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”Nestlé benimle” Dergisi’nin içerik ve tasar›m› içerik
fabrikas› iletiflim dan›flmanl›k ve tic. ltd. flti.
taraf›ndan yarat›lm›fl olup, Fikir ve Sanat Eserleri
Yasas› kapsam›nda eser olarak koruma alt›ndad›r.
“Nestlé benimle” Dergisi’nde yay›nlanan yaz› ve
foto¤raflar› yayma hakk› ve “Nestlé benimle” markas›
ve logosu Nestlé Türkiye G›da San. A.fi.’ye aittir.
Kaynak gösterilse dahi, hak sahiplerinin yaz›l› izni
olmaks›z›n ticari amaçlarla kullan›lamaz.
Dergide yay›nlanan yaz›lar, yazarlar›n kiflisel görüfl,
yorum ve tavsiyelerini içermektedir, içerik fabrikas›
iletiflim dan›flmanl›k ve tic. ltd. flti. veya Nestlé Türkiye
G›da San. A.fi., yaz›larda yer alan bilgi, görüfl ve
tavsiyeler nedeniyle do¤abilecek maddi veya manevi
zararlardan hiçbir flekilde sorumlu de¤ildir.

Sunufl
“Nestlé Benimle”
hayat›n›za dokunacak”
Nestlé ürünleri gibi “Nestlé Benimle” de bir iyi yaflam ürünü. Siz
de¤erli çal›flanlar›m›z›n, ifl ortaklar›m›z›n, müflterilerimizin ve fikir
önderlerinin kataca¤› de¤erle büyüyecek.
uruldu¤u ilk günden itibaren temel yaklafl›m›, toplum ve hissedarlar› için ortak de¤er yaratmak olan ve bu yaklafl›m do¤rultusunda faaliyet gösteren Nestlé, 141 y›ld›r sadece ürünleriyle de¤il, çevre, tar›m, çal›flanlar, sa¤l›kl› beslenme ve iyi yaflam alanlar›nda yapt›¤› çal›flmalarla da içinde bulundu¤u topluma de¤er kat›yor.
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Nestlé Türkiye pazar›na 1909 y›l›nda girdi. Ayn› anlay›fl› tüm dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de sürdürdü. 1913 y›l›nda Balkan Savafl› gazilerine g›da yard›m›nda bulunarak dönemin padiflah› V. Mehmet taraf›ndan devlet teflekkür berat› ile onurland›r›ld›. Cumhuriyet’in kuruluflundan sonra da yat›r›mlar›na devam etti. 1927 y›l›nda genç Cumhuriyet’in
ilk çikolata fabrikas›n› açt›. Bu ilk ad›m› birçok yenilik takip etti. Nestlé Türkiye için yeniliklerin ve ilklerin öncüsü oldu. Türk tüketicisi pek çok ürünle ilk kez Nestlé arac›l›¤›yla tan›flt›. Bugün bu ürünlerin pek ço¤u günlük hayat›m›z›n birer parças›.
Nestlé’nin Türkiye yolculu¤u doludizgin devam ediyor. Nestlé 2009 y›l›nda Türkiye’de
100. y›l›n› kutlayacak. 13 farkl› kategoride 400 ürün çeflidiyle sizinleyiz... Her an›n›za ortak oluyoruz...

Dr. Hans-Ulrich Mayer
Nestlé Türkiye
Yönetim Kurulu Baflkan›

Elinizde tuttu¤unuz “Nestlé Benimle” de ürünlerimizin yan› s›ra hayat›n›z›n farkl› bir an›nda da yan›n›zda olma arac›m›z. “Nestlé Benimle”, ailenizin bir parças›... Evli, bekar, çocuklu, çocuksuz, evcil hayvan› olan, çikolata sever, kahve tutkunu, keyifle yemek yapan
ya da yeme¤i seven, birlikte olmaktan keyif alan, dinamik, sa¤l›kl› beslenme yönünden
bilinçli olan ya da olmaya çal›flan hepimizden bir parça bar›nd›r›yor. “Nestlé Benimle” bir
ailenin en küçük bireyinden evcil hayvan›na kadar herkese dokunacak. K›sacasa Nestlé
Sizinle... Yaflam›n›zdan bir parçay› mutlaka bu dergi içinde bulacaks›n›z.
Nestlé ürünleri gibi “Nestlé Benimle” de bir iyi yaflam ürünü. Siz de¤erli çal›flanlar›m›z›n,
ifl ortaklar›m›z›n, müflterilerimizin ve fikir önderlerinin kataca¤› de¤erle büyüyecek.
“Nestlé Benimle”nin ilk say›s›n›n her sayfas›n› çevirirken farkl› konular ve isimlerle karfl›laflacak, tan›d›¤›n›z simalar›n farkl› yönlerini keflfedeceksiniz.
Tüm Nestlé ürünleri gibi hayat›n›za keyif katacak bir dergi yaratt›k, keyifli okumalar.
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Nestlé Türkiye’nin ilk personeli

Padiflah V. Mehmet’ten Nestlé’ye teflekkür berat›

Nestlé 100 y›ld›r Türkiye’de
Dünyan›n lider beslenme, sa¤l›k ve iyi yaflam flirketi Nestlé, Türkiye’de 100. y›l›n› kutluyor.
Nestlé, 1909 y›l›nda aç›lan ilk sat›fl flubesiyle yüzy›ll›k serüveninin sa¤lam temellerini att›.

estlé 1909 y›l›nda ‹stanbul Karaköy’de aç›lan ilk sat›fl flubesiyle Türkiye pazar›n› yo¤unlaflt›r›lm›fl süt ve çikolata
ürünleriyle tan›flt›r›r. Türkiye’de faaliyet gösterdi¤i süre zarf›nda bir yandan ticari performans›yla ülke ekonomisine de¤er
katmak için çal›flan Nestlé, di¤er yandan bulundu¤u topluma
karfl› sorumlulu¤unun bilinciyle hareket eder. 1913 y›l›nda
Balkan Savafl› gazilerine g›da yard›m›nda bulunan Nestlé, dönemin padiflah› V. Mehmet taraf›ndan devlet teflekkür berat›
ile onurland›r›l›r. Cumhuriyet’in kuruluflundan sonra Nestlé
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Türkiye’deki faaliyetlerini art›rarak ‹stanbul’daki ofisine ek olarak ‹zmir’de bir sat›fl ofisi, Samsun ve Trabzon’da da temsilcilik açar.
Y›l 1927… Türkiye’nin ilk çikolata fabrikas› aç›ld›

Bir yandan genç Cumhuriyet’in reformlar›n›n gerçeklefltirildi¤i di¤er taraftan ise ülke ekonomisinin kalk›nmas› için sanayileflmenin
yeni yeni bafllad›¤› bu dönemde Türk pazar›na inanc›yla üretime
geçmeye karar veren Nestlé, 1927 y›l›nda Türkiye’nin ilk çikolata
fabrikas›n› açar. Feriköy’de aç›lan bu tesiste günde 500 kg kapasiteyle Nestlé çikolatalar›n› üretmeye bafllar. Dünyada milyonlarca
insan› çikolata ile tan›flt›ran Nestlé, Türkiye’de de çikolata deyince akla ilk gelen isim olur. Nestlé, dünyaca bilinen çikolata mar-

Dünyan›n en bilinen logosu
Nestlé ad›n› kurucusu Henri
Nestlé’nin soyad›ndan al›yor.
Almanca’da küçük yuva
anlam›na gelen soyad›ndan
esinlenen Henri Nestlé, kufl
yuvas› görselini ürünleri ve flirketi için logo olarak
kullanmaya karar veriyor. Bugün dünyan›n en
bilinen logolar›ndan biri olan Nestlé logosu,
Nestlé’nin sa¤l›kl› bir yaflam için beslenmeye
verdi¤i önemi simgeliyor.

Nestlé’nin Türkiye pazar›ndaki ilk ilanlar›

kalar›n›n yan› s›ra DAMAK® ve CHOKELLA® gibi Türk tüketicisine özel üretti¤i çikolatalarla tüketicinin kalbinde ayr› bir yer edinir.

Medikal Beslenme Birimi'ni bünyesine katan Nestlé, medikal beslenme alan›nda da faaliyet göstermeye bafllad›.

Türk tüketicisi birçok "ilk"i Nestlé ile yaflad›
Nestlé, takip eden y›llarda Türk tüketicisi için hep yeniliklerin ve
ilklerin öncüsü oldu. 1875’te ilk haz›r bebek mamas› ile bafllayan
süreç 1968’de ilk sürme çikolata olan CHOKELLA®, 1984’te ilk
haz›r kahve olan NESCAFE®, 1986’da ilk çikolatal› toz içecek
olan NESQUIK®, 1989’da ilk kahve kremas› COFFEE MATE®,
1996’da ilk büyüme sütü NESTLE® Çocuk ve 2002 y›l›nda NESCAFE® 3ü1 arada ile devam etti. 2001 y›l›nda NESTLE® PURE
LIFE® markas›yla su kategorisine giren Nestlé, 2006 y›l›nda Erikli'yle birleflerek, su kategorisinde bir numaraya yükseldi. Bugün
kahve, kahve kremas›, kahvalt›l›k gevrek ve çikolatal› toz içecek
kategorilerinde de pazar lideri olan Nestlé, bulundu¤u di¤er kategorilerde de güçlü bir ikinci konumunda. 2007 y›l›nda Novartis

Nestlé ifl ortaklar›yla 5000 çal›flana ifl imkan› sunuyor
100 y›ld›r Türkiye’de faaliyet gösteren Nestlé bugün alt› fabrikas›,
Türk tüketicisinin be¤enisine sundu¤u 40’a yak›n markas› ve 400’e
yak›n ürün çeflidiyle faaliyetlerine devam ediyor. Nestlé Türkiye’de
ifl ortaklar›yla birlikte 5000’in üzerinde çal›flana ifl imkan› sa¤l›yor.
Nesiller Nestlé ile büyüdü!
Bir as›rl›k sürede Türk tüketicisi Nestlé’yi yaratt›¤› birçok kategoride pazar liderli¤iyle ödüllendirdi. 2009 y›l›nda 100. yafl›n›
kutlayan Nestlé, Türkiye’de bulundu¤u 100 y›ld›r gerek yaratt›¤› istihdam ve yat›r›mlar›yla gerekse sosyal sorumluluk aktiviteleriyle ülke ekonomisine ve Türk halk›n›n refah›na katk›lar›n›
sürdürdü.
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“Nice 100 y›llara”

Türkiye’deki 100. y›l›n› kutlayan Nestlé’nin Dünya Baflkan› Paul Bulcke, AOA Bölge Baflkan›
Frits van Dijk ve AOA Bölgesi K›demli Baflkan Yard›mc›s› Alexandre Cantacuzène ile Kas›m
ay›nda Türkiye’ye anlaml› bir ziyaret gerçeklefltirdi.

ünyan›n lider beslenme, sa¤l›k ve iyi yaflam flirketi Nestlé, Türkiye’deki yolculu¤unda 100. y›l›n› kutluyor. 100 y›l içinde Türkiye’yi
pek çok yenilikle tan›flt›ran ve ülke ekonomisine büyük de¤er katan
Nestlé’nin Dünya Baflkan› Paul Bulcke, AOA Bölge Baflkan› Frits van
Dijk ve AOA Bölgesi K›demli Baflkan Yard›mc›s› Alexandre Cantacuzène ile Kas›m ay›nda Türkiye’yi ziyaret etti. Kutlama niteli¤i tafl›yan
bu ziyaret, hem Nestlé’nin Türkiye pazar›na verdi¤i önemin göstergesi
olmas› hem de gelecekle ilgili hedeflerin ortaya koyulmas› aç›s›ndan
son derece anlaml›yd›.
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Konuklar, Nestlé Türkiye Genel Müdürü Hans-Ulrich Mayer, ve Nestlé
Sat›fl Yönetimi eflli¤inde gerçeklefltirdikleri saha ziyaretinde Türkiye
pazar›n› yak›ndan görme f›rsat› buldu. Nestlé Türkiye’nin sat›fl ve merchandising kültürünü gözlemleyen Nestlé yöneticileri, ayn› zamanda Türk tüketicilerinin tercihleri ve pazardaki di¤er oyuncular hakk›nda da bilgi edindi.
Etkinlikler kapsam›nda ifl birimleri mevcut durum, stratejileri ve gelecek planlar› konusunda da konuklar› bilgilendirdiler. Nestlé
çal›flanlar›n›n kat›ld›¤› toplant›da ise Bulcke ve van Dijk Türkiye pazar› hakk›ndaki izlenimlerini paylaflt›. Bulcke, Nestlé’nin dünyadaki vizyonu ve büyüme stratejisi hakk›nda Nestlé Türkiye çal›flanlar›na önemli bilgiler verdi.

“Türkiye’de de¤er yaratmaya devam edece¤iz”
Geçmiflte oldu¤u gibi, önümüzdeki dönemde de Türkiye gibi geliflmekte olan ülkelerin Nestlé için çok önemli oldu¤unu belirten
Bulcke, “Türkiye’nin de içinde oldu¤u bu ülkeler büyümeyi sürdürecek. 2009 y›l›nda Çin, Hindistan ve Türkiye üçgeninde enteresan büyüme oranlar› bekleniyor. Bu pazarlarda biz de büyümenin bir parças› olaca¤›m›z› biliyoruz. Bunu sa¤lamak için geliflmekte olan ülkelerde güçlenen tüketicilere odaklanaca¤›z. Onlar›n isteklerine yönelik ürünler gelifltirece¤iz” dedi.

“100 y›l daha bu topraklarday›z”
Nestlé’nin faaliyet gösterdi¤i ülkelere uzun vadeli bakt›¤›n› belirten Bulcke, Nestlé’nin Türkiye gibi 100 y›ld›r faaliyet gösterdi¤i ülkelerdeki uzun vadeli yaklafl›m›n›n, gelecek için güçlü bir rekabet avantaj›
sa¤lad›¤›n› bildirdi. Alt› fabrika ile faaliyet gösterilen Türkiye’ye son üç y›lda 250 milyon YTL’lik yat›r›m yapt›klar›n› belirten Bulcke flöyle konufltu:
“Bir 100 y›l daha bu topraklarda varl›k gösterece¤iz. Türkiye büyüyen ve
h›zla geliflen bir ülke. Her dönemde oldu¤u gibi gelecekte de Türkiye’ye
olan inanc›m›z ve güvenimiz tam. Önümüzdeki dönemde daha fazla istihdam, yat›r›m ve f›rsat bekliyoruz. Önümüzdeki y›l 75 milyon YTL kapasite art›r›m› için kullan›lacak.” Bulcke, Nestlé’nin faaliyet gösterdi¤i ülkelerde hissedarlar› için de¤er yarat›rken; ayn› zamanda istihdam yaratarak,
insanlar› e¤iterek, sa¤l›kl› ürünler sunarak bulundu¤u ülke ve toplum için
de de¤er yaratt›¤›n› belirtti. Paul Bulcke, Nestlé’nin Türkiye’de de bu yaklafl›mla 100 y›ld›r faaliyet gösterdi¤ini kaydetti.
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“Türkiye’de çok büyük potansiyel var”
Nestlé’nin önümüzdeki dönemde Türkiye’de daha fazla büyümeyi hedefledi¤ini belirten Bulcke bunun için ülkede büyük bir potansiyel oldu¤unu belirtti. Nestlé’nin dünyadaki vizyonuna da de¤inen Bulcke; Nestlé’nin tüm
dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de vizyonunun dünyan›n lider beslenme,
sa¤l›k ve iyi yaflam flirketi olmak oldu¤unu dile getirdi. Bulcke, Nestlé’nin bu
vizyonu gerçeklefltirmesini sa¤layacak rekabet avantajlar›na de¤indi.
“ARGE”ye her y›l 2 milyar ‹sviçre Frang› yat›r›m yap›yoruz”
Nestlé’nin sahip oldu¤u güçlü marka ve ürünler ile insanlar›n yaflamlar›n›n
bir parças› oldu¤una de¤inen Bulcke, Nestlé’nin eflsiz ARGE gücüyle fark
yaratt›¤›n› belirtti. Bulcke “Nestlé dünya genelinde ARGE’ye her y›l yaklafl›k
2 milyar ‹sviçre Frang› yat›r›m yap›yor” dedi.
Nestlé’nin dünyan›n her köflesinde bulunmas› ve insan odakl› bir flirket olmas›n›n önemini vurgulayan Bulcke, Nestlé’nin dünyan›n her köflesinde uzun y›llard›r var oldu¤unu belirtti. Bulcke ayr›ca geliflmekte olan ülkelerin, özellikle de Türkiye’nin her anlamda ilerleme kaydetti¤ini, Nestlé’nin geliflmekte olan ülkelerde çok eskiden beri var oldu¤unu, bunun uzmanl›k ve gerçek anlamda tüketiciyi anlamak anlam›na geldi¤ini sözlerine ekledi.
Türkiye’deki ziyareti s›ras›nda genç ve deneyimli bir ekiple tan›flt›¤›n› belirten Bulcke, gördüklerinin yak›n gelecekte bu pazarda
neler yapabilece¤iyle ilgili motive edici oldu¤unu dile getirdi. Çal›flanlar›n ve kurum kültürünün Nestlé’nin en önemli rekabet
avantajlar›ndan biri oldu¤unu belirten Bulcke, Nestlé’nin uzun vadeli ve insan odakl› bir flirket oldu¤unu; ve kalite ve ahlakl› davranmak gibi önemli de¤erleri oldu¤unu da sözlerine ekledi.
Nestlé Asya, Okyanusya Afrika Bölge Baflkan› Frits van Dijk: “Türk pazar›na inanc›m bir kez daha güçlendi”
van Dijk saha ziyareti ve fikir önderleriyle gerçeklefltirdikleri buluflma sayesinde Türkiye’nin mevcut durumu hakk›nda daha fazla bilgi edindi¤ini ifade etti. van Dijk, Türk pazar›n›n kapasitesine olan inanc›n›n bir kez daha güçlendi¤ini belirtti.
“Türkiye’de daha yap›lacak çok fley var”
van Dijk konuflmas›nda Türkiye pazar›nda birçok çal›flma yap›ld›¤›n›, ancak flimdi bu
çal›flmalar›n uygulanmas› gerekti¤ini belirtti. Türkiye’yi 2005’ten beri düzenli ziyaret
etti¤ini ve o tarihten beri ülkenin h›zla büyüdü¤ünü sözlerine ekleyen van Dijk,
Nestlé’nin Türkiye’de daha yapaca¤› çok fley oldu¤unu dile getirdi. Türkiye’de büyü me
ko nu sun da ki
tut ku su nu
Nestlé Türkiye ekibinin de paylaflt›¤›ndan ve son dönemde bu alanda
olumlu geliflmeler elde edildi¤inden
söz eden van Dijk; “Türkiye’de yeni,
genç ve sa¤lam bir ekip var. Ekibin
motivasyonu çok güçlü. Vizyonumuz genifl. Fabrikaya yeni yat›r›mlar
yap›ld›. Tüm bunlar ile da¤›t›m, modern kanal ve geleneksel kanalda
yap›lan çal›flmalar, Türkiye’deki iflimizin daha da büyümesi aç›s›ndan
oldukça önemli.

Bulcke’ye 100 y›ll›k reklam
tabelas›
Toplant›n›n ard›ndan
Nestlé’nin Türkiye’deki 100 y›l›, 100.
y›l logolu pasta ile
kutland›. Nestlé Türkiye Genel Müdürü Hans-Ulrich Mayer
Dünya Baflkan› Paul Bulcke’ye
Nestlé’nin Türkiye’deki 100. y›l›n›
simgeleyen
1900’lü y›llar›n
bafl›na ait eski
bir reklam tabelas› takdim etti.
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Böyle sakin durdu¤una
bakmay›n, her an “çikolata
krizim geldi” diyebilir
Oyuncu Memet Ali Alabora’n›n zevklerinden biri yemek ve lezzet. Onun için farkl› tatlar
denemek, dostlarla birlikte lezzet dünyas›na yolculuk yapmak çok önemli. Mutfaktaysa tam bir
usta. Çok iyi yemek yap›yor, yemekten anl›yor. Vazgeçemedi¤i lezzetler ise tatl› ve çikolata...

Oyuncu Memet Ali
Alabora iyi yemek
yap›yor;
arkadafllar›n› kendi
yapt›¤› yemeklerle
evinde a¤›rlamaktan büyük zevk
al›yor. Dengeli ve sa¤l›kl› beslenmeye
özen gösteriyor. Çikolata ve tatl›ya
ise dayanam›yor. Baz› dönemler
gelen çikolata krizlerinde ise tercihini
sütlü çikolatalardan yana yap›yor.

anatç› bir aileden gelen Memet Ali Alabora’ya, sanat d›fl›nda ailesinden geçen
bir di¤er özellik de iyi yemek yapmak. Küçük
yafllarda oyunculu¤un yan›nda mutfa¤a da
merak salm›fl. Çok iyi yemek yapan annesi
Betül Ar›m, babas› Mustafa Alabora ve babaannesinden çok fley ö¤renmifl. Tiyatroda
oldu¤u gibi mutfakta da kendini gelifltirmifl.
‹stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuar›’n›n ard›ndan Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde
master yapan Alabora’y› bugüne kadar birçok oyun, film ve dizide izledik. Bugün Garajistanbul’un yönetim kurulu üyesi ve iletiflim yönetmeni olarak çal›flmalar›n› yo¤un bir
flekilde sürdürüyor.

S

Alabora, buldu¤u her f›rsatta mutfa¤a giriyor. Saatlerce mutfakta kal›p Osmanl›
yeme¤i de Çin yeme¤i de yapabiliyor.
Onun için mutfakta olmak, sevdikleri için
yemek yapmak büyük keyif.
Yeme¤e bu kadar merakl› olmas›na karfl›n
dengeli beslenmeye özen gösterdi¤ini söyleyen Alabora, yaln›zca tatl› konusunda kendini frenliyor. Çünkü kendi tabiriyle tam bir tatl›
ve çikolata hastas›. Her ö¤ün tatl› yiyebilece¤ini dile getiren Alabora, “Tatl› ve çikolata
vazgeçilmezim. Baklava falan da çok severim ama en çok sütlü tatl›lar› seviyorum. Her
ö¤ün dondurma, keflkül, supangle, ekmek
kaday›f› yiyebilirim. Baz› dönemler çikolata
krizim gelir. Bu kadar lezzetle ilgilenenler asl›nda bitter çikolata severler ama ben sütlü
severim. Bir de f›nd›kl›, üzümlü gibi kombinasyonlar› çok seviyorum” diyor.
Kaliteli yaflamdan anlad›¤›n›z nedir?
Kaliteli yaflam kendimize sahip ç›kt›¤›m›z
bir yaflam tarz›. Çünkü kendimize sahip
ç›kmay› b›rakt›¤›m›z her an asl›nda manipüle edilmeye bafll›yoruz. Bütün ö¤rendiklerimiz, bilgilerimiz, yap›lmas› gereken
fleyler olarak bugüne kadar edindiklerimiz bizi yönlendirmeye bafll›yor. Sistemi
suçluyoruz. Asl›nda biz sistemi oynuyoruz, yani sistemi biz yap›yoruz. San›yorum en iyi olan› bedenimize sahip ç›karak
var olmak. Tabii ki insanlar›n zevkleri var
ve bunlarla ilgilenmesi de güzel bir fley.
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Sizin ne tür zevkleriniz var?
Yemek ve lezzet benim için çok önemli. Lezzeti bir bütün olarak görüyorum. Muhabbet dünyas› da benim için çok önemli.
Müzik dünyas› çok keyifli. Bunlar benim küçük zevklerim. ‹stanbul’u çok seviyorum. Bazen çok yorucu oluyor ama burada yaflamak çok güzel. Geçenlerde birkaç arkadafl Karaköy’de Naml›’da kahvalt› ettik. Ard›ndan Arkeoloji Müzesi’ne
gittik. Kendi kentimizde, 3-4 saat içinde çok keyifli bir tatil yapm›fl olduk. Bunlar›n d›fl›nda biraz foto¤rafç›l›kla u¤rafl›yorum.
Grafik tasar›m da hobim. Bunlarla u¤raflmaktan keyif al›yorum.
Ne tür yemekler yapars›n›z?
Çok çeflitli, zengin bir mutfa¤›m var. Zaman›m varsa Osmanl›
yeme¤i de Çin yeme¤i yapabilirim. Az zaman›m varsa daha
pratik bir fley yapar›m. Benim için mutfakta imkans›z yoktur,
yeter ki isteyeyim her yeme¤i yapabilirim. En çok Akdeniz mutfa¤› yemeklerini yapar›m. So¤an›n kavruldu¤u, sebzelerin oldu¤u, zeytinya¤l› ve sar›msakl› yemekleri çok severim. F›r›nda
sebzeli tavuk yapmay› severim. ‹yi pilav yapar›m. Yapt›¤›m yemekleri be¤enirler. Bu da keyif veriyor.
Yemek yapmay› kimden ö¤rendiniz?
Annem de babam da çok iyi yemek yapar. Babaannem çok iyi
bir aflç›yd›. Ama ben küçük yafllarda kendi kendime heves ettim. Önce omlet yapt›m. Ard›ndan spagetti, flinitzel yapmaya

bafllad›m. Sonra de¤iflik yemekler denedim. Babama, anneme
sorarak, yemek kitaplar›na bakarak, lezzetçilerle tan›flarak iyi
yemek yapmay› ö¤rendim. Asl›nda yemek yapmak, teknik ö¤renmek demek. Türk yemeklerini yapmay› ö¤renmek gerekir.
Teknik ö¤rendikten sonra kendinizi gelifltirebilirsiniz. Örne¤in
beflamel sosu yapmay› ö¤rendikten sonra, k›rm›z› flarapl› da
beyaz flarapl› da yapabilirsiniz. Kendiniz de de¤iflik lezzetler
deneyebilirsiniz.
Arkadafllar›n›z› s›k a¤›rlar m›s›n›z?
F›rsat buldukça a¤›rlar›m. Onlar için yemek yapmak büyük keyif. Çok kalabal›k oldu¤umuz zaman yemek yapmay› tercih etmiyoruz, genelde mangal yap›yoruz. Çok e¤lenceli oluyor.
D›flar›da yemeyi seviyor musunuz? Tercih etti¤iniz mekanlar nereler?
Evet severim. Mutlaka ayda 3-4 kez meyhaneye giderim. Ayda birkaç kez Osmanl› mutfa¤› için Niflantafl›’ndaki Hünkar Lokantas›’na giderim. Y›lda 2-3 kez Kariye Camii’nin yan›ndaki
Asitane’ye giderim. Develi’ye, Çiya’ya s›k giderim. Bo¤azda
bal›k yemeyi çok severim.
Yabanc› mutfaklara ilginiz var m›?
Yabanc› mutfaklar› da severim ve de¤iflik mekanlara giderim.
Güzel bir Frans›z, ‹talyan lokantas›na gitmeyi severim. Yeni

Çevreci de¤il do¤ac›
Do¤aya duyarl› bir sanatç›s›n›z. Do¤ay›
korumak ad›na neler yap›yorsunuz?
Çevreciyim demek yerine do¤ac›y›m diyorum.
Çünkü çevreci olmak çakt›rmadan sistem içindeki bir antivirüs program›na dönüfltü. Antivirüs program› bir iflletim sistemini ayakta tutmaya çal›fl›r. Bizimse o iflletim sistemini de¤ifltirmemiz gerek. Do¤ayla bütünleflik yaflamaya
çal›fl›yorum. Bu yaln›zca tasarruflu ampül kullanarak, suyu az tüketerek olacak bir fley de¤il. Do¤aya sahip ç›kmak için tüketim al›flkanl›klar›n›n komple de¤iflmesi gerekiyor. Elimden
geldi¤ince dikkatli bir tüketici olmaya çal›fl›yorum. ‹htiyac›m ölçüsünde tüketiyorum. Araba
konusunda hassas›m. Düflük motorlu araç
kullan›yorum. Ne yedi¤ime, marketten ne ald›¤›ma dikkat ediyorum. ‹liflkide oldu¤um ve
destek verdi¤im Greenpeace, Do¤a Derne¤i,
Küresel Eylem Grubu gibi birçok dernek var.
Do¤a koruma bilincinin art›r›lmas› için Fehmi
Gerçeker’in projesi Çevrebey adl› animasyonda yer ald›m. Çevrebey karakteri benim tipimde bir çizgi karakter. Bütün hareketleri motion
capture tekni¤iyle ben oynad›m, ben konufltum. Çocuklar a¤açlar›n kesilmesini engellemeye çal›fl›yorlar. Yard›mlar›na Çevrebey geliyor. Birliktedünyay› kurtar›yorlar. Film ‹stanbul’da okullarda gösterilecek.
Cep telefonu kullanmaman›z da do¤ay›
korumak ad›na bir tepki mi?
Cep telefonum hiç olmad›. fiu an yaln›zca arabamda araç telefonu var. Aç›kças› hiç ihtiyac›m olmad›. Bir gün ihtiyac›m olursa, al›r›m.
Teknolojiyle de mi aran›z kötü?
Teknolojiyle tuhaf bir iliflkim var. Örne¤in evimde 5+1 DVD sistemim yok. Teknolojiyle aram›n
iyi oldu¤u tek fley bilgisayar. Bir laptop’um var.
‹çinde de Linux var. Kendi ihtiyac›m› görecek
baz› programlar var. Bilgisayar bafl›nda zaman
geçirmekten çok zevk al›yorum.

lezzetleri tatmaya çal›fl›r›m. Yemek yemeyi çok seviyorum, hastas›y›m, ölürüm yani.
Ancak çok abartmam. Çünkü yemek yemeyi sevmek t›ka basa yemek demek de¤il.
Formumu koruyabiliyorum.
Sa¤l›kl› yaflam ad›na neler yapars›n›z? Spora zaman ay›r›r m›s›n›z?
Elimden geldi¤ince neyi, ne zaman, ne kadar yedi¤ime dikkat ederim. Çünkü afl›r›ya
kaçabiliyoruz. Bir ö¤ün yedi¤imi, di¤er ö¤ün yemem. Örne¤in bir ö¤ün sebze yediysem di¤er ö¤ün tavuk yemeyi tercih ederim. Zaten çok yürürüm. Bugünlerde çok yapam›yorum ama uzun süre spor yapt›m.
fiu an üzerinde çal›flt›¤›n›z projeler neler? Garajistanbul’da neler yap›yorsunuz?
Hayat›m Garajistanbul’da geçiyor. Buras› sanatç›lar›n üretim yapabilmeleri için bir
alan. 200’den fazla sanatç›n›n üretim yapt›¤› Garajistanbul bir sanat kooperatifi. Desteklerle kurulmufl, desteklerle hayat›n› sürdürebilecek bir alan. O nedenle her zaman,
hem izleyici hem sanatç› hem de destekleyici olarak yeni Garajistanbullulara ihtiyaç
duyan bir ça¤dafl gösteri sanatlar› oluflumu. Bu oluflumun bir aya¤› Anadolu’da, bir
aya¤› Avrupa’da. Sanat yönetmenlerimiz Garajistanbul’un yeni sezon program›n› haz›rlad›lar. Birbirinden heyecanl› projeler sanatseverlerle buluflmaya devam ediyor.
Bu y›l renkli, dinamik, genç ve uluslararas› bir program›z var.
Film, dizi ya da oyun projeniz var m›?
Aral›k ay›nda Histanbul adl› oyuna bafllad›m. Televizyonda bir fley yapacak zaman›m
yok. Bütün zaman›m› Garajistanbul’a veriyorum. Çünkü bir fleyi infla etmeye çal›fl›yoruz. O da flimdilik televizyonda bir fley yapmaya zaman b›rakm›yor. Benim için flu
an Garajistanbul öncelikli. Buras› yaln›zca bir tiyatro de¤il. ‹çinde tiyatro, dans gibi
birçok iflin yap›ld›¤› bir mecra.
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A¤açtan fincana kahvenin öyküsü
Kahve gündelik hayat›m›z›n vazgeçilmezi; büyük bir endüstrinin de ana maddesi. Bugün farkl›
damak zevklerine hitap eden çok say›da kahve çeflidi raflarda yer buluyor; kahve günümüzde
a¤açtan fincana belki de en zevkli yolculu¤unu sürdürüyor.

Arabica ve Robusta

‹ki ana kahve çekirde¤i çeflidi var: Arabica ve Robusta. Arabica çekirde¤i deniz
seviyesinden
600-1800
metre yükseklikte, ›l›k ve tropikal bir iklimde yetiflir. Hofl
kokulu, aromatik, lezzetli ve
daha yumuflak bir kahve tad›
verir. Kafein oran› daha yüksek
olan Robusta ise daha keskin
ve güçlü aromas›yla sert kahve
tad›ndad›r. Robusta çekirdekleri da¤
eteklerinde, Arabica’dan daha genifl bir
co¤rafyada ve s›cakl›k aral›¤›nda yetiflir.

imi için sabah uyanman›n en önemli koflulu, kimi için sohbetin bahanesi… Mis
gibi kokusu ile gündelik hayat›m›z›n vazgeçilmezi... Bir rivayete göre kahve 11.
yüzy›lda Habeflistan topraklar›nda Kaldi isimli bir çoban taraf›ndan keflfedildi. Kaldi,
keçilerinin bir çal›n›n meyvelerini yedikten sonra daha hareketli olduklar›n› gözlemleyince meyveleri kendisi de denedi.

K

Meyveler çobana beklenmedik bir enerji verince, bu meyvelerin marifeti k›sa
sürede tüm bölgeye yay›ld› ve meyveler o bölgenin ad›yla an›lmaya baflland›: Kaffa. Ticaret yollar›yla k›sa sürede Arap Yar›madas›’na geldi. Osmanl›
‹mparatorlu¤u’na ulaflmas› ise kahvenin tüm dünyaya yay›lmas› için en
önemli aflama oldu.
En de¤erli tar›m ürünü
Bugün dünyan›n en de¤erli tar›m ürünlerinden biri olan kahve yaln›zca tropikal iklimlerde yetifliyor. Bu nedenle az ülke kahve üretebiliyor. En büyük kahve üreticisi olan
Brezilya’y›, Vietnam, Kolombiya, Endonezya ve Kenya gibi ülkeler izliyor. Peki kahvenin a¤açtan fincana serüvenini merak ediyor musunuz? ‹flte bafll›yor…

Nestlé fark›yla kahvenizi
keyifle yudumlay›n
Kahve çekirdekleri kavrulduktan
sonra ö¤ütülür.
Taze ö¤ütülmüfl kahve, dev boyutlardaki süzgeçli ibriklere konur. S›cak suyla piflirilir, kahvenin özü suya geçer, içindeki su buharlaflt›r›larak saf kahve özü elde edilir. Bu öz kurutula rak çö zü ne bi lir ha z›r kah ve el de edi lir.
NESCAFE’nin mükemmel tad›na ve aromas›na her defas›nda ulaflabilmenizi sa¤layan bu
sistem ilk defa 60 y›l önce Nestlé taraf›ndan
gelifltirildi.
NESCAFE, y›llard›r farkl› çeflitleriyle kahve
dünyas›na yön veriyor. Nestlé’nin gelifltirdi¤i
kahve çekirde¤i s›n›fland›rma sistemiyle dünyada yetiflen tüm kahve çekirdeklerinin özellikleri belirlenerek en üst seviyede ürün kalitesi yarat›l›yor.

Defne a¤ac›na
benzer bir a¤ac›n
çiçe¤i olarak
bafllar kahvenin
öyküsü. Alt› yafl›na
geldi¤inde ilk meyvelerini verir.
Olgunlaflt›kça k›zaran meyveler
toplanarak kalitesi, rengi ve büyüklü¤üne göre s›n›fland›r›l›p güneflin
alt›nda kurumaya b›rak›l›r. Bu
meyveleri elinize al›p sallad›¤›n›zda
içinde bulunan iki adet kahve
çekirde¤inin sesini duyabilirsiniz.
‹flte bu ses, keyifli bir yolculu¤un ilk
dakikalar›n› haber verir insana.

Bir çiçekten nerelere…
Kahve çekirde¤i yaflam›na kahve a¤ac›nda bir çiçek olarak bafllar. Olgunlaflt›kça k›zaran meyveler toplanarak güneflte kurutulur. Bu meyveleri sallad›¤›n›zda içinde bulunan iki kahve çekirde¤inin sesini duyabilirsiniz. Bu ses, keyifli bir yolculu¤un ilk dakikalar›n› haber verir.
Kavurma, harmanlama ve ö¤ütme…
Üretimin en önemli aflamalar›ndan biri kavurma aflamas›d›r. Çekirdekler dikkatlice
seçilir ve 200-300 derecede kavrulur. Renkleri koyulaflmaya, tatlar› da ac› bir hal almaya bafllar. Son olarak ani so¤utma ifllemiyle çekirdeklerin aromalar› korunur. Do¤ru biçimde kavrulmufl kahvenin rengi orta tonlarda kahverengi olur. Harmanlama
aflamas› da çok önemlidir. Giderek büyüyen sektörde markalar› birbirinden ay›ran en
önemli özellik kahvenin harman›d›r. Standart bir tat sunabilmek için her defas›nda
ayn› flekilde harmanlama yapmak gerekir. Böylece farkl› kahve çekirdekleri do¤ru
oranlarla kar›flt›r›larak de¤iflik kahve çeflitleri elde edilir. Kahvenin nas›l haz›rlanaca¤›
ö¤ütülen çekirdeklerin boyutuyla ilgilidir. Filtre kahvelerde ince tanecikler suyla birlikte filtrenin alt›ndan geçerek ac› bir tada neden olur. Tanecikler büyük olursa kahve
suda gerekli oranda ifllenmez ve tats›z bir kar›fl›m elde edilir. Espresso makinesinde
haz›rlanacak kahve çekirdekleri ince ve küçük boyutta ö¤ütülür.
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fievval Sam ile Bal›k Pazar›’nda
Türkiye’nin en eski ve renkli bal›k çarfl›lar›ndan Beyo¤lu Bal›k Pazar›’nda oyuncu ve flark›c›
fievval Sam ile al›flverifl keyfi yapmak üzere bulufltuk. Bal›klar›, meyveleri torbalara doldurduk;
dinlenmek üzere bir restorana oturduk. Sonras›nda keyifli bir sohbete koyulduk.

stanbul’un ünlü Beyo¤lu Bal›k Pazar›’n›n tarihi Sultan Abdülaziz Dönemi’ne dayan›yor.
150 y›ll›k geçmifliyle Türkiye’nin en eski bal›k çarfl›lar›ndan. Pazar, kentin en ifllek bölgelerinden birinde renkli ve hareketli bir sokakta faaliyet gösteriyor. Birbirinden renkli sebze
ve meyve tezgahlar›, mevsimine göre en taze bal›¤›n bulunabildi¤i bal›kç›lar›, meyhaneleri, kokoreççileri, midye tezgahlar› ile canl› bir kültürü temsil ediyor. Al›flverifl yapmasa bile
Beyo¤lu Bal›k Pazar›’n› boylu boyunca yürümek insana iyi geliyor, insan› tazeliyor.

‹

Biz de güzel bir istanbul gününde oyuncu ve flark›c› fievval Sam ile Beyo¤lu Bal›k Pazar›’nda bulufluyoruz. Amac›m›z birlikte al›flverifl yapmak, sohbet etmek, güzel birkaç
saat geçirmek. Kimi büyüklerimiz “insan› al›flverifl yaparken tan›rs›n” derler. Gerçekten
de öyle. Sam, besinlerin yararlar› hakk›nda son derece bilgili. Güler yüzlü, hofl sohbetli. Biz tarihi dokunun içinde dolan›rken esnaf ve vatandafllar Sam’a büyük ilgi gösteriyor. O da herkesle konufluyor, isteyenle foto¤raf da çektiriyor.
Derken Sam, çeflit çeflit bal›k, meyve ve sebze tezgahlar›n›n aras›nda, gözüne bal›kç›
tezgah›ndaki çipuralar› kestiriyor ve “Alsak m›, ne yapsak?” diyor. Akflam evde piflirmek üzere iki büyük çipuray› bal›kç›ya temizlemesini söylüyor, “Kilosu ne kadar?” diye
sormadan kendisinden istenen 30 YTL’yi uzat›yor. Pazarl›k yapmaktan çok çekiniyor.
Bal›kç›n›n tam karfl›s›ndaki manava yönelirken, “Meyvelerden en çok elmay› severim”
diyor ve kilosu 2 YTL’den bir kilo elma sat›n al›yoruz. Faydalar› saymakla bitmez dedi¤i siyah üzümü 4 YTL’den, mükemmel bir sa¤l›k kayna¤› kabul etti¤i kara inciri 5
YTL’den ve hazm› kolaylaflt›r›r dedi¤i fleftaliyi de 3 YTL’den sat›n alarak yiyecek al›flveriflimize ara veriyoruz. Çünkü Sam’›n gözü, manav›n yan›ndaki hediyelik eflya tezgah›nda yer alan bak›r cezvelere tak›l›yor.
Sat›c›n›n kendisine cezveyi hediye etme istedi¤ine karfl›n alelacele etikette yazan 15
YTL’yi uzat›yor ve oradan uzaklafl›yoruz.
Yeterince al›flverifl yapt›¤›m›za inan›yor ve art›k dinlenmemiz gerekti¤ini düflünerek
bir restoranda oturuyoruz. ‹flte as›l sohbetimiz de orada bafll›yor…
S›k s›k Bal›k Pazar›’na gelir misiniz?
‹nan›r m›s›n›z, ben daha befl y›l önce keflfettim Beyo¤lu’nu ve Bal›k Pazar›’n›. Küçük
yafllardan itibaren çok hayal dünyas›nda yaflayan bir insan oldu¤um için kendi kurdu¤um dünyamda yaflard›m. Bu nedenle mekanlar›n çok fazla bir etkisi yoktu bende. Ne zaman ki onlar› biraz daha biriktirdim, o zaman bir anlam yükledim. Çünkü
art›k anlam yüklemem gerekti¤ini hissetti¤im dönemlerim oldu. Gülbeyaz dizisinin
çekildi¤i dönemde çok yo¤un çal›fl›rd›m. ‹flimiz bittikten sonra gece geç saatlerde

Leman Sam’›n k›z› olmak...
“Leman Sam’›n k›z› olman›n avantaj›, ‘Onun
k›z› olmak’t›. Onun e¤itiminden, bilgisinden,
duygusundan ve hayat› alg›lay›fl›ndan geçmek
gibi gerçekten büyük bir avantaja sahiptim.
Ama bu ayn› zamanda büyük de bir dezavantaj çünkü bu insanlarda bir beklenti yarat›yor.
Karfl›mdaki ç›ta öyle yüksek ki, o ç›taya ulaflmak çok zor. Ancak annesi gibi dev bir isme
karfl›n kendine de baflka bir kitle yaratabilmifl
ender kiflilerden biriyim galiba. Çünkü bugün
bizi birbirimizden ba¤›ms›z olarak da an›yorlar. Onun k›z› olman›n bir avantaj› varsa
genetik olarak onun sesini, duygusunu,
müzi¤i alg›lay›fl biçimini almak olabilir. Yoksa
uzun zaman›m ticari anlamda çok say›da
önyarg›yla mücadele etmekle geçti.”

16 sohbet fievval Sam
buralarda tak›l›rd›k. Dünyan›n en eksantrik
yerlerinden biri.
Ne s›kl›kta al›flverifl yap›yorsunuz peki?
Düzenli bir al›flverifl al›flkanl›¤›m yok. Hatta al›flverifl yapmaktan s›k›l›r›m biraz. Ürünü seçeyim, paras›n› ödeyeyim ve baflka
ifllerle ilgileneyim isterim.
Evet, al›flveriflte çok h›zl› karar veriyor, pazarl›k yapm›yorsunuz…
Alaca¤›m› bir an önce al›p gitmekten baflka bir fley düflünmem. ‹flimi hemen bitirmem gerek, aksi takdirde s›k›nt› basar.
Pazarl›k yapmay› da beceremem. Ne fiyat
söylenirse al›r›m. Çünkü pazarl›k yapmaya
uta n› r›m. Ya pan la ra hay ran l›k du ya r›m
ama ben anlamam bu iflten.
Bu durumda parayla iliflkiniz nas›l?
Paray› ihtiyac› olanlarla paylafl›r›m. Lüksüm olmad›¤› için baflkalar›na da kal›yor.
Paradan hiç anlamam. Saymay› bile tam beceremem. Ama ne kadar çok paylafl›rsam bana o misli geri geliyor. Hayat›m›n flu döneminde mülkiyet duygusu üzerinde
çal›fl›yorum. Son dönemdeki konu bafll›¤›m mülkiyet duygumu halletmek. Bu duygudan kurtulmam laz›m.
Mutfakla aran›z nas›l?
Mutfa¤› severim ama yapt›¤›m yemeklerin genelde bir tarifi olmaz çünkü hepsi uydurma olur. Bir yapt›¤›m› bir daha yapamam genelde. Çok s›k yemek yapt›¤›m› söyleyemem ama yapt›m m› çok güzel yapar›m.
Beslenmenizde nelere dikkat edersiniz?
Faydal› yemekler yemeyi severim. Sa¤l›¤›ma düflkün oldu¤um için lezzetten önce fayda beklerim. K›rm›z› et ve tavuk yemem. Yapay her fleyden uzak dururum. Ama hamur iflini de çok severim; ev böre¤ine ve ev kurabiyesine bay›l›r›m. Evde yap›lm›fl her
fleyi çok severim. Komflunun evinde piflen kek ve börek benim için mükemmeldir.
O¤lunuz Tar›k Emir’in beslenmesinde nelere dikkat ediyorsunuz?
12 yafl›nda olan Tar›k Emir, küçüklü¤ünden beri bitki çaylar› içmeye al›flk›n. Annesi
gibi faydal› yiyecekleri yemeyi sever. Benim gibi tatl›ya düflkün. Bu tatl› hevesimizi
dengede tutmaya çal›fl›yoruz.
Sofran›zdan neyi hiç eksik etmezsiniz?
Yo¤urt sofram›zdan hiç eksik olmaz. Her fleye yo¤urt katar›m, çorbaya bile! Bilinçli
ve ciddi flekilde yo¤urt tüketmek gerek, çünkü sa¤l›¤a çok faydal› bir besin.
Düzenli spor yapar m›s›n›z?
Spor yapmam laz›m ama yapam›yorum. Sahilde koflmak veya eve koflu band› almak
beni s›k›yor. Benim da¤da, bay›rda yürüyüfl yapmam laz›m. Beni b›raksan›z, temiz

fievval Sam ile
Beyo¤lu Bal›k
Pazar›’nda al›flverifle ç›kt›k.
Birbirinden renkli
bal›k ve meyve, sebze tezgahlar›n›n
aras›nda doland›k. Hem al›flverifl
yapt›k hem de koyu bir sohbete dald›k.
Ö¤rendik ki Sam sebze ve meyvelerin
yararlar›n› iyi biliyor, sa¤l›kl› besleniyor.
Tatl›ya ise dayanam›yor, ama bu
iste¤ini dengede tutmaya çal›fl›yor.
Sofras›ndan yo¤urdu hiç eksik
etmiyor.

havada etrafa baka baka kilometrelerce
yürüyebilirim. Ama spor salonlar›nda kofludan, yürüyüflten s›k›l›yorum. Yaz›n deniz, göl, akarsu, flelale, çay hiç ay›rmadan yüzebilirim.

Hey gidi Karadeniz...
“Aidiyet duygusu ile sorunu olan biriyim. Bir millete, bir ideolojiye, bir ›rka ait olma duygusu benim için birey olamaman›n bir göstergesi. Ancak
aidiyet duygusunun tek karfl›l›¤› var; o da anadil.
fiark› söylemek benim için anadilimde konuflmak
gibi. Son ç›kan Karadeniz albümüm genel itibariyle çok içime sinen bir çal›flma oldu. Hiç promosyon yapmamam›za, hatta klip bile çekmememize ra¤men gerçekten karfl›l›k buldu. fiu anda en çok satan pop albümleriyle yar›fl›yor. Sahnede yapamayaca¤›m bir fleyi, teknolojiyi kullanarak albüme koymak istemedi¤imden albümde
akustik enstrümanlar kulland›k. 16 flark›n›n kayd› 16 gün sürdü diyebilirim. Albüm için çal›flmalar›m›z Nisan’da bafllad›. May›s ay›nda da di¤er
çal›flmalar› yapt›k ve iki ayl›k bir çal›flmayla albüm
haz›r oldu, Haziran sonunda da piyasaya ç›kt›”.

Yapt›¤›n›z ifl popüler ama öyle yaflam›yorsunuz, dengeyi nas›l sa¤l›yorsunuz?
Bu bir stra te ji, po li ti ka ya da imaj
çal›flmas› san›l›yor ama de¤il. Ben sadece öyleyim. Herkes kendi hikayesinin
baflrolünde ve o hikaye içerisindeki esas
anahtar› bulmak için bir fleyler yafl›yoruz.
Hayat tarz›m da o anahtar› arama süreci
içinde bulduklar›mdan bana yans›yanlar… Gösteriflten hofllanan biri de¤ilim.
Yapt›¤›m, gösterifli de içinde bar›nd›ran
bir fley ama flark›m› söyledi¤im an›n d›fl›ndaki her fley bana zul geliyor. Hayata
dair bir fley konuflmayacaksam asla geyik muhabbeti televizyon programlar›na
kat›lm›yorum. Benim için zaman kayb›…
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foto¤raf Ayten Aytun Y›lmaz

Hayvan sevmeyen insan sevemez
Ünlü flark›c› Yonca Evcimik gerçek bir hayvansever. Bodrum’daki çiftli¤inde 10 köpe¤i, bir
kedisi ve ailesiyle birlikte yafl›yor. Köpekleri ve kedisi için “Hayat› onlarla paylaflmak bana çok
fley ö¤retti. Hayat› ve insanlar› sevmemde büyük katk›lar› var” diyor.

ayvan beslemek her ne kadar uzaktan kolay görünse de zor ifl. Büyük
bir sorumluluk ve gerçek bir sevgi gerektiriyor. Ona t›pk› bir çocuk gibi ilgi ve sevgi göstermeniz, ihtiyaçlar›yla ilgilenmeniz
gerekiyor. Tabii verilen e¤itim de cabas›.
Hayvanseverler, hayvanlar› kimi zaman dostlar› kimi zaman da çocuklar› gibi görüyor.
Onlar›n bak›m›yla ilgilenmek zevk veriyor; akflam evdeki köpe¤in ya da kedinin koflulsuz
sevgisiyle karfl›laflmak dünyalara de¤iyor.
Ayr›ca bir araflt›rmaya göre hayvan beslemenin sa¤l›k üzerinde olumlu etkileri oldu¤u da
görülüyor. Hayvan besleyen kiflilerde kolesterol ve kan bas›nc› gibi rahats›zl›klar daha düflük seviyelerde gerçeklefliyor; kalp hastal›klar› riski azal›yor. Ayr›ca hayvan besleyen yafll›
insanlar›n sosyal yaln›zl›k karfl›s›nda daha dayan›kl› olduklar› görülüyor. Uzmanlar hayvanlar›n sa¤l›k üzerindeki olumlu etkilerinin temelinde “bir canl› için yaflama ve önemli olma içgüdüsü”nün oldu¤unu söylüyor. Hayvanlarla iletiflimde bizlere koflulsuz sevgi vermeleri,
ihtiyaç duymalar›, oldu¤umuz gibi bizi kabullenmeleri büyük önem tafl›yor.

H

paylafl›yor olmak do¤ru insan olmak ad›na
bana çok fley ö¤retti. Hayat› ve insanlar›
sevmemde hayvanlar›n çok büyük etkileri
var. fiöyle net bir tespitim var; insan sevmeyen, hayvan sevemez. Bu nedenden
dolay› çocuklara her fleyden önce mutlaka
hayvan sevgisini afl›lamal›y›z.

Uzun bir seyahate ç›karken evinizdeki
hayvanlar› b›rakabilece¤iniz hayvan
oteli, hayvan bar›na¤› gibi yerler var m›?
Ünlü flark›c› Yonca Evcimik de gerçek hayvanseverlerden biri. Evcimik’le hayvan sevgisi- Ben b›rakam›yorum çünkü onlardan ayr›lam›ni konuflmak üzere bir araya geldi¤imizde ilk sözü, “hayvan sevgisi bambaflka bir fley, yorum ama b›rakan arkadafl›mlar var. Hepsi
hayat›m› besliyor” oldu ve ekledi: “Hayvan sevmeyen, insan sevemez. Çocuklara mutla- de memnun. Ben evden uzaklafl›rsam en yak›n›mdakilere, yani aileme emanet ediyorum.
ka hayvan sevgisini afl›lamal›y›z”.
Hayvan beslemenin püf noktalar› neler?
Kaç tane evcil hayvan besliyorsunuz, ne zamand›r sizinle birlikteler?
10 köpe¤im, bir de kedim var. Çok uzun zamand›r benimle yafl›yorlar. Bodrum’da bir Sevgi bu iflin püf noktas›.
“Yonca Evcimik Cumhuriyeti” kurdum. Ailem, sevdiklerim, mandalina a¤açlar›m, keTür ki ye’de ki hay van hak la r› ko nu dilerim, köpeklerim hepimiz bir araday›z.
sunda ne düflünüyorsunuz?
‹çler ac›s›. Son zamanlarda ciddi geliflZor ve masrafl› de¤il mi?
meler yaflansa da birçok eksi¤imiz var.
Zor ve maliyetli ama yapacak bir fley yok. Kendim yemiyorum, onlara yediriyorum.
Hangi konularda eksiklikler var?
Belediyeler, veterinerler ve sivil toplum
kurulufllar› bir araya gelerek sokaktaki
bafl›bofl hayvan sorununu çözmeli. Bu
Hayvan beslemek özel hayat›n›z› nas›l etkiliyor?
Hayvan sevgisi bambaflka bir fley. Etkilemekten çok hayat›m› besliyorlar. Hayat› onlarla hayvanlar bar›naklarda k›s›rlaflt›r›l›p, etiHepsiyle siz mi ilgileniyorsunuz?
Evet. Ben yokken de ailem ilgileniyor.
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ketlenerek yeniden soka¤a sal›n›rsa sorun kalmaz. Kad›köy’de bu tür çal›flmalar yap›l›yor ve çok da baflar›l›. Oradaki çal›flmalar örnek al›nmal›.
Hayvan haklar› için bir derne¤e üye misiniz?
Canl› Dostlar› A¤›’n›n kurucu üyesiyim ve hayvan haklar› için de bütün çal›flmalara
kat›lmaya çal›fl›yorum. Kim ne yard›m isterse yetiflmeye çal›fl›yorum.
90'l› y›llarda pop müzi¤indeki devrimin öncülerindesiniz. Müzik dünyas›nda
dünden bugüne neler de¤iflti?
Bu 18 y›lda çok fley de¤iflti. Hem ben çok de¤ifltim hem de Türkiye çok de¤iflti ama
o günlerdeki kadar radikal bir de¤iflim olmad›. O bir süreçti ve o flekilde güçlü bir de¤iflim yafland›. Ben de konservatuar ve dans kökenli oldu¤um için kendi ad›ma çok
farkl› ve baflar›l› ifller yapt›m. Bir y›l fiahin Özer’in kap›s›nda bekledikten sonra amac›ma ulaflt›m. Müzik ve görselli¤i birlefltirince bir gecede büyük de¤iflimler yafland›.
fiu anki durumu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Hem Do¤ulu hem Bat›l› olal›m derken ortaya büyük bir karmafla ç›k›yor. Bu her alanda oldu¤u gibi müzik alan›nda da büyük sorunlar yarat›yor. Hala Türkiye’de do¤ru
tarz bulunamad›. Bulundu¤u anda her fley çözülecek diye düflünüyorum ama ne zaman olur bilmiyorum.
fiark›c›, yap›mc›, dansç›, jüri üyesi… Farkl› alanlarda birçok çal›flman›z var.
Sizin için en öncelikli olan hangisi?
Hepsi benim için çok önemli, hepsi benim bir parçam. Ben sadece müzik yapan biri
de¤ilim. Benim bir sürü hayalim var ve bunlar› farkl› alanlarda ifller yaparak hayata
geçirmeye çal›fl›yorum.
Son albümünüz “fiöhret – ‹bret Öyküsü”nün çal›flmalar› ne kadar sürdü?
Yaklafl›k bir y›lda tamamlad›k albümü. Ayr› ayr› çal›flmalar› bir araya getirdik ve 6 ayda da stüdyo kay›tlar›n› tamamlad›k.
Di¤er albümlerinizden farkl› m›?
Ben hiçbir fleyi ilk olmak ad›na yapmam ama genelde yapt›¤›m fleyler kendi alan›nda
bir ilk olur. Çünkü sürekli kendimi yenilemeye çal›fl›yorum, müzik, dans, her alanda yaflanan geliflmeleri çok yak›ndan takip ediyorum ve uygulamaya çal›fl›yorum. Do¤al olarak bütün bu fleyler benim ifllerimi farkl›laflt›r›yor. Bu flekilde an›lmak da beni mutlu ediyor. Bu albümde de yine yenilikler var. Albümün bir kapa¤›nda ben var›m, di¤er kapa¤›nda yepyeni bir grup Pop Corn ve U¤ur var.
Çocuklara kendinizi be¤endirmek zordur ama siz bunu baflard›n›z. Bu iletiflim devam ediyor mu?
Çocuklara kendinizi be¤endirmek gerçekten çok zor. Ya severler ya nefret ederler.
Balonlarla kand›ramazs›n›z. Bu anlamda çok flansl›y›m. Abone albümüyle bafllayan
bu ilgi Ç›lg›n Bedifl’le devam etti ve flu anda da gayet iyi. Çocuklar› çok seviyorum
ama onlar için özel hiçbir fley yapmad›m. ‹lk defa Yoncimik lisansl› ürünleriyle onlar
için bir fleyler yapt›m.
Evde ne kadar zaman geçiriyorsunuz?
Hiç belli olmuyor. Bazen evden ç›km›yorum bazen hiç gelemiyorum ama ev ifllerini
hiç sevmiyorum. Hayallerimi gerçeklefltirmek için sürekli koflturuyorum.

Yonca Evcimik’in
10 köpe¤i, bir de
kedisi var.
“Hayvan beslemek hayat›m› besliyor” diyen
Evcimik, uzun zaman hayalini
kurdu¤u çiftlikte ailesi ve
hayvanlar›yla yafl›yor. Sanatç›
“Hayvan sevmeyen, insan sevemez. Çocuklara hayvan sevgisini
afl›lamal›y›z” diyor.
Evde en çok vaktinizi ne al›yor?
Evdeysem sürekli yabanc› dizi seyrediyorum ve dünyadaki geliflmeleri yak›ndan
takip etmeye çal›fl›yorum.
Mutfakla aran›z nas›l?
Can›m isterse çok güzel yemekler yapar›m ama uzun zamand›r yapm›yorum.
Ne tür yemekler seversiniz?
Çok ifltahl› biriyim ve yemek ay›rt etmem.
Her mutfa¤› çok severim.
Her dem genç, enerjik bir görüntünüz var. Bunun s›rr› nedir?
Bu tamamen genlerle alakal›, beslenmeyle hiç alakas› yok. Biz ailecek minyon
tipli oldu¤umuzdan ailede kimse yafl›n›
göstermez. Ayr›ca küçük yafllardan beri
dans etti¤im için fiziksel olarak kolay deforme olmuyorum. Kozmetik ürünleri hiç
takip etmiyorum ve aynaya çok fazla
bakm›yorum. Sevdi¤iniz ifli yapmak ve
içinizdeki çocu¤u kaybetmemek genç
kalmak aç›s›ndan çok önemli.
Yapmak istediklerinizin ne kadar›n›
yapabildiniz?
Dans ve müzi¤i birlefltirmek en büyük hayalimdi ve bunu gerçeklefltirdim. Ç›lg›n
Bedifl’le oyunculu¤umu pekifltirdim. Okul
açmak istiyordum, çocuklar için lisansl›
ürünler haz›rlamak istiyordum, kitap yazmak istiyordum… Bunlar›n hepsi gerçekleflti. Sürekli yeni hayaller kurup onlar›
hayata geçirmek istiyorum.
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Brunch keyfi
Nestlé NESFIT’le sa¤l›k
Kahvalt›l›k gevrekler kahvalt› aç›s›ndan
zengin içeri¤inin yan› s›ra ülkemizde çok
düflük olan süt tüketimini de destekliyor.
Hem çocuklar›n hem de yetiflkinlerin
günde en az üç porsiyon tam tah›l
tüketmeleri öneriliyor.

Nestlé kahvalt›l›k gevrekler
• Nestlé Kahvalt›l›k Gevrekler, Türkiye’nin en çok tercih edilen kahvalt›l›k
gevrek markas›.
• Nestlé Kahvalt›l›k Gevrekler, Türkiye’de ilk olma özelli¤i ile tam tah›ll› gevrekleri tüketicilerine sunuyor.
• Tah›l›n endosperm, öz ve kepek olarak adland›r›lan tüm k›s›mlar›n› içeren
tam tah›llar; diyet lifi, niflasta, doymam›fl ya¤lar, antioksidanlar, vitamin ve
mineraller, lignanlar ve fenolik bileflenler
gibi koroner kalp hastal›¤›, kanser, diyabet, obezite ve di¤er kronik hastal›klar›n riskinin azalmas›yla iliflkilendirilen
birçok besin ö¤esi bak›m›ndan zengin.
Omletsiz brunch, asla...
4 kiflilik peynirli omlet malzemeleri:
8 yumurta, 100 gr kaflar peyniri, 100 gr
ya¤, bir miktar süt, tuz, kekik ve karabiber...

Nestlé CHOKELLA’n›n bol ç›kolatal› tad›...
Mutlu bir brunch'›n garantisi...
Nestlé CHOKELLA y›llard›r büyük küçük
herkesin vazgeçilmezi. S›cak bir dilim ekmek
üzerine sürdü¤ünüz nefis CHOKELLA ile gelen
enerji ve mutlulu¤un tad›n› ç›kar›n.

Bir fincan NESCAFE...
‹ster tatl› ile birlikte kahvalt›n›n üstüne için
ister kahvalt› s›ras›nda... Püf noktas›n› zaten biliyorsunuz: Bir fincan s›cak suya istedi¤iniz miktarda koyuyor, zevkinize göre sade ya da sütlü içiyorsunuz.

Çocuklar NESQUIK’e bay›l›yor
Nestlé kahvalt›l›k gevrekler kemik ve difllerin güçlenmesini sa¤layan kalsiyum
aç›s›ndan da zengin.1 porsiyon
NESQUIK büyüme ça¤›ndaki çocuklar›n
günlük almas› gereken 8 ayr› vitamin ve
demir miktar›n›n yüzde 25’ini karfl›lar.

Brunch, özellikle
pazar günleri hem
sevdiklerimizle bir
araya gelmenin hem
de haftan›n yorgunlu¤unu atman›n en güzel bahanesi.
Bahçeflehir Tike’ye haz›rlad›klar› nefis
brunch için teflekkür ederiz.
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elevizyon ekranlar›nda dizi bollu¤unun yafland›¤›
uzun bir dönemden geçiyoruz. Hemen her dizide
karfl›m›za çocuk oyuncular ç›k›yor. Kimi bebek, çocuk,
kimi orta ö¤renim seviyesindeki gençler… ‹nsan merak
etmeden duram›yor, bu çocuklar özellikle k›fl aylar›nda
ifl ile okulu birlikte nas›l yürütüyor? Bu kadar yüksek bir
tempoda yaflarken nas›l besleniyorlar? Ekran önünde olmak psikolojilerini nas›l etkiliyor? ‹leride oyunculu¤u devam ettirmeyi düflünüyorlar m›?...

T

Bu sorular›m›za cevap bulmak üzere, son zamanlar›n en
çok izlenen ve çekimleri hafta sonlar› gerçeklefltirilen Selena dizisinin setine konuk olduk ve dizide üç k›z kardefli
canland›ran genç oyuncularla konuflma f›rsat›n› yakalad›k. 14 yafl›ndaki Gizem Güven lise birinci s›n›f ö¤rencisi,
dizide Leyla Aykar karakterini canland›r›yor. 16 yafl›ndaki
Cansu Demirci ise lise ikinci s›n›fa devam ediyor ve onun
da dizideki ad› Selin Aykar. Üçüncü k›z kardefl K›v›lc›m
Aykar’› ise yine 16 yafl›ndaki lise ikinci s›n›f ö¤rencisi Hazal fienel canland›r›yor. Küçük yafllardan beri reklam, klip
ve dizi oyunculu¤u yapan bu gençler yaflamlar›ndan çok
memnun görünüyor, oyunculu¤u çok sevdiklerini söylüyorlar. Hepsi sa¤l›kl› beslenme konusunda bilinçli. Çikolata ve gofret çok seviyorlar ancak dengeli tüketmeye
özen gösteriyorlar. Tercihleri hep Nestlé’den yana…
Ailelerinin yak›n markaj› alt›ndaki gençler bizlere set ve
okul aras›nda geçen yaflamlar›n› anlat›yor.
Oyunculu¤a nas›l bafllad›n›z?
Gizem Güven (G. G.): Üç yafl›ndayken ailem beni bir
oyunculuk ajans›na kaydettirmifl. Önce reklamlarda kü-
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çük roller ald›m, katalog çekimlerine kat›ld›m, dublaj yapt›m,
sonra da dizilerde oynamaya bafllad›m.
Cansu Demirci (C. D.): Küçükken bale dersi al›yordum. Benimle beraber bale yapan yak›n bir arkadafl›m›n annesi de oyunculuk
ajans›nda çal›fl›yordu. Ondan reklamda oynama teklifi ald›m. Sonras›nda Sihirli Annem dizisinde oynad›m. fiimdi de Selena’day›m.
Hazal fienel (H. fi.): Geçmiflte fiehir Tiyatrolar›’nda amatör
oyunculuk deneyimine sahiptim. Hasibe Eren’den oyunculuk
dersleri de ald›m. Ba¤l› oldu¤um ajans bana Selena dizisi için
teklifte bulundu. Kabul ettim ve flimdi buraday›m.
Çekimleriniz nas›l geçiyor?
G. G.: Sette zaman e¤lenceli geçiyor. Hiç s›k›lmadan saatler
geçiriyorum. Zaten herkes ve her fley öyle hareketli ki s›k›lacak
zaman yok.
C. D.: Oyunculu¤u çok severek yap›yorum. Burada da hepimiz e¤lenerek çal›fl›yoruz.
H. fi.: Oyunculu¤u çok seviyorum. Seti elimden geldi¤i kadar
e¤lenceli hale getirmeye çal›fl›yorum. Zaten dizideki rol arkadafllar›m gerçek hayatta da çok yak›n arkadafllar›m. Bu nedenle bol bol e¤leniyorum ifl s›ras›nda.

Replik ezberlemek zor ifl. Bunun alt›ndan nas›l kalk›yorsunuz? Dersleriniz de var çünkü…
G. G.: Oyunculu¤a küçük yaflta bafllad›¤›mdan al›flk›n›m. Henüz okuma yazma ö¤renmeden replik ezberlemeye bafllad›m.
Önce söyleyeceklerimi okumak sonra da onlar› akl›mda tutmak benim için art›k kolay bir ifl.
Ünlü olmak nas›l bir his?
G. G.: Ünlü olmak güzel bir duygu. Herkes yan›ma gelip beni çok sevdi¤ini söylüyor. Bu hofluma giden, harika bir his
ama bazen bu ilgiden s›k›ld›¤›m oluyor. Okulda bazen benle
“Selena, Selena!” diye dalga geçenler oluyor. Ö¤retmenlerim
bana asla ayr›mc›l›k yapm›yorlar. Ama dizide neler olup bitti¤ini, çekimlerin nas›l gitti¤ini merak ediyorlar. .

C. D.: Baz› uzun replikleri ezberlemek zor olabiliyor çünkü pek
evde çal›flma flans›m olmuyor. Sete geldi¤imde bakabiliyorum
repliklerime. Ama genel olarak çok da zorlan›yorum diyemem.
H. fi.: ‹lk zamanlarda bu konuda çok s›k›nt› çektim. Sonra zorluklar› aflt›m ve ezber ifli kolaylafl›p, zevkli hale gelmeye bafllad›.
Çocuk yaflta oyuncu olman›n avantaj ve dezavantajlar›
neler sizce?
G. G.: Küçükken flu anda oldu¤um kadar yo¤un de¤ildim. Ba-

na daha çok oyun gibi geliyordu. Kendimi iflin flimdiki kadar içinde hissetmezdim.
Yafl› küçük bir oyuncu olarak kendimi flansl› görüyorum çünkü ifle erken bafllad›¤›m Yüksek tempoda beslenme
Bu kadar yüksek bir tempoda yaflarken
için daha flimdiden elimde bir mesle¤im var.
C. D.: Erken yaflta oyunculu¤a bafllad›¤›m›z için piyasan›n içinde olan pek çok kifliyle daha
bu yaflta tan›flabiliyoruz. Bu, sosyalleflme aç›s›ndan çok iyi bir durum. Ama bu ifli okulla birlikte yürütmek kimi zaman çok zor oluyor. S›navlara yeterince çal›flamad›¤›m zamanlar var.
Yine de flartlar› zorlayarak set aralar›nda ödevlerimi yap›yor, s›nav›m varsa ona çal›fl›yorum.
H. fi.: Dizide kendi yafl›m›z› oynad›¤›m›z için daha zevkli oluyor. ‹stedi¤im gibi, do¤al
bir flekilde oynayabiliyorum. Ama bence oyunculu¤un en kötü taraf› uzun saatler
beklemek. Sette tam dokuz saat çekim s›ras› bekledi¤im de oldu.
Oyunculu¤u ileride de sürdürmeyi düflünüyor musunuz?
G. G.: Asl›nda iç mimar olmay› da çok istiyorum. ‹ç mimarl›¤›n yan›nda oyunculuk da yapmay›, iki ifli bir arada yürütmeyi düflünüyorum.
C. D.: ‹leride ne olmak istedi¤ime karar vermifl de¤ilim. Okuluma oyunculuktan daha çok önem veriyorum. Gelecekle ilgili planlar›m› gelece¤e b›rak›yorum. fiu an benim için okulum ve dizi oyunculu¤um önemli. ‹leriyi bilemiyorum.
H. fi.: Oyunculu¤u sonsuza kadar sürdürmek istiyorum. Bu iflin flimdi de ileride de mesle¤im olmas›n› her fleyden çok istiyorum. Böyle devam edersem ileride profesyonel ve iflini iyi
yapan bir oyuncu olma hedefim var.
Oyunculuktan kazand›¤›n›z paray› nas›l harc›yorsunuz?
G. G.: Babam ve annem ileride de¤erlendirmek üzere benim için yat›r›m yap›yorlar.
Kazanc›mla hem flu anki okul ihtiyaçlar›m› karfl›l›yorum hem de ileriye yönelik, örne¤in üniversite hayat›m için para biriktiriyorum. Ama tabii bu arada çok be¤endi¤im,
istedi¤im bir fley olursa dayanamay›p al›yorum. Bu konuda bana kimse kar›flm›yor,
özgürüm.
C. D.: ‹nsanlar›n beni sevmesi çok hofl bir fley. Zaten Selena’da oynad›¤›m karakter iyi huylu biri oldu¤u için bu sevgi daha da yo¤un oluyor. Bundan çok memnunum do¤rusu.
H. fi.: Mesela bir restorana gitti¤imde oradaki herkesten daha fazla ilgi görüyorum.
Okulda ise oyuncu oldu¤um için bana yönelik önyarg›dan ötürü hocalar karfl›s›nda
zor durumday›m. Torpil bekledi¤imi düflündükleri için di¤er ö¤rencilerden daha fazla çal›flmak zorunday›m.
C. D.: Parayla ilgili ifllerle benim ad›ma annem ilgileniyor. Kazand›¤›m paran›n bir
k›sm›n› okul masraflar› gibi giderlerimi karfl›lamak için kullan›yor. Annem tabii ki bana da bu paradan harçl›k veriyor. Asl›nda kazand›¤›m paray› gönlümce harc›yorum.
Yine de kontrollü davran›yorum, çok abartm›yorum. ‹nsan›n bu genç yafl›nda
kazand›¤› parayla ihtiyaçlar›n›n bir k›sm›n› karfl›lamas› da güzel oluyor.
H. fi.: Kazand›¤›m paray› ailem benim için yönetiyor. Tabii benim ileride bir de üniversite hayat›m olacak. Bu nedenle paray› bir yerlere koyup biriktiriyoruz. Benim zaten çok abart›l› al›flverifl al›flkanl›klar›m yok. Param› gerekti¤i yerde gerekti¤i kadar
harcar›m, fazlas›na gerek yok.

beslenmenize dikkat edebiliyor musunuz? Nas›l beslenirsiniz?
G. G.: Annemin tavsiyelerine uyarak daha çok
sebze yiyorum. Sabahlar› mutlaka kahvalt› yapar›m. Kahvalt› yapmadan okula gitti¤im günler baflar›l› olam›yorum. Pilav ve taze fasulye
yemeyi çok severim. Enginar ve kereviz d›fl›nda da bütün sebzeleri severek yerim. Günde
bir litreye yak›n da süt içiyorum.
C. D.: Beslenmeme oldukça özen gösteriyorum.
Annemin piflirdi¤i sebze yemeklerini mutlaka yiyorum. Hafta sonlar› dizi çekimleri s›ras›nda bize
s›cak yemek veriliyor. Baz› hafta sonlar› da annemin sete getirdi¤i ev yemeklerinden yiyorum. En
sevdi¤im yemek makarna, özellikle k›ymal› makarnaya bay›l›r›m. Çok süt içerim, yo¤urt yemeyi
de çok severim ama peyniri hiç sevmem.
H. fi.: Sebze ve meyve yiyerek beslenmeye
çal›fl›yorum. Ama bazen makarna ya da hamur
ifli de yedi¤im oluyor. Hafllanm›fl olsun, k›zarm›fl olsun patatesin her çeflidini çok seviyorum. Ayr›ca k›v›rc›k salatas› en sevdi¤im fley.
Öyle ki sadece k›v›rc›k salatas› yiyerek yaflayabilirim. Sette yan›mda tafl›mas› kolay oldu¤u
için genellikle elma yiyorum. Yemek ay›rmam,
ama sebzelerden genelde etli kabak dolmas›n›
çok severim. Her gün so¤uk ve sade süt içerim. Yo¤urdu ise fazla yemem çünkü sevmem.
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Herkes futbol
oynuyor
7’den 70’e herkesin takip etti¤i, kimilerinin
e¤lence ve egzersiz amaçl› oynad›¤› futbol,
hal› sahalarla kent hayat›n›n önemli bir unsuru. Baklavas›na maçlar gece yar›lar›na kadar
sürüyor; hal› sahalar her semtte yer buluyor.

utbol tüm dünyada en sevilen sporlardan biri. Bir araflt›rmaya
göre Türkiye’de her 100 kifliden 71’i “En sevdi¤iniz spor hangisi?” sorusuna “futbol” yan›t›n› veriyor. Futbol her ne kadar erkek
egemen bir spor olarak düflünülse de bugün kad›nlar›n büyük bölümü de bu spora yo¤un ilgi gösteriyor.

F

Hal› saha kültürü
“Mahalle aras›nda top oynamak” kavram› ço¤umuz için tan›d›k.
Kentlerde yap›laflman›n bu derece yo¤un olmad›¤› dönemlerde çocuklar için mahallenin bofl arsalar›nda top oynamalar› en güzel an›lar›ndan birini olufltururdu. Kimi zaman y›ld›z futbolcular bofl arsalarda futbol oynarken keflfedilirdi. Bu kültür bugün devam ettirilemiyor. Ancak bugün de flehir hayat›nda tak›m halinde oyun oynaman›n keyfi hal› sahalarda ç›kar›l›yor. 1980’lerin ortalar›nda yayg›nlaflmaya bafllayan hal› sahalarla futbol aflk› sokak aralar›ndan özel yap›lm›fl sahalara tafl›nm›fl oldu. Toplumun her kesiminden insan hafta sonlar› ya da ifl ç›k›fl›, solu¤u hal› sahalarda al›yor. fiirketler motivasyonu art›rmak için tak›m dayan›flmas›n›n iyi bir örne¤i oldu¤unu
düflündü¤ü hal› saha turnuvalar›n› çal›flanlar› aras›nda düzenliyor.
Özellikle yo¤un ifl stresi alt›ndaki çal›flanlar için hal› sahada futbol
oynamaya vakit ay›rmak önemli. Ancak hal› saha seçiminde dikkat
edilmesi gereken noktalar var. Çünkü seçilen sahan›n sa¤l›ks›z koflullarda olmas› kiflinin bedensel sa¤l›¤› üzerinde de önemli etkilere
sahip.
Hal› saha seçmenin püf noktalar›
• Zeminin sert olmas›, kas-iskelet sistemiyle kalbin afl›r› yorulmas›na neden olur. Zeminin sert olmamas›na dikkat edin.
• Topu daima fliflik, zeminine fazla kum dökülmemifl, sahay›
çevreleyen tellerinde topun aradan kaçabilece¤i delikler bulunmayan sahalar gözde.
• Yo¤un geçen bir günün sonunda iflten-okuldan ç›k›p akflam
bir saat top peflinde kofltuktan sonra insan›n akl›nda evde dufl

al›p uyumaktan baflka bir fley olmaz. ‹flte bu nedenle merakl›lar› için hal› saha seçiminde en önemli detaylardan biri de hal›
sahan›n eve yak›n bir yerde olmas›d›r.
• Bitifl düdü¤ünün ard›ndan herkes bol s›v› tüketmek ister. Beden
terlemifltir. Su ihtiyac› en üst noktadad›r. Bu nedenle enerji içece¤inden ayrana kadar içeceklerin so¤uk flekilde oyunculara sunulmas› gerekir. Bu nedenle buzdolapl› hal› sahalar tercih sebebidir.
• As›l övgüyü kaleci hizmeti de sunan hal› saha tesisleri al›r.
Böylece kaleye geçme çekiflmesi sona erer.
Bunlara dikkat edin
Futbol, sakatlanma riskinin yüksek oldu¤u bir spor. En fazla
kas sakatl›¤› hal› sahalarda yaflan›yor. Bu nedenle baz› konularda çok dikkatli olmak gerekiyor.
• Is›nmadan maça ç›kmay›n
Topa vurmaya bafllamadan önce en az 15 dakika ›s›nma hareketleri yapmak gerekir. Yoksa kramp ya da adele kopukluklar› gibi rahats›zl›klar meydana gelir.
• Özel ayakkab› giyin

Mahalle aras›nda top oynamak
“Mahalle aras›nda
top oynamak”
kavram› ço¤umuz
için çok tan›d›k.
Kimi zaman y›ld›z
futbolcular bu bofl arsalarda futbol
oynarken keflfedilirdi. Ancak bugün
de flehir hayat›nda tak›m halinde
oyun oynaman›n keyfi hal› sahalarda ç›kar›l›yor.

Hal› sahalar›n teknik özellikleri
‹deal bir hal› saha flöyle olmal›:
• Zemini C20 haz›r betonu silindirle s›k›flt›r›lmal›.
• M›c›r dolgusu ve kot ayarlar› yap›lm›fl olmal›.
• Saha içerisine su tahliyesi için borular yerlefltirilmeli.
• Saha içi komple ayd›nlatma tesisat› yap›lmal›.
• Topun d›flar› ç›kmas›n› önlemek için sahan›n
üzerine paraflüt ipinden yap›lma, günefle vb. do¤a flartlar›na dayan›kl› üst kapatma a¤› gerilmeli.
• Saha zeminine jeotekstil keçe kumafl üzerine suni çim hal› kaplamas› yap›lm›fl olmal›.

Her tür spor ayakkab› ile hal› sahada futbol oynanmaz. Hal› saha için al›nan ayakkab›n›n belli oranda kaygan olmas› önemli. E¤er ayakkab› zemine yap›fl›yorsa ve
kaymay› engelliyorsa tendon kopukluklar›na varan sakatlanmalar oluflabilir.
• Sa¤l›kl› beslenin
Futbolda çok fazla efor harcan›yor. Futbol
merakl›lar›n›n maçtan en az 3 saat önce
yemek yemesi, a¤›r yiyeceklerden kaç›nmas› ve bol bol s›v› tüketmesi önemli.
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Dünyaya karfl›
sorumluluklar›m›z var
Do¤al kaynaklar›n h›zla tükendi¤i günümüzde tüm flirketlerin dünyaya karfl› sorumluluklar› var.
Dünyan›n lider beslenme, sa¤l›k ve iyi yaflam flirketi Nestlé ise kuruldu¤u günden beri
sorumluluklar›n›n bilincinde faaliyet gösteriyor. Herkes için ortak de¤erler yaratmaya çal›fl›yor.

e¤er yaratmak Nestlé’nin kuruldu¤u 1867 y›l›ndan beri en temel ifl stratejisini
olufl tu ru yor. “Or tak De ¤er ler Ya rat mak” ola rak ta n›m la nan bu yak la fl›m
Nestlé’nin tedarikçileri statüsündeki çiftçileri, çal›flanlar› ve tüm toplumu kaps›yor.
Nestlé fabrikalar›, özellikle geliflmekte olan ülkelerde k›rsal kalk›nman›n ve yeni çevresel kalite standartlar›n›n en önemli belirleyicisi.

D

defliyor. Su tüketimini azaltmak konusundaki çal›flmalar›n›n yan› s›ra üretimde
kullan›lan suyun temizlenip tekrar ekosisteme dönmesi için yat›r›m yap›yor. Böylece organik kirleticilerin çevre üzerindeki
et ki le ri ni azalt ma y› amaç l› yor. Nestlé,
kendi su tüketiminin yan› s›ra tüm dünyada toplumlar›n su tüketimi konusunda bilinçlenmesi için yap›lan çal›flmalara destek sa¤l›yor.

fiirket, Nestlé Çevre Yönetimi Sistemi ile bugüne kadar üretim alanlar›n›n çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için büyük ad›mlar att›. Her y›l Nestlé fabrikalar›nda çevrenin korunmas› için ortalama 100 milyon ‹sviçre Frang› yat›r›m yap›l›yor.
Nestlé 1991-2007 aras›nda ürün kalitesinden ödün vermeden, ambalaj malzemesinde 326.3 bin tonluk tasarruf sa¤lad›. Dünya genelinde 600 bin çiftçiye topraklar›n etkin kullan›m›, ürün kalitesinin ve verimlili¤in artmas› gibi konularda teknik destek sa¤- Su yönetimini art›rmay› hedefleyen bir
e¤itim program› olan ProjectWet, 1992
layan Nestlé, kaynaklar›n do¤ru kullan›m› konusunda son derece hassas.
y›l›ndan beri 20’yi aflk›n ülkede milyonlarSon 10 y›lda üretimini yüzde 76 oran›nda art›rmas›na karfl›n toplam su tüketimini yüz- ca çocu¤a ulaflt›.
de 28, enerji tüketimini yüzde 3 ve sera gaz› sal›n›m›n› yüzde 16 oran›nda azaltt›. Hedef, gelecek befl y›lda her bir ton üründe y›ll›k yüzde 1-2 oran›nda enerji tasarrufu Dün ya n›n li der fli fle len mifl su flir ke ti
sa¤lamak. Nestlé, Kyoto Protokolü’nin bir parças› olan Temiz Geliflim Mekanizma- Nestlé Su, sorumlu bir su kullan›c›s› ols›’na öncülük ediyor ve küresel ›s›nmaya sebep olan karbondioksit sal›n›m›n›n azal- maya çal›fl›yor. Su jeologlar›ndan oluflan
mas› için her y›l ortalama 40 milyon ‹sviçre Frang› yat›r›m yap›yor. Nestlé, ortak de- bir ekip, dünya su kaynaklar›n› sürekli ta¤erler çerçevesinde g›da üreticileri aras›nda suyu en etkin kullanan flirket olmay› he- kip alt›nda tutuyor.

