfort in
harmony with the elegance of summer mode, and a stylish
bar, AZUR brings a fresh breeze to Bodrum’s food, beverage,
and entertainment scene.

Şehrin özgün ve stil sahibi deniz mahsulü restoranı AZUR, en
üst kalitede taze malzemeler ile yoğun ve katmanlı lezzetlerin
bir araya geldiği mutfağı, titiz bir çeşitliliğe sahip, kapsamlı,
karakter sahibi şarap kavı ve üst düzey servisiyle özel bir
deneyim sunuyor.

AZUR İstanbul

AZUR, the city’s unique and stylish seafood restaurant,
offers a special experience with its cuisine combining topquality fresh ingredients with intense and layered flavors, a
meticulously curated, diverse and comprehensive wine cellar,
and exceptional service.

Levent, Büyükdere Cad.
Avantgarde Hotel No:161, 34394
Beşiktaş/İstanbul - Avrupa

T. +90 212 337 04 44
levent@avantgardecollection.com
www.avantgardecollection.com

Kuruçeşme Mah. Muallim Naci

Caddesi No: 58 Beşiktaş - İstanbul

T. +90 532 066 02 02
info@aliocakbasi.com
www.aliocakbasi.com

Kuloğlu Mah. No: 12/A
Ağa Külhanı Sok.
Beyoğlu/İstanbul

T. +90 212 251 18 11
info@cokcok.com.tr
www.azcokthai.com

Yalıkavak, Şendoğan Cd. No:3
Bodrum / Muğla

T. +90 252 386 34 44
www.azurrestaurants.com

Yeniköy Mah. Köybaşı Cad.
No.71 Sarıyer / İstanbul

T. +90 212 299 97 98
www.azurrestaurants.com
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Balıkev, hızlı, ekonomik sunumu ile, günün her öğününde
balık yenilebileceğini bizlere ispat eden yaratıcı ve iyi
tasarlanmış bir mekan. Seyirlik balık tezgahı, onlarca balık
çeşidi, hızlı servis ve güler yüzlü personeli ile balıkseverlerin
buluşma noktası.

Balıkev

Balıkev is a creative and well designed atmosphere which
proves us with its fast and economical presentation that fish
can be consumed for each and every meal of the day. It is
the meeting point of fish lovers with its must see fish counter,
dozens of different fishes, quick serving and friendly staff.

Doğanın tüm güzelliklerini mutfağında toplayarak, farklı
kültürler ile harmanlarken kendi yorumunu katan Banyan’ın
felsefesi ‘tattığımız, duyduğumuz, yaşadığımız’ güzellikleri
lezzetler aracılığıyla ifade edebilmek. Bu amaçla yola çıkan
Banyan “Food for the Soul” sloganıyla tanınıyor.

Banyan

Banyan aspires to articulate all the pleasant experiences
we live, feel, and taste through unique flavors inspired by
the “food for the soul” slogan. This journey is shaped by
gathering all the precious offerings of the mother nature,
blending them with the secret recipes of different cultures in
a unique Banyan way.

Türkiye’de ve dünyada dönerin markası olmak ve nesilden
nesle aktarılan bu lezzete hak ettiği değeri vermek amacıyla
2007 yılında kurulan Baydöner; 15 yılda biri yurtdışında
olmak üzere 110 mağazaya ulaşarak kısa sürede Türkiye’nin
en hızlı büyüyen fast food zincirlerinden biri haline geldi.

Baydöner

Baydöner started its 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, the Company soon became one of
the fastest growing fast food chains in Turkey by reaching 110
stores in 15 years, one of them located abroad.

Bibuçuk lezzetli ve iştah açıcı ürünleriyle, eğlenceli, doğal
ve samimi bir ortamda hizmet vermektedir. İlk günden beri
özel, farklı ve ödüllü lezzetlerin kaliteli bir şekilde sunulduğu
Bibuçuk, 21 yıldır kalitesinden ödün vermeden hizmetine
devam etmektedir.

Bi̇buçuk

Bibuçuk is serving delicious and inspiring foods in a natural
and cozy atmosphere since 2001. Keeping the quality and
taste of the food at their highest level, bibucuk continues its
journey with enhusiasm and dedication.

2007 yılında Ankara’da kurulan BigChefs, kısa zamanda
Türkiye’nin önde gelen restoran zinciri markası haline
gelmiştir. BigChefs, Türkiye’de 66 yurt dışında 6 ülkede 8
şubesi ile hizmet vermektedir.

BigChefs

Established in Ankara in 2007, BigChefs has become a
leading chain restaurant brand in Turkey. Currently BigChefs
offers services in 66 domestic and 8 overseas branches in 6
different countries.

İsti̇nye Park AVM Pazar Yeri̇
Sariyer-İstanbul

T. +90 212 345 57 74
info@balikev.com
www.balikev.com

Muallim Naci Cad. Salhane Sok.
No:3 (Ortaköy İskele Yanı)
Ortaköy-İstanbul

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

Adalet Mah. Anadolu Cad.
No: 41 K: 20 Megapol Tower
35530 Bayraklı / İzmir

T. +90 232 464 42 35
info@baydoner.com
www.baydoner.com

Bağdat Cad. No: 298/1-2
Caddebostan-Kadıköy/İstanbul

T. +90 216 467 70 50
T. +90 216 380 40 20
info@bibucuk.com.tr
www.bibucuk.com.tr

GENEL MERKEZ
Fatih Sultan Mehmet, Atatürk Cad.
No: 9/2, 34770 Sarıyer/İstanbul

T. +90 850 214 7305
info@bigchefs.com.tr
www.bigchefs.com.tr
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Doyuruculuk ve uygun fiyatları ile başlangıçlardan
salatalara, burgerlerden ana yemeklere, tatlılardan dünya
mutfağına kadar farklı lezzetleri bir arada bulunduran BOB’S
müşterilerin aradığı tüm lezzetleri şık dekorasyonu ve
eğitimli personeli ile tek bir noktada sunuyor.

BOB’S

Combining different flavors from world cuisine with starters,
salads, burgers, main courses and desserts with its satisfying
portions and affordable prices, BOB’S offers all the tastes that
customers are looking for at a single point.

Adile Sultan Sarayı’nın muhteşem boğaz manzarasına karşı
Türk ve Osmanlı Mutfağı’ndan oluşan menüsü ile misafirlerini
ağırlıyor. Muhteşem deniz manzaralı “Cennet Bahçesi” ile
hizmet veren restoran, sarayın ihtişamına yakışan menü ve
konseptiyle boğazın en seçkin mekanlarından biri.

Borsa

Brasserie
Prime

Borsa Restaurant is one of the most unique venue located in
the middle of Bosphorus on the Asian shore with its unique
view and historical ambiance. Borsa Restaurant offers a menu
of Turkish and Ottoman Cuisine.

T. +90 216 302 16 13
info@happymoons.com.tr
happymoons.com.tr

Vaniköy Cad.
Adile Sultan Sarayı No: 12
Üsküdar/İstanbul

T. +90 216 460 03 04
info@borsarestaurants.com
www.borsarestaurants.com

Brasserie Prime, 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 Prime’de bir
restorandan çok daha fazlasını bulabilirsiniz.

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

With its unmatched atmosphere and delicious menu of great
food and drinks, Brasserie Prime 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.

Ayazağa Mah. Cendere Cad.
Vadistanbul AVM No: 109/C
Kat: Zemin D: 147-148

Barbaros Mah. Halk Cad. Palladium
AVM No: 8 Kat: 3 Ataşehir/İstanbul

Sarıyer/İstanbul

T. +90 216 302 05 20
T. +90 216 663 20 27
T. +90 212 803 82 65
www.brasserieprime.com.tr

“Brava”, Ünlü Şef Diego Munoz yönetiminde Peru ve Latin
Amerika mutfağı deneyimi sunuyor. Yemek kültüründen
daha fazlası olan Brava, müzik, sanat ve moda dünyalarından
ünlü sanatçılarla canlı etkinliklere ev sahipliği yapan kültürel
bir sıcak nokta olarak ilham veriyor.

Brava

Fenerbahçe Kalamış Cad. No: 89
Kadıköy / İstanbul

“Brava”, offers a Peruvian and Latin American culinary
experience under the direction of Celebrity Chef Diego
Munoz. More than a culinary destination, Brava inspires as
a cultural hotspot, hosting live experiences with renowned
artists from the music, art and fashion worlds.

Dirmil Mah. Balyek Caddesi,
No: 5A 48400
Yalıkavak Bodrum/Muğla

T. +90 252 311 3131
didem.ozgen@editionhotels.com
www.editionhotels.com/
bodrum/restaurants-and-bars/
brava
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BTA, havalimanlarında yiyecek ve içecek işletmeciliği, 80’i
aşkın markaya kendi üretim tesisinden ürün tedariği ve otel
yönetimi ile 20 yılı aşkın süredir fark yaratıyor. Cakes&Bakes,
Tadında Anadolu ve Tickerdaze gibi 30’dan fazla özgün
ve franchise markalarımızla, özenle seçilmiş ürünlerimizle,
misafirlerimize “en iyiyi” yaşatmak en büyük hedefimiz.

BTA

With its airport F&B operations, production facility delivering
to more than 80 brands and hotel managment experience,
BTA has been making a difference in the food and beverage
industry for over 20 years, With its bespoke and franchise
brands, BTA offers unique experiences coupled with
thoroughly selected and manufactured products.

Vazgeçilmez lezzetli döneri, İskender ve ekmek arası olarak
sunan Bursa İshakbey, hızlı servisi, uygun fiyatı ve doyurucu
porsiyonlarıyla self servis hizmet vermektedir.
Şirket, 5 yılda 25 mağazaya ulaşarak kısa sürede Türkiye’nin
en hızlı büyüyen fast food zincirlerinden biri haline gelmiştir.

Bursa
İshakbey

Bursa Ishakbey, offers döner kebab as “İskender” and
“sandwich” and provides self-service. Brand serves fastly via
affordable price and satisfying portion. The Company soon
became one of the fastest growing fast food chains in Turkey
by reaching 25 stores in 5 years.

Hide, Geniş Kahvaltı ve Brunch Menüsü ile öne çıkan
Amerikan ve Fransız Mutfağı odaklı bir kafe. Gizlenmiş
bahçesinde ağaçların altında misafirlerine bir kaçış sunan
keyifli bir mekan.

Cafe Hi̇de

Hide, a Cafe focuses on American and French Cuisine with
wide menu of Breakfast and Brunch. Gives an oppurtunity for
guests to escape from city chaos with its secret garden.

Vadi İstanbul Bulvar, Ayazağa
Mahallesi, Azerbaycan Caddesi,
2C Blok No: 3L/6 6. Kat: 2 34485
Sarıyer-İstanbul/Türkiye

T. +90 850 222 0282
info@bta.com.tr
www.bta.com.tr

Adalet Mah. Anadolu Cad.
No: 41, K:20, Megapol Tower
35530 Bayraklı/İzmir

T. +90 233 464 42 35
admin@bursaishakbey.com
www.bursaishakbey.com

Arnavutkoy mah. Arnavutkoy Dere
Sokak no:8 Besiktas / İstanbul

T. +90 212 257 79 00
hidearnavutkoy@gmail.com
www.cafehide.com

1993 yılında kurulan işletme, Ankara’nın ilk cafe işletmesidir.
29 yıldır bulunduğu yer ve işletmecisi değişmemiştir.

Arkantin Caddesi
No: 19 GOP/ANKARA

Established in 1993 as the first cafe business of Ankara. Its
location and owner has been the same for 29 years.

cafemiz@cafemiz.com.tr
www.cafemiz.com.tr

İstanbul’a 45 dakikalık mesafede olan Casa Lavanda, 15 sade
odası, organik bostanı, ödüllü restoranı ve şarap kavıyla Şile
ormanları ile çevrelenmiş bir cennet. Sürdürülebilirliği bir
yaşam biçimi olarak benimsemiş Casa Lavanda’da kendinizi
tamamen yenilenmiş hissedeceksiniz.

Ulupelit Köyü,
Seçkin Sok. No:2
Şile/İstanbul

Cafemi̇z

Casa Lavanda
Boutique
Hotel&
Restaurant

Casa Lavanda, a stone and timber forest idyll just 45
minutes from Istanbul, is a 15-bedroom hotel dedicated to
sustainable living. With its organic farm, an award-winning
restaurant and cellar, it is a heaven of rejuvenation.

T. +90 212 257 79 00
info@casalavanda.com.tr
www.casalavanda.com.tr
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2001 yılında Ebru Baybara Demir ve ona eşlik eden 21
kadınla Mardin’in ilk turistik işletmesi olarak kurulan Cercis
Murat Konağı, Mezopotamya’nın çok dilli, çok dinli ve çok
kültürlü yapısı altında yerel ürün, yerel mutfak ve yerel insan
kaynağını bir araya getirerek geleneksel Mardin mutfağını
gelecek kuşaklara taşıyan bir restorandır.

Cerci̇s Murat
Konağı

COOKSHOP

Çemen’s
Atölye

Cercis Murat Mansion, Mardin’s first touristic establishment,
is a restaurant that is established by Ebru Baybara Demir
and the 21 women she worked with and carries traditional
Mardin cuisine to future generations, bringing together local
products, cuisine, and human resources within a multilingual,
multi-religious and multi-cultural Mesopotamia structure.

Şar Mah. 1.Cad.

No: 517 Artuklu/Mardin

T. +90 482 213 68 41
T. +90 482 213 75 17
ebru@ebrubaybarademir.com
www.cercismurat.com

Türkiye genelinde 30’dan fazla şubesi bulunan COOKSHOP,
dünya mutfağının öne çıkan lezzetlerini lokal dokunuşlarla
harmanlayarak oluşturduğu menüsü ve servis kalitesi ile
sektörün önde gelen isimlerden biri olmuştur. COOKBOX ve
Magnolia Shop markalarını da bünyesine katan COOKSHOP.,
büyüme adımlarına her geçen gün hız vermektedir.

COOKSHOP. Merkez Ofis
EFK İnşaat Turizm ve San A.Ş.
Kavacık, Rüzgarlıbahçe Mahallesi,
Özalp Sokağı No: 10,

COOKSHOP, which has more than 30 branches throughout
Turkey, has become one of the leading names in the sector
with its menu created by blending the outstanding flavors of
the world cuisine with local touches and its service quality.
Incorporating the COOKBOX and Magnolia Shop brands,
COOKSHOP. accelerates its growth steps day by day.

T. +90 216 489 72 15
info@cookshop.com.tr
www.cookshop.com.tr

Çemen’s Atölye, Kayseri ve Anadolu yöresel lezzetlerinin
el emeği ile titizlikle yapılan bir üretim tesisidir.Birbirinden
lezzetli hamur işlerinin, ustalıkla yapılan bir atölye kurma
heyecanıyla başlayan bu yolculuk artık bir sosyal sorumluluk
projesine dönüşmüştür. Çemen’s Atölye bugüne kadar
iş hayatında çalışma fırsatı sunulmayan fakat el mahareti
olan kadınlara iş imkânı veren, tamamen el yapımı katkısız,
ürünlerini sunmayı tercih etmiştir. Misyonumuz Anadolu’nun
yöresel yemeklerini, geleneksel üretim ve pişirme
yöntemleriyle yaparak , eşsiz ve özgün lezzetleri ile birlikte
kaliteli ve hijyenik ortamlarda müşterilerine tanıtmak ve
sunmaktır.

Selimiye Mahallesi
Osman Kavuncu Bulvarı
No:421

Çemen’s Atelier is a production facility meticulously made by
hand with the local delicacies of Kayseri and Anatolia. This
journey, which started with the excitement of establishing
a workshop where delicious pastries are made, has now
turned into a social responsibility project. Çemen’s Atelier
has preferred to offer completely handmade, addictive-free
products that provide employment opportunities to women
who have not been given the opportunity to work in business
life, but who have dexterity. Our mission is to introduce and
present Anatolian local dishes with traditional production and
cooking methods, together with their unique and original
flavors, in quality and hygienic environments.

34810 Beykoz/İstanbul”

Melikgazi Kayseri

T. +90 532 595 49 00
info@cemens.com.tr
www.cemens.com.tr
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Tarihi Pera semtinde, eski Amerikan Konsolosluk
Kompleksi’nin ek binasında yer alan Çok Çok Pera, modern
Tayland yemeklerini sunmaktadır. Çok Çok Group tarafından
yönetilmektedir.

Çok Çok Pera

Çok Çok Pera is located in the Annex Building of the previous
American Consulate Complex in the historical Pera precinct
and serves Contemporary Thai Food. Managed by Çok Çok
Group.

Çok Çok* adı, restoranın her yemeğindeki çok çeşitli
lezzetleri bir tabakta olması anlamını taşımaktadır. 2006
yılında kurulan restoran, klasik Tayland yemeklerini
sunmaktadır. Çok Çok Group tarafından yönetilmektedir.

Çok Çok Thai

Da Mari̇o

The name Çok Çok* precisely captures the wide variety
of flavours found in each dish of this much talk-about
restaurant. Established in 2006, serves Classic Thai Food.
Managed by Çok Çok Group.

Evliya Çelebi Mah.
Meşrutiyet Cad. No :54/A
Beyoğlu /İstanbul

T. +90 212 243 64 65
T. +90 539 301 34 20
info@cokcokpera.com
www.cokcokpera.com

Asmalımescit Mah.
Meşrutiyet Cad. No :51/A
Beyoğlu /İstanbul

T. +90 212 292 64 96
T.+90 535 452 18 08
info@cokcok.com.tr
www.cokcokthai.com.tr

İstanbul’un ilk İtalyan restoranı Da Mario,
zengin menüsü ve benzersiz atmosferiyle,
1993 yılından bu yana kalitesinden ödün vermeden
misafirlerine kusursuz bir servis sunmaktadır.

ETİLER: Nispetiye Cad. Dilhayat
Sok No:7 Etiler İstanbul

One of the first Italian restaurants in Istanbul, Da Mario offers
the most elegant delicacies of the Italian cuisine and unique
environment since 1993.

İSTİNYEPARK: Pınar Mahallesi
Katar Caddesi, İstinye Park AVM
No:11 D:519, 34460 Sarıyer/
İstanbul

T. +90 212 265 51 86

T.+90 212 232 02 32
info@damario.com.tr
www.damario.com.tr
Del Mare, deniz ürünleri menüsü ve bulunduğu konumu
ile bütünleşik Boğaz’ın en güzel noktasında tüm İstanbul’a
hakim Boğaz manzarası ile misafirlerine öğle ve akşam
yemekleri için keyifli, dingin, leziz ve özel hissettiren bir
deneyim sağlıyor.

Del Mare

Del Mare provides its guests with a pleasant, serene,
delicious and special experience for lunch and dinner, with
its seafood menu and its location, with the Bosphorus view
overlooking all of Istanbul at the most beautiful point of the
Bosphorus.

Dem, İstanbul’un ilk modern çay evi. Çayın sofistike
tadını, uzandığı kültürleri de yansıtarak şehre taşıyor.
Yenilikçi cheesecake menüsü ve nitelikli eşlikçilerle çayın
en çok yakıştığı yer olan “ev” duygusunu 2013’ten beri
ziyaretçilerine hissettiriyor.

Dem

Dem is Istanbul’s first modern tea house concept. Standing
upon the rich heritage of the tea culture, Dem respectfully
represents all these culture, while making people feel “at
home” with its sincere, yet stylish decoration and innovative
menu.

Kuleli̇ Cad. Çengelköy Mah. 45/1
Üsküdar / İstanbul

T. + 90 216 422 57 62
info@del-mare.com
www.del-mare.com

Caferağa Mah. Şai̇r Nefi̇ Sok.
No:9A/1 Kadiköy / İstanbul

T. + 90 216 550 62 30
info@dem-istanbul.com
www.dem.istanbul.com
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1912’den beri anlatılan lezzet öyküsü…
Geçmişten günümüze ulaşan ve yarınları hedefleyen bir
Türk markası olan Develi; Türkiye’nin farklı noktalarındaki
özel konseptlerimizle, özgün tatlar ve 100 yılı aşan deneyim
üstünlüğünü buluşturarak damak tadını sergilemektedir.

Develi

Develi isminin arkasında başta kurucumuz Arif Develi’nin
öğretileri ile birlikte üstün hizmet anlayışı ve Anadolu
Kültürü özelliklerine bağlılıklarını araştırmalarla da cömertçe
desteklemesi yer almaktadır.

Yeşi̇lköy Mah. Yeşi̇lköy
Halkalı Cad. No:85 Bakirköy /
İstanbul

T. +90 212 662 50 00
nuri.develi@develi1912.com
www.develi1912.com

A tale of test told since 1912...
As a Turkish trademark coming from the past to present
and aiming tomorrow our trademark Develi symbolizes
taste by bringing unique concepts to different addresses in
Turkey unique flavors and mastery of experience of more
than 100 years. In the background of the name Develi, First
and foremost with the teachings of our founder Arif Develi,
there is an exclusive service mentality and generous support
provided for commitments to cultural aspects of Anatolia as
well as research.

Di̇van
Brasserie

Di̇van
Patisserie

Divan Grubu’nun hizmet anlayışını ve kalitesini İstanbul’da
4 farklı lokasyona taşıyan Divan Brasserie özel konsept
ile hazırlanan şık atmosferi ile keyifli buluşmalara ev
sahipliği yapıyor. Divan Brasserie, sabah kahvaltısından
akşam yemeğine, çocuklarıyla eğlenceli bir gün geçirmek
isteyenlerin yanı sıra arkadaşlarla keyifli bir kahve arasından
iş toplantılarına kadar birçok buluşmaya kapılarını açacak
olan Divan Brasserie misafirlerine casual-fine dining
deneyimini yaşatmayı amaçlıyor.

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

T. +90 212 243 24 81
www.divan.com.tr

Bringing the service concept and quality of the Divan Group
to 4 different locations in Istanbul, Divan Brasserie hosts
pleasant meetings with its stylish atmosphere prepared with
a special concept. Divan Brasserie aims to provide a casualfine dining experience to the guests of Divan Brasserie,
which will open its doors to many meetings, from breakfast to
dinner, those who want to spend a fun day with their children,
as well as a pleasant coffee with friends to business meetings.

Divan Pastaneleri’nin Elmadağ Divan İstanbul Otel içinde
başlayan, sonrasında Sütlüce’de Türkiye’nin ilk pasta, tatlı
üretim imalathanesi olarak devam eden serüveni, 2003
yılında Ümraniye’deki tesislerine taşınarak devam ediyor.
2015 yılı Ocak ayında ise, 15.000 metrekarelik yeni üretim
tesisine taşındı. Yüksek teknoloji ile çalışan üretim makinaları
ve usta ellerin çabası ile Divan’ın enfes lezzetlerini oluşturan
ürünleri burada üretilmektedir. Bugün İstanbul, Ankara
ve Bodrum’da yer alan pastanelerimiz ile lezzetlerimizi
misafirlerimiz ile buluşturuyoruz.
The adventure of Divan Patisseries, which started in Elmadağ
Divan Istanbul Hotel and then continued as Turkey’s first
pastry and dessert production workshop in Sütlüce, continues
by moving to its facilities in Ümraniye in 2003. In January
2015, it moves to its new production facility of 15,000 square
meters. The products that make up the delicious tastes of
Divan are produced here with the production machines
working with high technology and the effort of master hands.
Today, we bring our delicacies together with our guests in
our patisseries located in Istanbul, Ankara and Bodrum.

Cevdet Paşa Cad.
No: 28/A Bebek,
İstanbul

T. +90 212 257 72 70
www.divanpastaneleri.com.tr
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Şık ve konforlu atmosfere sahip, İstanbul ve Bodrum’da
olmak üzere 3 farklı mekanında konuklarını ağırlayan Divan
Pub, keyifli sabah kahvaltılarının yanı sıra öğle ve akşam
yemekleri için de zengin menü seçenekleri sunuyor. Merkezi
konumlarda sahip ve eşsiz deneyimlerin merkezi olan Divan
Pub, hayatın koşturmacasında keyifli bir mola yaratıyor.

Di̇van Pub

DRAGON

Bağdat Cad. Kantarcı Durağı
No:333 Erenköy, İstanbul

T. +90 216 386 52 36
www.divan.com.tr

Divan Pub, which has a stylish and comfortable atmosphere
and welcomes its guests in 3 different venues in Istanbul and
Bodrum, offers rich menu options for lunch and dinner as
well as enjoyable morning breakfasts. Divan Pub, which has
a central location and is the center of unique experiences,
creates a pleasant break from the hustle and bustle of life.

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 anlayışı ile sunmaktadır.
Kanton ve Szechuan mutfağından yemeklerin yer aldığı
geniş bir menüye sahip olan DRAGON’un spesiyalleri
olarak Krepli Çıtır Ördek, Sizzling Çeşitleri, Tatlı ve Ekşi
Soslu Tavuk, Szechuan Usulü Dana Eti, Yeşil Biberli Dana Eti,
Sarımsak Soslu Karides ve Kızartılmış dondurmayı saymak
mümkündür. Yaz aylarında Hilton Bosphorus Oteli’nin
boğaza bakan tarafında 150 kişi kapasiteli bahçede hizmet
vermektedir.

Cumhuri̇yet Caddesi̇
Hi̇lton Bosphorus Oteli̇
Sergi̇ Bi̇nasi Altı

T. +90 212 231 62 00
ergun@dragonrestaurant.com.tr
www.dragonrestaurant.com.tr

DRAGON has been serving delicious meals prepared by
chefs from Hong Kong since 1987; decorated in classical
Chinese style, in a spacious and comfortable environment,
with superior service, without sacrificing taste and service
quality. With a wide menu of Cantonese and Szechuan
cuisines, DRAGON’s specialties include Crispy Duck with
Pancakes, Sizzling varieties, Chicken with Sweet and Sour
Sauce, Szechuan Style Beef, Beef with Green Pepper, Prawn
with Garlic Sauce, and Deep Fried Ice Cream. The restaurant
serves in the garden with a capacity of 150 people, on the
side of the Hilton Bosphorus Hotel facing the Bosphorus
during the summer months.

Herkes için her kese için sloganıyla çıkılan bu yolculukta,
ürünleri, her bir siparişte aynı lezzette, aynı kalitede sunmaya
önem veriyor. Herkes için ürün üretiyor, her bütçeye hizmet
ediyor.

Etoba Express

For Everyone For Every Purse We attach importance to
presenting each product with the same taste and quality in
each order. We produce products for everyone, we serve
every budget.

Etoba Restaurant, 2014 yılının Ağustos ayında Tekirdağ’da
misafirlerine kapılarını açmış, mangalda et ve köfte kültürüne
yeni ve daha da önemlisi geniş bir pencereden bakarak
faaliyetine devam etmektedir.

Etoba
Restaurant

Etoba Restaurant continues its activities by looking at its
doors, barbecued meat and meatballs from a new and wider
window, which was prepared in Tekirdag throughout 2014.

Atatürk Mah. Çandarlızade
İbrahim Paşa Cad. No:111/A
Süleymanpaşa/Tekirdağ

T. +90 282 263 86 22
info@etoba.com.tr
www.etobaexpress.com

Cumhuriyet Mah. Büşra Sk. No:4
Süleymanpaşa/Tekirdağ

T. +90 282 293 35 10
info@etoba.com.tr
www.etoba.com.tr
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Fenix

Fi̇ruze

Tecrübeli ekibi ve menüsü ile iddialı olan Fenix, geniş barı
ve kokteylleri ile yemek öncesi ve sonrası misafirlerini keyifli
bir ortamda ağırlıyor. Tropikal bahçe hissiyatı veren özel
dekorasyonu ile yaz aylarının enerjisini misafirlere yansıtılıyor.

Yalıkavak Marina Yalıkavak Beldesi,
AE Blok -1, 48990 Bodrum/

Fenix welcomes its guests in a pleasant atmosphere before
and after the meal with its wide bar and cocktails. With its
special decoration that gives the feeling of a tropical garden,
the energy of the summer months is reflected to the guests in
Bodrum location.

T. +90 252 385 38 70
info@fenixistanbul.com
www.fenixistanbul.com

Şişhane’deki tarihi Nejat Eczacıbaşı binasının 6. katında yer
alan Firuze; kendine özgü mezelerin ön planda olduğu,
Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden örnekler sunuyor.
Yemekleri, müzikleri fonda zamansız müzikleri, lezzeti ve
ağırbaşlı duruşu ile tarihi İstanbul meyhanelerinin özlenilen
atmosferini günümüze taşıyor.

Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp
Cad. No: 5 Kat:6 Şişhane/

Firuze is one of the most popular taverns in Istanbul with
its magnificent view of the historical peninsula Haliç, the
atmosphere intertwined with history and art, and a delicious
menu. A Gülin - Yücel Özalp project, Firuze carries the
desired atmosphere of the historical Istanbul taverns with
reinterpreted appetizers, good taste and timeless music to
the present.

Flamm, denize sıfır konumu ve geniş bir bahçe ile çevrili 18
odası ile Gölköy Koyu’nda bulunuyor. Bodrum mimarisinin
modern bir yorumuyla tasarlanmış odaları, geniş plajı ve
Akdeniz mutfağı ağırlıklı restaurantıyla misafirlerini ağırlıyor.

Flamm

Flamm is located on the seafront of Golkoy Bay with
18 rooms surrounded by a large garden. The rooms
are designed with a modern interpretation of Bodrum
architecture, flamm offers tastes of the Mediterranean for a
day on the beach or a nice dinner.

İstanbul’un tarih hazinesinin kalbi olan Sultanahmet’te
Yerebatan Sarnıcı’nın yanı başında, Ayasofya manzarası
eşliğinde, hijyenik ve konforlu bir ortam sunmanın yanında,
hem Türk hem dünya mutfağına dair eşsiz lezzetlerle
konuklarını ağırlıyor.

Foodie-Ist
Cafe&Brasserie

Gina

Foodie-ist restourant put you uppave the confort and
hygienic, serve unique tastes from both Turkish and world
cuisine with scene of the Ayasofya in next to Yerebatan
Sarnıcı, in Sultanahmet which is national treasure of Istanbul.

Muğla

İstanbul

T. +90 212 238 50 50
info@firuzeistanbul.net
www.firuzeistanbul.net

Gölköy Mah. 30. Sok No: 3
Bodrum / Muğla

T. +90 252 357 76 00
info@flammbodrum.com
www.flammbodrum.com

Alemdar Mahallesi̇
Yerebatan Caddesi̇

No:13 Fati̇h / İstanbul

T. +90 212 522 44 21
foodie@foodie-ist.com
www.foodie-ist.com

İstanbul’un en iyi İtalyan restoranlarından Gina, eşsiz İtalyan
lezzetlerini geniş bir şarap menüsü, özel kokteylleri ve zarif iç
mekan tasarımıyla harmanlayarak misafirleriyle buluşturuyor.

KANYON: Büyükdere Cad. Kanyon

Gina, one of the best Italian restaurants in Istanbul, brings
unique Italian flavors to its guests by blending it with an
extensive wine menu, special cocktails and elegant interior
design.

T. +90 212 353 52 86
www.gina.com.tr

Avm No:164-A Levent / İstanbul

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
Et yemek sizin için de vazgeçilmez bir tutkuysa doğru adres
Grill Prime. Grill Prime Steakhouse, tüm et severleri mutlu
edecek özel lezzetleriyle ve tam istediğiniz gibi hazırlanmış,
yumuşacık, taptaze, damağınıza layık et çeşitleriyle
yemeğinizi şölene dönüştürüyor.

Grill Prime

If having a great steak is on the top of your dining priority
then Grill Prime is the place for you. Grill Prime 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.

1965 yılından bu yana geleneksel lezzetlerin üstün kalitesini,
çağdaş unsurlarla harmanlayan Günaydın, lezzetli etleri,
ağız sulandıran mezeleri ve unutulmaz sunum deneyimi ile
misafirlerini Türkiye’nin farklı bölge ve kültürlerine sürükleyici
bir yolculuğa çıkarıyor.

Günaydın

Combining the superior quality of traditional flavors with
contemporary elements since 1965, Günaydın takes its
guests on an immersive journey to different regions and
cultures of Turkey with its delicious meats, mouth-watering
appetizers, and unforgettable presentation experience.

Anadolu lezzetlerinin en iyi temsilcilerinden olmaya aday
Habupide, Galataport’ta ilk şubesiyle misafirlerini ağırlıyor.
İç mimarisiyle de misafirlerin dikkatini çeken mekanda,
Anadolu’nun klasikleşmiş yöresel lezzetleri de menüde
oldukça geniş yer alıyor.

Habupi̇de

Habupide, which is a candidate to be one of the best
representatives of Anatolian flavors, welcomes its guests with
its first branch in Galataport. The place, which also attracts
the attention of the guests with its interior architecture, also
includes the classic local flavors of Anatolia in the menu.

1970 yılında Eminönü meydanında başlayan hikayeleri Pera
ve Şişli şubeleri ile devam etmektedir. Normal kebapların
dışında; mevsim kebapları ve testi kebabı yer alıyor.
Güneydoğu yöresinin eşsiz mutfak lezzetlerini sunuyor.
Özellikle Spesiyaller; Fıstıklı Kebap, Haşhaş Kebap, İçli Köfte
ve Hamdi Spesiyal Baklava özel lezetleridir.

Hamdi

Our story, which started in Eminönü Square in 1970,
continues with our Pera and Şişli branches.Apart from our
regular kebabs,we have seasonal kebabs and testi (clay)
kebab.We offer unique culinary delicacies of the Southeast
region.Especially our specialties are Pistachio Kebab, poppy
kebab, stuffed meatballs and Hamdi special baklava.

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

T. +90 216 504 07 20
simay.tahincioglu@modernres.com.tr
www.grillprime.com.tr

Günaydın Kebap Acarkent

Acarlar Mah. 1. Kısım 6. Caddesi
C Kapısı K 1 Acarkent İstanbul
T. 90 216 485 39 39
info@gunaydinet.com
www.gunaydinet.com

Kılıçalipaşa Mah. Meclis-i Mebusan
Cad. No: 8/8A Beyoğlu / İstanbul

T. 90 212 877 09 47
info@habupide.com
www.habupide.com

Rüstempaşa Mah.Tahmis Cad.
Kalçın sok.No.11 Eminönü
Fatih / İstanbul

T. 444 64 63
info@hamdirestorant.com.tr
www.hamdi.com.tr

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
İlk olarak 1999 yılında Kadıköy’de hizmet vermeye başlayan
Happy Moon’s, konuklarını kendi evlerindeymiş gibi
hissetmelerini sağlayarak, ulaşılabilir lüks kavramını restoran
ve kafe işletmeciliğine uygulayarak dünya markası olma
misyonuyla yola çıktı.

Happy Moon’s

Happy Moon’s, started to serve in Kadıköy in 1999, with the
mission of becoming a world brand by making its guests feel
at home and by applying the concept of accessible luxury to
restaurant and cafe management.

Gaziantep’te butik otel ve restoran olarak hizmet veren
Hışvahan, yöresel ve dünya mutfağından lezzetler sunan
restoranı, tarihi avlusu ve şık odaları ile misafirlerine hem
otantik hem de konforlu bir konaklama deneyimi sunuyor.

Hışvahan

Serving as a boutique hotel and restaurant in Gaziantep,
Hışvahan offers its guests both an authentic and comfortable
accommodation experience with its restaurant serving local
and worldwide cuisine delicacies, its historical courtyard and
stylish rooms.

Happy Moon’s Grup çatısı altında kurulan ve her geçen
gün büyüyen deneyimin bir yansıması olan İkon, dünya
mutfağından seçkin lezzetleriyle daha uzmanlaşmış mutfak
ve daha profesyonel servis anlayışı ile yeme-içme sektörüne
yepyeni bir soluk kazandırıyor.

İkon

Reflecting the growing experience of the Happy Moon’s
Group, İkon brings a brand new breath to the food and
beverage industry with its specialized cuisine, professional
service approach and its stylish interior design.

Karaköy Güllüoğlu olarak,açtığımız ilk baklavadan bugüne
kadar gelenek ve değerlerimizi her dönem eşsiz bir lezzet
ve unutulmaz bir deneyimle sunuyor, gelenekten yeniliğe,
çıraklıktan ustalığa, Gaziantep’ten İstanbul’a ve İstanbul’dan
tüm dünyaya açılan bir köprü olmak için dur durak bilmeden
çalışıyoruz.

Karaköy
Güllüoğlu

Through an unmatched flavor and an unforgettable
experience, we, as Karaköy Güllüoğlu, have been sharing our
traditions and values ceaselessly ever since the first baklava
we made, and we have been working tirelessly to be a
bridge connecting tradition to innovation, apprenticeship to
craftsmanship, the city of Gaziantep to İstanbul, and the city
of İstanbul to the rest of the word.

Türkiye ilk kez “Amerikan Lokantası” konseptini Kırıntı ile
deneyimledi. 41 yıldır değişmeyen dinamizmle bugün
İstanbul ve İzmir’in en gözde semtlerinde yemek tutkunlarını
buluşturuyoruz.

Kırıntı

Turkey for the first time experienced “American Diner”
concept with Kırıntı. Today, 41 years with constant dynamism,
we bring food enthusiasts together in the most popular
districts of Istanbul and Izmir.

Fenerbahçe Kalamış Cad. No: 89
Kadıköy / İstanbul

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

Karagöz Mah. Handan Bey Sok.
No: 23/1 Şahinbey, Gaziantep

T. +90 342 230 77 77
info@hsvhn.com
www.hsvhn.com

Fenerbahçe Kalamış Cad. No: 89
Kadıköy / İstanbul

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

Kemankeş Cad. Katlı Otopark Altı
No: 3-4, 34425 Beyoğlu

T. +90 212 249 42 13
cemre@karakoygulluoglu.com
www.karakoygulluoglu.com

Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı
Sok. No: 30-A Üsküdar /İstanbul

T. +90 216 325 60 55
sezen.cesur@midpoint.com.tr
www.kirinti.com.tr

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS

Kiss The Frog

Rumelihisarı sahilde yer alan Kiss The Frog, deniz ürünleri
servis eden nefis manzaralı, karakterli bir restoran. Zengin
menüsünde, Sushi, pizza, ev yapımı pasta çeşitleri, kabuklu,
kabuksuz her tür deniz ürünü bulunmaktadır. Deneysel,
klasik ve dünya mutfaklarının bir sentezi olan menü, alışık
olmadığınız bir deniz ürünleri tecrübesi yaşamanız için ideal.
Deniz ürünleri kullanarak güzel yemekler pişiren bir lokanta
da denebilir.

Chef, Osman Sezener has created a new concept to open the
enchanting space for dinner, with a contemporary Aegean &
Anatolian cuisine that truly supports the local community and
immerse guests in the wonderful array of local flavors.

1966’dan beri Tarabya’da Boğaz mezeleri ve taze balık
çeşitleri sunan Kıyı, İstanbul’un önemli klasik lezzet
duraklarından biri. İki katlı restoranda üç salon, bembeyaz
masa örtüleri, manzarası ve duvarlarını kaplayan sanat
eserleriyle gözlere de ziyafet sunuyor.

Kıyı

Kıyı, serves the best Turkish mezes and fresh daily fish at their
two story building in Tarabya, Istanbul since 1966. The art
works covering the walls and the Bosphorus view present a
feast for the eyes as well.

Yerel malzemeyi odağında tutan Kilimanjaro, doğal ve
mevsiminde üretilebilen her şeyi kendi bünyesinde
üretiyor. Her mevsim menüsünü yenileyen Kilimanjaro, özel
tasarlanan kokteylleri ve ayrıcalıklı atmosferi ile misafirlerine
özel bir deneyim yaşatıyor.

Kilimanjaro

Kilimanjaro produces everything natural and seasonally
produced in-house. Renewing its menu every season,
Kilimanjaro offers its guests a exclusive experience with its
specially designed cocktails and privileged atmosphere.

Herkes için Aşk’ın tanımı farklıdır… Biz “KİRPİ Aşkına” diyerek
devam ettiğimiz bu yolda güven, uyum, samimiyet, huzur,
sıcaklık, arkadaşlık duygularını içimizde yaşatarak, “Hijyen
- Kalite - İyi Ürün - Doğru Hizmet” anlayışları ile birleştirip
müthiş bir bütünlük yarattığımıza inanıyoruz.

Ki̇rpi̇
Galataport

T. +90 212 287 73 20
info@kissthefrog.com.tr
www.kissthefrpg.com.tr

Located in Rumelihisarı, by Bosphorus, Kiss the Frog is a
speciality restaurant with an amazing view, serving Seafood
dishes. Amazing Sushi Rolls, Homemade pasta varieties,
shellfish and fish plates are served with creative but natural
way. The combination of classical & experimental cooking
techniques leads you to an unforgettable dining experience.
As a summary, the restaurant is cooking delicious food using
seafood.

Şef Osman Sezener, yerel halkı destekleyen ve konukları
harika yerel lezzetlerle buluşturan çağdaş Ege ve Anadolu
mutfağı ile büyüleyici akşam yemekleri için yeni bir konsept
yarattı.

Kitchen

Yahya Kemal Cad No: 4 Zemin Kat
Rumelihisarı Sarıyer/İstanbul

The definition of Love is different for everyone… We
continue on this path, saying “For the Love of KIRPİ”, by
keeping the feelings of trust, harmony, sincerity, peace,
warmth and friendship in us, and combining them with the
understandings of “Hygiene - Quality - Good Product - Right
Service” and creating a great integrity. We believe we create.

Dirmil Mahallesi, Balyek Caddesi,
No: 5A 48400 Yalıkavak Bodrum/
Muğla, Turkey

T. +90 252 311 31 31
didem.ozgen@editionhotels.com
www.editionhotels.com

Haydar Aliyev Caddesi
186 / A Tarabya / İstanbul

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

Yapı Kredi Bomontiada, Tarihi
Bomonti Bira Fabrikası, Birahane
Sokak, No:1 Bomonti / Şişli

T. +90 212 225 39 80
info@kilimanjaroist.com
www.kilimanjaroist.com

Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan
Cad. No:8/6C Beyoğlu/İstanbul

T. +90 212 877 77 07
info@kirpicafe.com
www.kirpicafe.com

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
Mevsimsel ve taze lezzetleri, modern ve samimi
dekorasyonuyla birleştiren Kitchenette, misafirlerine şık, sıcak
ve rahat atmosferinde lezzet şöleni sunuyor. Özel reçete
ve sunumlar ile hazırlanan lezzetlerle keyifli bir atmosferde
ağırlıyor.

Ki̇tchenette

Kiva

Konak
Antakya

Kitchenette’s philosophy is built around the idea of providing
a comfortable and casual dining experience. Kitchenette
offers distinct flavors and memorable dishes from the world
cuisine, all prepared with unique recipes.

T. +90 212 353 06 86
info@kitchenette.com.tr
www.kitchenette.com.tr

Yapı Kredi bomontiada Birahane
Sokak No:1/C Bomonti Şişli/

Staying true to Anatolia’s thousand years of traditional
recipes, Kiva offers different regional tastes. With its signature
dishes and seasonal options in its menu, Kiva is a perfect spot
for contemporary Turkish tavern experience.

T. +90 212 296 20 08
iletisim@d-ream.com.tr
www.kivabomonti.com

Konak Restaurant, tarihin, kültürün ve gastronominin en
önemli merkezlerinden olan Antakya’da 150 yıllık tarihi bir
Konakta 2015 yılında doğdu. Gastronomi turizmine geniş bir
menü ile Antakya ve Mersinde hizmet vermektedir.

Zenginler Mah. 40 Asırlık Türk

Konak Restaurant, Located in a 150 year old historic mansion
was introduced to culinary world in 2015. In the biblical town
of Antakya where its ancient history and its multiculturism
are celebrated in its gastronomy. Today, Konak Restaurant
services to its clientele at its two restaurants in the cities of
Mersin and Antakya.

Kosebasi, which brings the kebab culture together with
Istanbul, is proud to be the brand that introduced this culture
to Istanbul. Knowing the importance of locality and tradition
in kebab culture and caring about reflecting real tastes, the
brand manages to celebrate all the values in the traditionality
of kebab.

Geniş iç alanı ve özel dizayn edilmiş barının yanı sıra dış
oturma alanı da bulunan La Viña, geleneksel Akdeniz
mutfağından lezzetleri modern dokunuşlarla sunuyor. İştah
kabartan lezzetlerin bir araya geldiği La Viña menüsü eşsiz
bir gastronomi deneyimi sunuyor.

La Vi̇na

İstanbul

Anadolu’nun köklerinden ve binlerce yıllık geleneksel
lezzetlerini, modern gastronomi yorumuyla günümüze
taşıyan Kiva, gündüz lokanta, akşamları ise “modern
meyhane” konseptiyle misafirlerini ağırlıyor.

Kebap kültürünü İstanbul’la buluşturan Köşebaşı, İstanbul’u
bu kültürle tanıştıran marka olmaktan gurur duyuyor.
Yerelliğin ve gelenekselliğin kebap kültüründeki önemini
bilen ve gerçek lezzetleri yansıtmayı önemseyen marka,
kebabın gelenekselliğindeki tüm değerleri kutlamayı
başarıyor.

Köşebaşı
Levent

Kanyon: Kanyon AVM Büyükdere
Cad. No: 185 D: 52-53 Levent,

La Vina, with its spacious interior and specially designed
bar, as well as an outdoor seating area, offers traditional
Mediterranean cuisine with modern touches. The menu,
which brings together appetizing flavors, offers a unique
gastronomic experience.

İstanbul

Yurdu Cad. No: 18 Antakya / Hatay

T. +90 326 214 32 14
T. +90 532 480 32 62
info@konakantakya.com
www.konakantakya.com

Çamlık Sokak. No: 15
Levent / İstanbul

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

Zorlu Center AVM Meydan Katı
Levazım/Beşiktaş

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

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
Yüzyıllardır bolluğun ve bereketin simgesi olmuş Akdeniz
Mutfağı’nın seçkin lezzetleri, İstanbul boğazının en romantik
manzarasıyla Lacivert’te birleşiyor.

Lacivert

Lacivert marries the rich and exquisite flavours of the
Mediterranean cuisine which include centuries of culture and
taste, at Istanbul’s most romantic and picturesque coastal
view, on the one and only Bosphorus.

Liman Lokantası, 2021 yılında d.ream çatısı altında, tarihi
mirası büyük bir özenle ele alınarak, Liman İstanbul
adıyla yeniden hayata geçirilmiştir. Türk mutfağı ve
misafirperverliğini, batılı bir sunum ve mutfak anlayışı ile
başarıyla bütünleştirerek misafirlerini ağırlamaktadır.

Li̇man
İstanbul

Liman Lokantası was brought back to life under the roof
of D.ream in 2021, under the name of Liman Istanbul, by
considering its historical heritage with great care. It welcomes
its guests by successfully integrating Turkish cuisine
and hospitality with a western presentation and culinary
understanding.

Alışılmışın dışında ilginç ve orijinal dekorasyonu ve her
zaman yüksek enerjili atmosferi ile eğlencenin en üst
düzeyde yaşandığı çok hareketli bir mekan. Ağırlıklı olarak
Türk pop müziği ve popüler parçaların çalındığı Limoncello
misafirlerine her gece parti havası hissettiriyor.

Li̇moncello

Limoncello with its original and interesting decoration and
high energy is very popular night club where you can enjoy
with high quality and dynamic all night long with Turkish and
foreign popular music.

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.

Li̇tera

Luwi̇an Turi̇zm

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.

İSTANBUL: Anadolu Hisarı, Körfez
Cad. 57/A, 34410 Beykoz/İstanbul

T. +90 216 413 37 53
info@lacivertrestaurant.com
www.lacivertrestaurant.com

İSTANBUL: Kılıçalipaşa Mah.
Meclis-i Mebusan Cad. No: 8/8A
Beyoğlu / İstanbul

T. +90 212 304 14 00
info@limanlokantasi.com
www.limanistanbul.com

Akaretler, Süleyman Seba Cad.
No: 34 Beşiktaş / İstanbul

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

Tomtom Mahallesi, Yeni Çarşı Cad.
No:32 Kat:6 Beyoğlu / İstanbul

T. +90 212 292 89 47
litera@literarestaurant.com
www.literarestaurant.com

Antakya yöresel lezzetlerinin en kaliteli sunumu, harikulade
bir ortam eşliğinde.

Güllü Bahçe Mah. Döner Sok.
No: 4 Antakya

Best selection of local Antakya Cuisine served in an eclectic
decor.

T. +90 552 559 60 04
luwiantakyarestaurant@gmail.com
www.luwirestaurant.com

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
İçeri adım attığınız andan itibaren kendinizi Paris’te
hissedeceğiniz Marcel, samimi dekorasyonu, huzur dolu
atmosferi ve fırından yeni çıkan lezzetlerle birleşen taze
kahve kokusunun yarattığı eşsiz mutlulukla, vazgeçilmez bir
keyif noktası.

Marcel

Marcel, where you will feel like you are in Paris the moment
you walk in, is an indispensable venue of joy with its cozy
décor, peaceful atmosphere, and the unique happiness
created by the smell of wonderful delicacies just out of the
oven and freshly ground coffee.

Maromi by Divan, Japon mutfağının en efsane lezzetlerini
İstanbul’un göbeğine kadar taşır. Uzakdoğu esintili bu
muhteşem lezzetler her ne kadar klasik usulleriyle yapılsa
da şeflerin modern dokunuşlarıyla özgün bir karakter
kazanır. Japon mutfağı konsepti içinde her gelen konuğu
memnun edebilen Anadolu ve Avrupa yakasında yer alan 2
restoranında pek çok imza lezzeti bulunur.

Maromi̇ By
Di̇van

Mavi Balık

Sarıyer / İstanbul

T. +90 212 323 23 22
www.marcelpatisserie.com

Fenerbahçe Mahallesi, Münir
Nurettin Selçuk Caddesi No:1
34726 Kadıköy/İstanbul

T. +90 216 541 03 54
www.divan.com.tr

Maromi by Divan carries the most legendary flavors of
Japanese cuisine to the heart of Istanbul. Although these
magnificent flavors, inspired by the Far East, are made with
classical methods, they gain a unique character with the
modern touches of the chefs. There are many signature
flavors in our 2 restaurants located on the Anatolian and
European sides, which can satisfy every guest within the
concept of Japanese cuisine.

Masa Restaurant, zengin içerikli menüsü ve kaliteli servisi
ile öğle ve akşam yemeklerinde tercih ediliyor. Dünya
mutfaklarının özel lezzetlerine yer verdiği menüsü ile Masa,
her misafirinin damak zevkine hitap edecek zengin lezzet
yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Masa

Yeniköy Mah. Köybaşı Cad. No:51

With its rich menu and quality service, Masa has been the
preferred place for years. With special tastes from world
cuisines, Masa brings together a richness that will appeal to
the taste of every guest.

”Mavi Yeşil” adı ile 1995 yılında hizmete giren restoran, 2000
senesinde lezzet dünyasını zenginleştirerek ”Mavi Balık” adı
altında hizmet vermeye devam etmektedir.
İstanbul Boğazı’nın panoramik manzarası ile bütünleşen
salon ve terasımızda gerek özel yemeklerinizi, gerekse iş
yemeklerinizi Mavi Balık’ın muhteşem lezzetleri ve hizmet
anlayışı ile unutulmaz kılabilirsiniz. Zengin menüsü ile usta
şeflerin hünerli ellerinde hayat bulan deniz ürünlerimiz
ve birbirinden lezzetli tatlarımız günün her saatinde
en taze malzemelerle ve en hijyenik koşullarda özenle
hazırlanmaktadır.
Our sea foods and unique tastes, which come to life thanks
to our gifted chefs, are being cooked of fresh ingredients in
highly hygienic conditions in any time of the day. Our 900
square meters restaurant, feels you at home with its 300
people capacity indoor saloon in winter and 100 people
capacity open air space plus 120 people capacity special
terrace in summer. We have been proud to serve you the
best foods with our special service manner for 27 years, and
we will be proud through long ages. Endless thanks for your
trust.

Pınar Mahallesi Tarabya Bayırı
Caddesi, İstinye Park AVM No:11
İstanbul

T. +90 212 345 53 23
info@masarestaurant.com.tr
www.masaistanbul.com.tr

Kuruçeşme Mahallesi̇ Mualli̇m
Naci̇ Caddesi̇ No: 64/A Kuruçeşme
Beşi̇ktaş / İstanbul

T. +90 212 265 54 80
info@mavibalik.com
www.mavibalik.com

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
Milanolu iş adamı Aldo Bozzi ve Floransalı mimar Roberto
Magris tarafından, New York’ta açılan Mezzaluna, İtalyan
lezzetlerini ülkemizle buluşturmak amacıyla 1995 yılında
Türkiye’ye gelmiştir. İtalyan mutfağını “erişilebilir kalite”
anlayışıyla sunan Mezzaluna 8 farklı noktada hizmet
vermektedir.

Mezzaluna

Mezzaluna, opened in New York by Milanese businessman
Aldo Bozzi and Florentine architect Roberto Magris,
came to Turkey in 1995 to bring Italian flavors to our
country. Mezzaluna, which offers Italian cuisine with the
understanding of “accessible quality”, serves at 8 different
points.

2002 yılında “Herkesin Buluşma Noktası” mottosuyla
kurulan Midpoint, dünya mutfaklarından seçilmiş lezzetleri
profesyonel hizmeti, sıcak atmosferi, uygun fiyatları ve
modern mimarisi ile 7 şehirde 35 şubesi ile sunuyor.

Midpoint

Mi̇kla
Restaurant

Midpoint, which has been established in 2002 with
“Everyone’s Meeting Point” motto, offers tastes selected
from the world cuisines with professional service, warm
atmosphere, reasonable prices and modern architecture in 7
cities with 35 branches.

Mikla Ekim 2005’te açıldı. Vizyoner, rafine yemekleri, nefes
kesen manzarası, modern sunumu ve ilham verici müziği
ile Mikla, kısa sürede İstanbul’un En İyi Restoranı seçildi.
Bugün hem yerel hem de uluslararası değerlendirmelerde
önemli övgüler almaya devam etmektedir. Ağustos 2012’de
yarattığı ”Yeni Anadolu Mutfağı” konsepti ile Mikla, kaliteli
yemek misyonuna bir artı daha katmış, yerel ve uluslararası
platformda tuttuğu öncü çıtayı daha da yukarı çekmeyi
başarmıştır. Kullanılan her malzemenin özünde o toprakların
ve insanların geleneklerini yansıttığı inancını savunan
Mikla’da, Anadolu’nun her köşesinden özenle seçilen,
“genellikle mütevazı” ama “soylu” malzemeler büyük bir
saygı ile yorumlanmaktadır. Mikla 2015 yılından beri “The
Worlds 50 Best Restaurants” listesinde yer alıyor.”

İSTANBUL İSTİNYEPARK
Katar Cad. İstinyePark AVM
No: 461 Sarıyer / İstanbul

T. +90 212 345 54 00
info@mezzaluna.com.tr
www.mezzaluna.com.tr

Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı
Sok. No:30-A Üsküdar /İstanbul

T. +90 216 325 60 55
sezen.cesur@midpoint.com.tr
www.midpoint.com.tr

The Marmara Pera Otel Tepebaşı
Beyoğlu / İstanbul

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

Mikla opened in October 2005 with its outstanding food,
breathtaking view, proper service and inspiring music, Mikla
was instantly voted best restaurant in Istanbul and continues
to enjoy raving local and international reviews. At the end of
an extensive research and dedicated creative process, Mikla
launched its visionary ‘New Anatolian Kitchen’ in 2012. In
this new approach, traditional and true ‘noble’ products are
treated with utmost respect while being transformed with a
blend of new and ancient techniques.Mikla has been on The
Worlds 50 Best Restaurant list since 2015.

Minoa; önce bir kitapçı, sonra bir kafe, bir restoran, bir
konsept mağaza, bir buluşma noktası, bir yaşam tarzıdır.
Minoa is, first of all, a bookstore; then a restaurant, a cafe, a
concept store, a meeting point, a lifestyle.

Mi̇noa

Vişnezade Mah.Refik Osman Top
Sok.Park Apt.No:3/3 Akaretler/
Beşiktaş / İstanbul

T. +90 212 227 45 45
logistic@minoa.com.tr
www.minoa.com

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS

Monochrome

Morena

“Fotoğraf ışıktır” mottosuyla hayata geçen Monochrome,
fotoğraf sanatından ilham alan özgün tasarımı ile hem lezzet
hem de fotoğraf tutkunlarını kucaklıyor. Monochrome, her
mevsim yenilenen menüsü ve günün her saati misafirlerini
iddialı lezzetleri ile ağırlıyor.

bomontiada: Yapı Kredi
bomontiada Birahane
Sokak No:1/C Bomonti Şişli/

Through the motto of “photography is light”, Monochrome
embraces both taste and photography enthusiasts by
its original design inspired by the art of photography.
Monochrome welcomes its guests with its menu renewed
every hour of the day.

T. +90 212 296 20 42
info@monochrome.com.tr
www.monochrome.com.tr

Günışığı altında canlı bir sahil restoranı olan Morena çeşitli
küresel lezzetlerle ve akşamları da yıldızların altında Pop-up
INARI Asya Füzyon spesiyaliteleri ile heyecan verir.

Dirmil Mahallesi, Balyek Caddesi,
No.5A 48400 Yalikavak Bodrum/

Morena is a sun loving Daylight and lively beachside
restaurant that excites with a diversity of global flavors and
Asian Fusion specialities under the stars at “Morena” by “Popup Inari Omakase”.

Sağlıklı ve gluten hassasiyeti konusunda oldukça duyarlı olan
Doğu Karadeniz mutfak kültürünü özüne sadık kalarak ufak
dokunuşlar İle reçeteleştiren Nalia “Eski tatlara yeni lezzetler“
çıkışı ile çalışmalarında sürdürülebilirliği sağlamaya ve
markalaşarak büyümeye önem vermektedir.

Nali̇a
Karadeni̇z
Mutfağı

NALIA, which prescribes the Eastern Black Sea cuisine
culture, which is healthy and very sensitive about gluten
sensitivity, with small touches by staying true to its essence,
aims to ensure sustainability in its work with the “New tastes
for old tastes” attaches importance to growth by branding.”

Neni Brasserie; sabah 9:00’dan gece yarısına kadar hizmet
veren, dekorasyonu, ambiyansı ve geniş menüsüyle tipik
bir French brasseriedir. Menüsünde french omletlerden,
steaklere, crème brûlée’den butik Türk ve Fransız şaraplarına
kadar birçok seçenek bulunan Neni Brasserie İstanbul
Anadolu yakasının favori restoranlarından biridir.

Neni̇ Brasserie

Neni Brasserie is a casual French Brasserie, serves all day
dining, everyday from 9 am till midnight, on the Asian side
of Istanbul. Neni Brasserie has a typical French Vintage Bistro
ambiance and has a wide range menu like French Omelettes,
steaks, typical French desserts and with a wide variety of
Turkish and French boutique wines. Neni Brasserie has been
one of the most favorite restaurants of locals on Asian side of
Istanbul, for a long time.

İstanbul

Muğla, Turkey

T. +90 252 311 31 31
didem.ozgen@editionhotels.com
www.editionhotels.com/
bodrum/restaurants-and-bars/
morena/

Yalçın Koreş Cad. No:2/3
Güneşli-İSTANBUL

T. +90 542 561 53 53
info@nalia.com.tr
www.nalia.com.tr

Caddebostan Mah. Haldun Taner
Sok. İnci Apt. No:7/1
Kadiköy / İstanbul

T. +90 216 407 10 43
T. +90 216 407 10 44
mustafatasan@bolmark.com
ayhangunes@bolmark.com
www.nenibrasserie.com

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
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.

Next Republic

Ni̇şantaşı
Beymen
Brasserie

Cukurova’s prestigious restaurant “”Next Republic”” offers its
guests the taste buds of Turkey and many parts of the world
by blending them with experience. It is proud to offer the
most delicious and ambitious cocktails of the city of Adana to
the experience, accompanied by music that raises the mood
of the day.

Dekorasyonu Zeynep Fadıllıoğlu tarafından yenilenen
Nişantaşı Beymen Brasserie, İstanbul’un en köklü ve
klasikleşmiş mekanlarından biri. Avrupa brasserié’lerinin
klasik yemekleri ve mevsimsel ürünlerden oluşan özel
menüsü ile dikkat çeken mekanda akşam üzeri bar
saatleri çok hareketli. Değişik kokteyller ve geniş şarap
menüsünden seçeceğiniz şaraplar eşliğinde keyifli saatler
geçirebileceğiniz Brasserie; 10:30-01:00 saatleri arasında
açık.

Happy Moon’s Group crowned its 23 years of experience with
its new brand No.54 Steak & Grill, which welcomes its guests
with delicious meat, kebab varieties and appetizers, as well as
salad, meatballs and burger options.

Çengelköy’de, Boğaz’a sıfır konumu ve İtalyan mutfağı
menüsü ile hizmet veren Osteria Salvatore, Osteria
tanımlaması ile mutfağında İtalyan malzemelerine ve İtalyan
mutfağının detaylarına verdiği önemin altını çiziyor.
Osteria Salvatore, Çengelköy’de Boğaz manzarası ve zengin
içerikli menüsü ile misafirlerine benzersiz bir İtalyan mutfağı
deneyimi yaşatıyor.

Osteria
Salvatore

T. +90 532 201 43 19
info@nextrepublic.com.tr
www.nextrepublic.com.tr

Abdi İpekçi Caddesi 23/1
Nişantaşı / İstanbul

T. +90 212 343 04 43

Beymen Brasserie has added a spark to the already very
trendy and posh Abdi Ipekci street in Nişantaşı since
its opening in 2003 with an exceptional location and
impeccable service. Decorated by award-winning interior
designer Zeynep Fadillioglu, Brasserie features mainly French
cuisine with additional international dishes.

Bir Happy Moon’s Grup markası olan ve ismini bulunduğu
Akmerkez AVM’nin kapı numarasından alan No.54 Steak &
Grill, birbirinden lezzetli et, kebap çeşitleri ve mezelerin yanı
sıra salata, köfte ve hamburger seçenekleriyle misafirlerini
ağırlıyor.

No.54
Steak&Grill

Güzelyalı Mah. 81059 Sok. No:16/B
Esma Apt. Altı Çukurova / ADANA

Osteria Salvatore, serving in Çengelköy with its location at
the Bosphorus and its Italian cuisine menu, underlines the
importance it attaches to Italian ingredients and details of
Italian cuisine, with the definition of Osteria.

Fenerbahçe Kalamış Cad. No: 89
Kadıköy / İstanbul

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

Kuleli̇ Cad. Çengelköy Mah.
No: 45/1 Üsküdar / İstanbul

T. +90 216 422 57 03
rezervasyon@osteria-salvatore.com
www.osteria-salvatore.com

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
2014 yılında Ot Dergi işbirliği ile İstanbul ‘da kurulan OT
MAKSAT YEŞİLLİK OLSUN markası, Ankara’da ilk şubesini
franchise olarak açmış ve hale hazırda Ankara - İstanbul İzmir başta olmak üzere 13 il de faliyet gösteren 23 şubesi
bulunmaktadır.

Ot Maksat
Yeşi̇lli̇k Olsun

Founded in Istanbul in 2014 in cooperation with Ot Dergi,
OT MAKSAT YEŞİLLİK brand has opened its first branch as
a franchise in Ankara and has 23 branches operating in 13
provinces, mainly Ankara - Istanbul - Izmir.

Boğazda’ki lezzet ParkFora, 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.

Parkfora

ParkFora Fish and Seafood Restaurant Trademark Savor in
the Bosphorus it brings all the delicacies of the sea and
fish together in İstanbul Kurucesme in company with the
magnificent view of the Bosphorus a blend of blue and green
hues.

Fransız kafelerinin modern bir yorumlaması olan Parlé
Restaurant, atmosferi, karakteristik detayları ve leziz
sunumlarıyla İstanbullular için keyifli bir buluşma noktası.
Parlé Güney Fransa ve Akdeniz mutfağından seçkin tatları
kendine has yorumuyla misafirlerine sunuyor.

Parle

Parle, whose concept was created with a modern
interpretation of French cafes, is one of the most popular
locations in Istanbul. Offering a product-oriented menu and
garnishes carefully selected from Southern France and the
Mediterranean cuisine.

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.

Pati̇le

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.

1942’den bu yana unlu mamüller, pasta, tatlı, artizan ürünler,
dondurma, cafe restuarant vb. alanlarda günlük, taze ve
doğal olarak hazırlanan ürünlerimizi insan ve kalite odaklı
yaklaşımımızla şubelerimizde sizlere sunuyoruz.

Petek
Pastanesi

Since 1942, we serve daily prepared cakes, deserts,ice
creams, bakery and artisan products with people and quality
oriented attitude.

Fenerbahçe Mah.
Fener Kalamiş Cad. No:17/6
Kadikoy / İstanbul

T. +90 216 368 42 46
ugur.sahin@otgrup.com
www.otgrup.com

Muallim Naci Cad. No 54/ A Cemil
Topuzlu park içi. Beşiktaş- Ortaköy/
İstanbul

T. +90 212 265 50 63-67
T. +90 533 619 36 85
info@parkfora.com
www.parkfora.com

Zorlu Center AVM Meydan Katı
Levazım/Beşiktaş

T. +90 212 353 63 43
iletisim@d-ream.com.tr
www.parleistanbul.com

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

T. +90 312 240 23 02
T. +90 312 496 20 24
www.patile.com.tr

Yenişehir Mahallesi, Mareşal
Fevzi Çakmak Caddesi No:16
İskenderun / HATAY

T. 444 34 31
info@petekpastanesi.com
www.peteksiparis.com

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
Türk mutfağının yöresel yemeği pidenin en hızlı ve en
doyurucu halini sunan PidebyPide doyurucu menüleri ve
uygun fiyatlarıyla öne çıkmaktadır.
Şirket, 4 yılda 35 mağazaya ulaşarak kısa sürede Türkiye’nin
en hızlı büyüyen fast food zincirlerinden biri haline geldi.

Pi̇debypi̇de

PidebyPide offers the fastest and fulfilling form of the local
Turkish food pita, stand outs with promising menus with and
affordable price. The Company soon became one of the
fastest growing fast food chains in Turkey by reaching 35
stores in 4 years.

Divan Grubu, yeni pizza restoranı “Pizza Pazzi By Divan”
ile pizza tutkunlarıyla buluşuyor. Kalamış Marina’da İtalyan
mutfağının olmazsa olmaz tatlarını aynı çatı altında toplayan
“Pizza Pazzi By Divan”, zengin menüsünde yer alan salata,
peynir ve şarküteri tabaklarının yanı sıra leziz pizza çeşitlerini
ve bölgenin enfes tatlılarını sevenlerinin beğenisine sunuyor.

Pi̇zza Pazzi̇
By Di̇van

Divan Group meets pizza lovers with its new pizza restaurant
“Pizza Pazzi By Divan”. Gathering the indispensable tastes
of Italian cuisine under the same roof in Kalamış Marina,
“Pizza Pazzi By Divan” offers salads, cheese and delicatessen
plates in its rich menu, as well as delicious pizza varieties and
delicious desserts of the region.

PORTAXE kapalı ve açık alanları ile düzenlenebilecek
her türlü organizasyon için her türlü davetleriniz için yılın
365 günü hizmet veren PORTAXE, hakim olduğu eşsiz ve
büyüleyici boğaz manzarası ile konuklarına ev sahipliği
yapıyor. PORTAXE, en unutulmaz davetler ve lansmanlar için
ideal bir alternatif oluşturuyor.

PORTAXE/
PORTAXE&Shine

PORTAXE, serving 365 days a year for all kinds of events and
all kinds of invitations whit its indoor and outdoor areas,
hosts ist guests whit its unique and fascinating bosphours
view. PORTAXE, is an ideal alternative for the most
memorable invitations and launches.

Kuruçeşme’de, boğazın en güzel noktasında yer alan
Ringa Sea Food Restaurant, etkileyici atmosferi ve modern
menüsüyle ayrıcalıklı bir gastronomi deneyimi vaat ediyor.
Denizleri korumak ve bereketini sürekli kılmak amacıyla her
ürüne mevsiminde yer veren Ringa Sea Food Restaurant,
Ege’den Akdeniz’e tüm yerli özel balıkları yaratıcı bir
menüyle sunuyor.

Ri̇nga
Sea Food
Kuruçeşme

Located in Kuruçeşme, at the most beautiful spot of the
Bosphorus, Ringa Sea Food Restaurant promises a privileged
gastronomic experience with its impressive atmosphere and
modern menu. Ringa Sea Food Restaurant, which includes
every product in its season in order to protect the sea and
to keep its abundance, offers all local special fish from the
Aegean to the Mediterranean with a creative menu.

Adalet Mah. Anadolu Cad. No:41
K:20 Megapol Tower 35530
Bayraklı / İzmir

T. +90 234 464 42 35
admin@pidebypide.com
www.pidebypide.com

Fenerbahçe Mahallesi, Münir
Nurettin Selçuk Caddesi No:51
34726 Kadıköy / İstanbul

T. +90 216 541 03 54
pizzapazzi@divan.com.tr
www.divan.com.tr

Baltalimanı Cad. No:60
Baltalimanı/istanbul

T. +90 212 277 8233
info@portaxe.net
www.portaxe.net

Muallim Naci Cad. No: 58
Oligark Kuruçeşme / İstanbul

T. +90 532 066 03 03
info@ringaseafood.com
www.ringaseafood.com

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS

Roka

Ronnefeldt

Sait

Salomanje

Londra’nın ödüllü, ünlü Japon restoranı Roka, Kuzeydeki
balıkçıların, teknelerinde, tuttukları balıkları pişirmek için
kullandıkları Robata tekniği ile eşsiz menüsü ve otantik
ambiyansıyla misafirlerini ağırlıyor.

İSTANBUL: Kılıçalipaşa Mah. Meclis-i
Mebusan Cad. No: 8/8A Beyoğlu /

Roka, the award-winning and famous Japanese restaurant
in London, welcomes its guests with its unique menu and
authentic ambiance, with the Robata technique used by
fishermen in the North to cook the fish they catch on their
boats.

T. +90 212 401 02 60
reservations@rokarestaurant.com.tr
www.rokarestaurant.com

Mümkün olan en kaliteli çay yapraklarını harmanlamaya
kendini adamış ve bu kaliteyi garanti etmek için 1823’ten
beri dünyanın en özel tarlalarından sadece iki yaprak ve
tomurcuk toplayan Ronnefeldt için çay en büyük tutku, çay
işçiliği de bir sanattır.

Bostancı Mah. Bağdat Cad.

To guarantee the highest possible quality Ronnefeldt tea
leaves are hand picked and blended exclusively. Since
1823 only two leaves and one bud are plucked which is the
traditional way of producing tea and mastering the art of the
crafmanship.

No:460/2 Kadıköy / İstanbul

T. +90 549 670 70 41
info@ronnefeldt.com.tr
www.ronnefeldt.com.tr

Sait, taze ve mevsime uygun ürün seçiminden taviz
vermeden deniz ürünlerinin en tazesini kendine özel
reçeteler ile 24 yıldır misafirleri ile başarılı bir şekilde
buluşturuyor.

BODRUM: Merkez Mah. Çökertme
Cad. Yalıkavak Marina 06 Blok No:2

Without compromising the selection of fresh and seasonal
products, Sait has been successfully bringing the freshest of
seafood to its guests for 24 years with its own special recipes.

T. +90 252 385 53 86
info@saitrestaurant.com
www.sait.com.tr

İstanbul’un en canlı ve popular semti Nişantaşı’nda yer alan
evinizin salonu sıcaklığıyla dekore edilmiş Salomanje keyifli
ve kalabalık sohbetler edebileceğiniz ve sokağın ritmini an
be an yaşayabileceğinizbir mekan olarak sizleri bekliyor.

Atiye Sok. No:4/1 Nişantaşı /

Salomanje provides a warm and cozy environment with
all day dinning. Located in the most alive district in the
city in Nişantaşı you will feel the the rhythm of the street in
Salomanje.

Dünyadaki 34 şubesi ile farklı ülkelerde hizmet vermeye
devam eden Serafina’nın; Türkiye’deki ilk, dünyadaki ise 20.
şubesi Serafina Akmerkez, herkesin kendini evinde hissettiği
rahat- şık bir İtalyan restoranıdır.

Serafi̇na
Akmerkez

İstanbul

Serafina is continuing to serve under different conditions with
34 branches around the world. Serafina Akmerkez, the first
branch in Turkey and the 20th branch in the world, is a casualchic İtalian restaurant where everyone feels at home.

Bodrum / Muğla

İstanbul

T. +90 212 327 35 77
salon@salomanje.com.tr
www.eksenistanbul.com

Nisbetiye, Nispetiye Cd, 34337
Beşiktaş/İstanbul

T. +90 212 351 77 77
info@serafinaturkiye.com
www.serafinaturkiye.com

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
Boğazın en güzel yerine konumlandırılmış Sortie, Asya
ve Avrupa’nın harika birleşim manzarasını sunmaktadır.
İstanbul’un en popüler gece clubu olan Sortie, her damak
tadına hitap eden restaurantları ile sizi kaliteli ve şık bir
atmosferde DJ performansıyla dans ettirip sabahın ilk
ışıklarına kadar eğlenceyle buluşturuyor

Sortie

Situated in the most beatiful part of Bosphorus Sortie offers
a spectacular view the union of the Asian and European
continents. Sortie is the most popular night club in İstanbul
where you can dance all night long with the Dj performance
in an elegant and high quality atmosphere with the different
kind of restaurants.

İstanbul Boğazı’nın en güzel manzaralarından birine
hakim Ulus Parkı’nda konumlanan Sunset Grill&Bar, 1994
yılından beri kentin “fine dining” geleneğinin en seçkin
temsilcilerinden biri.

Sunset Grill &
Bar

Located at Ulus Park, overlooking a magnificent view
of the Bosphorus, Sunset Grill&Bar is one of the best
representatives of the city’s “fine dining” tradition since 1994.

Türkiye’nin Uzakdoğu lezzetinin ilk ve en büyük restoran
zinciri olan SushiCo, orijinal tariflerden oluşmuş zengin
ve lezzetli menüsüyle 1997 yılından bu yana hizmet
vermektedir.

Sushi̇co

Turkey’s first taste of the Far East and the biggest restaurant
chain, which SushiCo, Since 1997, with its rich and delicious
menu consisting of original recipes

İlk restoranını 2012‘de açan Tavuk Dünyası, eşsiz soslar
ve çeşit çeşit baharatlarla 12-14 saat marine edilen leziz
tavuklarını, bugün Türkiye genelinde 50’den fazla şehirde
250’den fazla lezzet noktasında misafirleriyle buluşturuyor.
Marka, yurt dışında devam eden büyümesini ise Gagawa
markasıyla sürdürüyor.

Tavuk Dünyası

The first restaurants were opened in Turkey in 2012 under
“Tavuk Dünyası” brand name, meaning “World of Chicken”
and globally under “Gagawa” brand name. Today, the
brand exceeded 250 restaurants in 50+ cities in Turkey.
Juicy and tender chickens marinated for 12-14 hours with
secret recipes, unique sauces and various spices, became
legendary and attracted millions of guests.

Et, ustasından yenir…
Eat from the meat master...

Muallim Naci Cad. no 54
Kuruçeşme Beşiktaş İstanbul

T. +90 212 327 85 85
info@sortie.com.tr
www.sortie.com.tr

Kuruçeşme Mah. Yol Sok No: 2
34345 Ulus / İstanbul

T. +90 212 287 03 57
info@sunsetgrillbar.com
www.sunsetgrillbar.com

Mim Kemal Öke Cad No: 21
Nişantaşı / İstanbul

T. 44477874
www.sushico.com.tr

Türkiye Genel Müdürlüğü
Aydınevler Mah. Siteler Yolu Sk.
Hilltown AVM. Apt No: 1 A/5
Maltepe/İstanbul

T. +90 216 399 17 80
www.tavukdunyasi.com

Eti̇ler Mah. Ni̇speti̇ye Cad. Aeti̇ler
Apt. No:104 F Beşi̇ktaş / İstanbul

T. +90 212 287 07 23
info@tepsiet.com
www.tepsiet.com

Tepsi Et

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS

The Galliard

The Populist

The GALLIARD’ın modernize Türk Mutfağı’nı, Akdeniz
esintileri ile füzyon ederek sunduğu etkileyici konsepti, zarif
ve samimi ortamı, misafirperver hizmet anlayışı ile şık bir
Brasserie & Lounge deneyiminde sizi kucaklıyor olacak.

Metropol İstanbul: Atatürk Mah.
Ertuğrul Gazi Sok. No:2SS 34758

An elegant Brasserie & Lounge experience will embrace
you with the impressive concept, elegant and friendly
atmosphere, and hospitable service style that The GALLIARD
offers by fusing the modernized Turkish Cuisine with
Mediterranean influences.

T. 444 0 233
info@thegalliard.com
www.thegalliard.com

Yapı Kredi bomontiada’dan sonra Galataport İstanbul’da
kapılarını açan biradan yemeğe, müzikten özel etkinliklere
şehrin tüm craft tatlarını barındıran The Populist, kalıpları
yıkan konsepti ve mekân tasarımıyla şehrin eğlence
ihtiyaçlarına farklı seçenekler sunuyor. Özenle seçilmiş taze
bira çeşitleri, alışılmışın dışında tasarlanmış özel dekorasyonu
ve zengin menüsü ile The Populist farklılığını ortaya koyuyor.

bomontiada: Tarihi Bomonti Bira
Fabrikası, Birahane Sokak No:1-D

The Populist, hosting all the craft flavors of the city from beer
to food, from music to special events, opened its doors at
Galataport Istanbul after Yapı Kredi bomontiada. Guests
have the chance to experience different types of craft beers
that are produced exclusively for The Populist. The Populist
reveals its difference with its carefully selected fresh beers,
signature dishes ands distinctive style.

2007 yılından bu yana fine-dining konseptiyle hizmet veren
Topaz, Boğaz’ın en güzel manzaralarından birine sahip
modern yemek bölümü ve barı ile Gümüşsuyu’nda yer
almakta. Çağdaş Akdeniz mutfağının en iyi örneklerini sunan
menüsü ile de dikkat çeken Topaz mutfağının başında,
deneyimşi şef Mahmut Cansever bulunuyor.

Topaz

Offering a fine-dining concept since 2007, Topaz is located in
Gümüşsuyu. With its modern dining area and a magnificent
bar, the venue has one of the best views of the Bosphorus.
Experienced Chef Mahmut Cansever is the head of Topaz
cuisine which draws attention with its menu that presents
the best examples of unique contemporary Mediterranean
cuisine.

Modern, zarif ve şık bir ambiyansın büyüleyici şehir
manzarasıyla bir araya geldiği Vogue Restaurant, İstanbul’un
vazgeçilmeyen klasiklerinden. Şık ana yemek salonu ve
lounge bölümüne ek boğaz manzarasına karşı kokteyl bar ve
Uzak Doğulu şefler tarafından hazırlanan sushi’ler sunuluyor.

Vogue

Vogue Restaurant features an elegant main dining area and
lounge, cocktail bar and a sushi counter. In addition to the
Bosphorus view, a cocktail bar and sushi prepared by Far
Eastern chefs are offered to the stylish main dining hall and
lounge.

Ataşehir / İstanbul

Şişli İstanbul 34384

T. +90 555 605 53 02
info@thepopulist.com.tr
www.thepopulist.com.tr

İnönü Cad. No:50 Gümüşsuyu
Beyoğlu İstanbul

T. +90 212 24910 01
info@topazistanbul.com
www.topazistanbul.com

Süleyman Seba Cad. BJK Plaza
No:92 A Blok Kat: 13 Beşiktaş/
İstanbul

T. +90 212 227 44 04
vogue.rezervasyon@
voguerestaurant.com
www.voguerestaurant.com

ÜYE MEKANLAR / MEMBERS
“Lezzetin Keyifli Hali” sloganıyla çıktığı yolda, modern ve
keyifli iç dizaynıyla misafirlerini sadece Zorlu AVM’de değil;
İstanbul’da Suadiye, Akasya AVM, Nişantaşı, Kanyon AVM,
Ankara’da ise Armada AVM’de ağırlıyor.

Welldone

With its motto “Delightful Tastes”, you can find Welldone
restaurants in Zorlu Shopping Mall, Suadiye, Akasya
Shopping Mall, Nişantaşı, Kanyon Shopping Mall and Armada
Shopping Mall in Ankara.

Beykoz Paşabahçe arasında Antik Çağ’da Pelodes adıyla bir
köy. İncir Köy.

Yalı 77

Beykoz’da bulunan bahçelerin en büyüğü olan Sultaniye
Hasbahçenin kıyısında , bahçesinde 300 yıllık anıt çınar
ağaçları ve kıyısında kumsalı olan İstanbul’un eşsiz
yalılarından biri. Sabah kahvaltısı ile başlayan, akşam
yemekleri ile devam eden rafine bir mutfak anlayışı.

Küçük Çamlıca Mah. Erkan Ocaklı
Sok. No:30-A Üsküdar /İstanbul

T. +90 216 325 60 55
sezen.cesur@midpoint.com.tr
www.well-done.com.tr

Saip Molla Caddesi 77 Beykoz

T. +90 216 680 10 82
www.yaliyetmisyedi.com

A village between Beykoz and Paşabahçe with the name of
Pelodes in Antiquity. İncir Köy.
One of the unique mansions of Istanbul with a beach on
the shore and 300 year old monumental plane trees in its
garden located near Sultaniye Hasbahçe which is the largest
gardens in Beykoz. A refined culinary approach that starts
with breakfast and continues with dinner.

Zanzibar

Zarifi

Seçkin mutfağı, sıcak atmosferi, tematik dekorasyonu
ve yıllardır sürdürdüğü hizmet kalitesiyle oldukça iddialı
Zanzibar, İstanbul’un kalbinde yer alan Zorlu Center’da.

Levazım Mah Koru Sokak
No: 2/240 Zorlu Center BEŞİKTAŞ/
İSTANBUL

Zanzibar, which is quite assertive with its distinguished
cuisine, warm atmosphere, thematic decoration and service
quality it has maintained for years, is at Zorlu Center, located
in the heart of Istanbul.

T. +90 531 307 09 47
skayrali@znz.com.tr etas@
znz.com.tr
www.zanzibarzorlu.com

İstanbul’un yeme, içme ve canlı müzik keyfini birleştiren
20 yıllık markası Zarifi, Beyoğlu’nda yer alıyor. Saygın
sanatçıların sahne aldığı mekan, başta mezeleri olmak üzere
menüsü ve özgün mimari atmosferiyle de öne çıkmaktadır.

Katip Mustafa Çelebi, Mahallesi,
Çukurlu Çeşme Sk. 11/A, 34433
Sıraselviler/Beyoğlu/İstanbul

Zarifi, an İstanbul based 20-year-old entertainment brand
located in Beyoğlu; brings together food, drinks and live
music performances with prestigious singers, delicious
appetizers and authentic architecture.

Geleneksel Japon Izakaya yeme - içme tarzına sofistike bir
dokunuş ile hayata geçen Zuma, 2002 yılında Rainer Becker
ve Arjun Waney tarafından kurulmuş, günümüzde dünya
çapında 11 devamlı ve 5 sezonluk lokasyona sahiptir.

Zuma

A sophisticated twist on the traditional Japanese Izakaya style
of informal eating and drinking; co-founded by Rainer Becker
and Arjun Waney in 2002, Zuma has 11 venues globally and
5 seasonal locations.

T. +90 212 293 54 80
T. +90 501 377 20 99
iletisim@zarifi.com.tr
www.zarifi.com.tr

İSTANBUL: Katar Cad. İstinyePark AVM No:
461 Sarıyer / İstanbul

T. +90 212 236 22 96
reservations@zumarestaurant.com.tr
www.zumarestaurant.com

Ana Sponsor / Summit Sporsor

Öncü Sponsorlar / Leading Sponsors

CO - Sponsor

Medya Sponsoru / Media Sponsor

Konaklama Sponsoru / Accomodation Sporsor

Bi̇rleşi̇k Oturum Sponsorları / Combined Session Sponsors

Destek Sponsorları / Support Sponsors

Teknoloji Sponsoru / Technology Sponsor

Temizlik Sponsoru / Cleaning Sponsor

Güvenlik Sponsoru / Security Sponsor

İkram Sponsorları / Catering Sponsors

Proje Ortakları / Project Partners
Organizasyon / Organisation

Halkla İlişkiler / Public Relations

Tasarım ve Konsept Yönetimi / Design and Concept Provider

Değerli İş Birliğiniz İçin Teşekkür Ederiz. / Acknowledging The Kind Collaoration of.

TEDARİKÇİLER / SUPPLIERS
Diversey’in amacı, her gün insanları, önde gelen hijyen,
enfeksiyon önleme ve temizlik çözümleri aracılığıyla,
korumak ve onların yaşamlarına özen göstermektir.

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç

95 yılı aşan uzmanlığıyla, Diversey markası ürün kalitesi,
hizmet ve yenilikle eş anlamlı hale gelmiştir.
Daha fazla bilgi için www.diversey.com’u ziyaret edebilirsiniz.

T. +90 216 578 64 00
www.diversey.com.tr

Kapı No: 67 Ataşehir/İstanbul

Diversey’s mission is to protect and care for people through
leading hygiene, infection prevention, and cleaning solutions.
Over the course of 95 years, the Diversey brand has become
synonymous with product quality, service, and innovation.
For more information, visit www.diversey.com

İşletme vizyonunuza uygun, “tam aradığınız gibi” bir
çalışana ulaşmak için en doğru yerdesiniz! İstanbul ile
başlayan,Türkiye ve Dünya’nın farklı ülkelerinde yer alan
işletmelere destek veren aday havuzumuz ile işletmenize
aradığınız personeli kazandırıyoruz. Sektörün nitelikli
çalışanlarını ve en iyi işletmelerini aynı çatı altında
buluşturan,Türkiye’nin yeme içme, turizm ve konaklama
sektörlerine İŞKUR onaylı istihdam desteği veren, sektöre
özel ilk ve tek kariyer gelisim platformudur.

Kolektif House, Maslak Mah, AOS
55. Sok. 42 Maslak Sitesi, No:4
Sariyer / İSTANBUL

T. +90 212 803 82 71
info@gastroplatform.com
www.gastroplatform.com

Rest assured, you are right where you need to be to find
THE perfect fit for your business vision! We will be there to
support you while you find the perfect team member for your
business with our large candidate pool which extends from
Istanbul to Turkey at large and the entire world. Our platform
brings the most qualified talents and the best businesses
under the same umbrella. It is the one and only career
platform targeting the tourisim and hospitality sector with
employment support approved by ISKUR.

25.000 m² kapalı alandaki üretimi ve 4.000 çeşide varan
yardımcı mutfak ürünleriyle endüstriyel mutfak ekipmanları
sektörünün öncü şirketi.
The leading company of the industrial kitchen equipment
industry with its production in a closed area of 25.000 m² and
auxiliary kitchen products of up to 4.000 types.

Küçük Piyale Mah. Ağaçköprü Sok.
No: 28 Kastel İş Merkezi C Blok
Kat: 4 Daire: 5

T. +90 212 297 45 04
inoksan@inoksan.com.tr
www.inoksan.com

TEDARİKÇİLER / SUPPLIERS

POS ÇÖZÜMLERİNDE LİDER

1996’dan beri restoran, kafe, bar gibi konuk ağırlama
işletmelerine POS otomasyonu sistemleri sağlamaktayız.
Sektördeki 26 yılı aşkın tecrübemizle ürünlerimizi endüstriyel
olarak tasarlıyıp, 1000+ işletmeye 7/24 desteğimizle çözüm
ortağı olmaya devam ediyoruz.
We have been providing POS automation systems to food
and beverage businesses such as restaurants, cafes, bars and
retail since 1996. With more than 26 years of experience in
the sector, we continue to be a solution partner by designing
our products specifically and industrially for the sector and
providing 24/7 support to 1000+ businesses.

Unichef sistematik çalışma yöntemi ile mutfaktaki,
standartları sağlamak, sürdürebilirliği ve verimliliği
geliştirmeyi odak noktasına almış bir markadır. Müşterilerine
güç kaynağı olmak, işlerini daha iyi ve karlı yapmalarına
olanak sağlamak için şeflerin performans ve verimliliklerini
arttırdığı, markaların misafirlerine ürünlerini daha hızlı, kolay
ve standart bir şekilde sunduğu mutfaklar ortaya çıkarmayı
hedeflemektedir.

Zaviye Sok. No: 10 Koşuyolu –
Kadıköy 34718 İSTANBUL

T. +90 444 66 64
T. +90 444 OMNI
info@omni.com.tr
www.omni.com.tr

Buca OSB Mah. 2/22 Sok. No: 13
Buca / İZMİR

T. +90 232 478 66 33
info@uni-chef.com.tr
www.uni-chef.com.tr

Unichef focuses on standards, sustainability and efficiency in
kitchens. It aims kitchens with increased performance, and
brands offer their products to their guests in an efficient and
standardized, helping kitchens do their jobs better.

Herkesin daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için
bitki kaynaklı, besleyici ve lezzetli ürünler üretiyoruz. Upfield
olarak hammaddelerin yetiştirilmesinden ürünlerimizin
üretimine kadar mümkün olan her yerde sürdürülebilir bir iş
modeli kuruyoruz.
We produce plant-based, nutritious and delicious products
so that everyone can lead a happier and healthier life.
As Upfield, we establish a sustainable business model
wherever possible, from the cultivation of raw materials to the
production of our products.

Barbaros Mahallesi Begonya Sok.Nida
Kule Kuzey No: 3
Ataşehir / İstanbul

T. +90 216 519 14 55
upfieldprofessionaltr@upfield.com
www.upfieldprofessional.com

TURYİD YÖNETİM KURULU / TURYİD BOARD
KAYA DEMİRER
Başkan / Chairman of The Board
FRANKİE İSTANBUL

UMUT ÖZKANCA
Asil Üye / Member
DOĞUŞ HOSPITALITY

FARUK ÜGÜMÜ
Yedek Üye / Reserve Member
HÜNKAR

BARIŞ TANSEVER
Başkan Yardımcısı / Vice President
SUNSET RESTAURANT

YAPRAK BALTACI
Asil Üye / Member
MORİNİ RESTAURANT

ÇETİN KOLUKISAOĞLU
Yedek Üye / Reserve Member
d.ream

GAMZE CİZRELİ
Başkan Yardımcısı / Vice President
BIG CHEFS

DOĞA ERZİ
Asil Üye / Member
COCA COLA

GÖRKEM GİRAV
Yedek Üye / Reserve Member
MA’NA

AYHAN ÇARIKÇILAR
Başkan Yardımcısı / Vice President
MIDPOINT

YÜCEL ÖZALP
Asil Üye / Member
TOPAZ-FİRUZE

ONUR TAHİNCİOĞLU
Başkan Yardımcısı / Vice President
GRILL PRIME

ALİ RIZA YILMAZ
Asil Üye / Member
PARKFORA

RAZIK BÜYÜKGAZEL
Yedek Üye / Reserve Member
KONAK RESTAURANTANTAKYA

TAYYAR ZAİMOĞLU
Başkan Yardımcısı / Vice President
ONBAŞILAR KEBAP

LÜTFÜ SAPMAZ
Asil Üye / Member
PORTAXE

EBRU KÖKTÜRK KORALI
Genel Sekreter / Secretary-General
YALI 77

SADETTİN CESUR
Asil Üye / Member
BTA

ALİ KEMAL BAK
Sayman / Accountant
DİVAN

VOLKAN MUMCU
Asil Üye / Member
TAVUK DÜNYASI
UĞUR TALAYHAN
Asil Üye / Member
SWİSSOTEL THE BOSPHORUS
GÖKMEN SÖZEN
Asil Üye / Member
SÖZEN ORGANİZASYON VE
YAYINCILIK
NURİ DEVELİER
Asil Üye / Member
DEVELİ RESTAURANT
ÖZLEM ÖZKAN
Asil Üye / Member
BİSTRO33
OSMAN SEZENER
Asil Üye / Member
OD URLA
BÜLENT POLAT
Asil Üye / Member
BAY DÖNER
AHMET URAS
Asil Üye / Member
THE GALLIARD RESTAURANT

MURAT KOLBAŞI
Yedek Üye / Reserve Member
ARZUM
ARDA GALİN
Yedek Üye / Reserve Member
BİSQUİTTE

ZİRVE KOMİTE / SUMMIT COMMITTEE
KAYA DEMİRER
Başkan / Chairman of The Board
FRANKIE İSTANBUL
EBRU KÖKTÜRK KORALI
Zirve Komite Başkanı / President Of The Summit Committee
YALI77 KURUCU
ALİ KEMAL BAK
Zirve Komite / Summit Committee
DİVAN GRUBU
BARIŞ TANSEVER
Zirve Komite / Summit Committee
SUNSET RESTAURANT
BÜLENT POLAT
Zirve Komite / Summit Committee
ÇETİN KOLUKISAOĞLU
Zirve Komite / Summit Committee
d.ream
DOĞA ERZİ
Zirve Komite / Summit Committee
Coca-Cola CCI
GAMZE CİZRELİ
Zirve Komite / Summit Committee
BIG CHEFS
GÖKMEN SÖZEN
Zirve Komite / Summit Committee
SÖZEN YAYINCILIK VE ORGANİZASYON
HASAN YEŞİLYURT
Zirve Komite / Summit Committee
AKKOMARKA
LÜTFÜ SAPMAZ
Zirve Komite / Summit Committee
PORTAXE
NURİ DEVELİ
Zirve Komite / Summit Committee
DEVELİ RESTAURANT
ÖZLEM ÖZKAN
Zirve Komite / Summit Committee
BİSTRO33
TAYYAR ZAİMOĞLU
Zirve Komite / Summit Committee
ONBAŞILAR KEBAP
VOLKAN MUMCU
Zirve Komite / Summit Committee
TAVUK DÜNYASI
YAPRAK BALTACI
Zirve Komite / Summit Committee
MORİNİ RESTAURANT
YÜCEL ÖZALP
Zirve Komite / Summit Committee
DESERT GROUP

TURYİD EKİP / TURYİD TEAM
VEDAT DİLBER
TURYİD Genel Koordinatör / TURYID General Coordinator
ŞÜKRAN YÜREKLİ
TURYİD Genel Sekreteri / TURYID Secretary General

TASARIM VE KONSEPT YÖNETİMİ / DESIGN AND CONCEPT PROVIDER
KREATİF AJANS / CREATIVE AGENCY
DUYGU GÖKTEPE
Sanat Yönetmeni / Art Director
ANIL ÖZÇELİK
Operasyon Koordinatörü / Operation Coordinator
IRMAK KAYSERİLİOĞLU DİNÇ
İçerik ve Sosyal Medya Yöneticisi / Content and Social Media Manager
ÖMÜR GÜLTEPE
Konuk Koordinatörü / Guest Coordinator
HÜLYA EBCİM
Mali İşler Sorumlusu / Financial Officer

WEB TASARIM / WEB DESIGN
OLCA MUTLU
Web Tasarım / Web Design
ALPER ERTUĞ
Web Tasarım / Web Design

ORGANİZASYON / ORGANISATION
VEDAT BAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı / Board Chairman
TUNÇ BAYRAK
Turyid & Sponsor İlişkileri Koordinatörü / Turyid & Sponsor Relations Coordinator
IŞIL EVGİN
Reji & Teknik Akış Koordinatörü / Reji & Technical Flow Coordinator
KORAY ÖZKAN
Genel Operasyon Koordinatörü / General Operations Coordinator

ORGANİZASYON / ORGANISATION

HOTEL
RESTAURANT
CAFE
PROJECT

Nusr- Et

LONDON
UNITED KINGDOM

TABAĞINDA NE VAR?

Metro’daki sebze ve meyvelerin, tarladan rafa kadar tüm hayat hikayesini
öğrenmek artık çok kolay. QR kodu okut, denetim raporlarından organik ürün sertifikalarına,
besin değerlerinden yetiştiren çiftçisine kadar gıdaların izini sür, bilgiyle beslen.

METRO UYGULAMASINI İNDİRİN

www.gastroekonomizirvesi.com
turyid.istanbul

gastroekonomist

gastroekonomi

