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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
Nestlésizinle
D

e¤erli okurlar,

“Paylafl›lan De¤er Yaratmak” yaklafl›m› kuruldu¤u günden bu yana Nestlé’nin en temel ifl
stratejisini oluflturuyor. Bu yaklafl›m tedarikçilerimizden çal›flanlar›m›za, ifl ortaklar›m›zdan
tüketicilerimize toplumun tüm katmanlar›n› kaps›yor. Dünyan›n lider beslenme, sa¤l›k ve
iyi yaflam flirketi olmak çok büyük sorumluluklar› da beraberinde getiriyor. Dünyan›n kaynaklar›n›n h›zla tükendi¤ini göz önünde bulundurursak tüm kurulufllar›n dünyaya karfl› sorumluluklar› oldu¤unu söylemek yanl›fl olmaz.
Nestlé olarak biz bu sorumluluklar›m›z› somut faaliyetlere dönüfltürmeyi uzun y›llar önce
baflarm›fl ve gelifltirerek sürdürmekte olan bir flirketiz.
Yapt›¤›m›z tüm ifllerde insan sa¤l›¤›n› önde tutmak en önemli de¤erimiz. Nestlé, AR-GE
gücünü yaln›zca ürün gelifltirmekte de¤il, insan sa¤l›¤›n› korumak yönündeki çal›flmalarda da kullan›yor. Gelifltirdi¤imiz yenilikçi ve katma de¤erli ürünler dünyan›n dört bir yan›nda insanlarla bulufluyor.
Çocuk içecekleri kategorisinde Türkiye’de gelifltirdi¤imiz ve dünyada bir ilk olan
“NESQUIK 3ü1 Arada” bu ürünlere iyi bir örnek oluflturuyor. Sütü içinde bar›nd›ran ve
suyla kar›flt›r›larak tüketebilen bu içecek, çocuklar›n günlük kalsiyum ihtiyac›n›n yüzde
27’sini karfl›l›yor. Magnezyum ve vitamin içeri¤iyle de çocuklar›n yeterli ve dengeli beslenmelerini destekleyen bir ürün.

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

Bugün dünyada pek çok sa¤l›k sorunuyla bo¤uflan co¤rafyalar var. Yap›lan çal›flmalar
beslenme ile sa¤l›k aras›nda do¤rudan bir iliflki oldu¤unu ortaya koyuyor. Dünyada beslenme yetersizli¤i ve fiziksel aktivite eksikli¤inden kaynaklanan sa¤l›k sorunlar› giderek art›yor ve dünyadaki ölümlerin yüzde 60’›na sebep olan hastal›klar›n kayna¤›n› oluflturuyor.
Nestlé bu sorunlar›n önüne geçmek için insan sa¤l›¤›n› önde tutan besleyici ürünler gelifltiriyor ve dünya genelinde özellikle çocuklara do¤ru beslenme bilinci kazand›rmaya yönelik e¤itim programlar› ve iflbirlikleri gerçeklefltiriyor.
Nestlé olarak bu çal›flmalar› yaln›zca kendi içimizde yapm›yoruz ya da s›n›rland›rm›yoruz.
Dünyada ve Türkiye’de sa¤l›k alan›nda faaliyet gösteren sivil toplum kurulufllar›, akademisyenler, bilim adamlar› ve devlet otoriteleriyle de paylafl›yor, çözüm yollar›nda birliktelikler kuruyoruz. Bunun en somut örne¤ini geçti¤imiz Nisan ay›nda Türkiye’de düzenlenen 12. Dünya Sa¤l›k Kongresi’nde de yaflad›k. Nestlé olarak yapt›¤›m›z çal›flmalar›, bilgi birikimimizi paylaflt›k.
Tüm gücümüzle gerek Türkiye’de gerekse dünyada beslenme, sa¤l›k ve iyi yaflam çerçevesinde tüm çal›flmalar›n içinde bulunarak, “Paylafl›lan De¤er Yaratmak” sorumlulu¤umuzu sürdürmeye devam edece¤iz.

02 kahve sohbeti ‹clal Ayd›n

Yine

afl›k oluyorum,
Türkiye
dans ediyorum
yine

Türkiye’de

Baflar›l› bir televizyoncu, iyi bir oyuncu, çok
satan, çok okunan bir yazar.
Ancak ‹clal Ayd›n’› ‹clal Ayd›n yapan temel
özelli¤i hayata karfl› pozitif tutumu,
hiç yitirmedi¤i umudu:
“Zaman zaman umutsuzlu¤a düflsem de
umutluyum. Yine ‹stanbul’un en popüler
yerlerine gidiyorum, yine afl›k oluyorum, yine
dans ediyorum, yine ayr›l›yorum.”

clal Ayd›n ad›n› ço¤umuz baflar›l› sunuculu¤u sayesinde duyduk. Gülümsemesiyle, pozitif tutumuyla kendisini Türkiye’ye sevdirdi, s›k s›k “Bu kadar da pozitif olunmaz ki” yorumlar›na neden oldu. Ard›ndan oyuncu yönü ön plana ç›kt›. Çeflitli dizilerde ve filmlerde
rol ald›. Hayat Güzeldir program› için yazd›¤› günlükleri ve metinleri bir araya getirerek ilk
kitab›n› oluflturdu. Bu kitab› yenileri izledi, çok satanlar listesinde kendisine sa¤lam bir yer
edindi. Kitaplarla yetinmedi, köfle yaz›lar›yla okurlar›na seslendi…

‹

Özel hayat›nda zaman zaman çalkant›lar yaflad›… Ancak yaflad›¤› pek çok düfl k›r›kl›¤›na ra¤men umudunu, pozitif tutumunu bir an olsun elden b›rakmamas›yla, “Hayat
yine de güzeldir” dedirtti… Peki, bunu nas›l baflar›yor? Kahve bahane dedik ve olumlu bakman›n s›rlar›n› ö¤renmek için Ayd›n’›n evine konuk olduk.
Yazar, oyuncu, köfle yazar› ve TV programc›s›s›n›z. Hangisi sizi daha iyi yans›t›yor, hangisinden daha büyük bir keyif al›yorsunuz?
Yazarl›¤›n benim için çok daha a¤›r bast›¤›n› ve çok daha kal›c› oldu¤unu düflünüyorum. Köfle yaz›lar› okunulur geçilir, diziler yenisi ç›k›nca unutulur, televizyon suya
yazmak gibidir ama yazarl›k kal›c›d›r. Genel anlamda her biri birbirini tamamlayan,
birbirine bir fleyler ekleyen meslekler. Zannediyorum ki her birinde yer almaya devam
edece¤im. Ama beni en iyi yans›tan›n yazarl›k oldu¤unu söyleyebilirim.
Sizi en iyi yans›tan›n yazarl›k oldu¤unu söylüyorsunuz ancak Türkiye gibi y›lda
kifli bafl›na 18 sayfan›n düfltü¤ü bir ülkede edebiyatla u¤raflmak zor de¤il mi?
Hay›r, çünkü ben edebiyat yapm›yorum. Edebiyat yapmad›¤›m için de çok ciddi bir
okur kitlesine sahibim. ‹nternet sayesinde sat›fl d›fl›nda da ne kadar okundu¤unuzu
ölçebiliyorsunuz. Bu demek de¤ildir ki çok okunan çok de¤erlidir ama en az›ndan insanlarda genel anlamda internet kullan›c›lar›nda okuma al›flkanl›¤›n› gelifltiren yazarlardan biri oldu¤umu biliyorum ve bundan çok büyük gurur duyuyorum. Türk halk›n›n okuma al›flkanl›¤›n›n olmad›¤› çok do¤ru ama insanlar›n okumas› için çok çal›flmay› tercih edenlerden biriyim. Bu karamsar tablonun aksine her geçen gün Türkiye’deki okur kitlesinin katlanarak artaca¤›n› düflünüyorum.
Çok okunman›n formülü nedir?
Böyle bir formül olsayd› herkes bu formülü uygulard›. Her aflk yazan çok okunmuyor
Her fliir yazan çok okunmuyor. Galiba bu biraz yazanla, biraz da yaz›lan›n niteli¤iyle
ilgili. Ben kendi ad›ma Türkiye’de ciddi bir kesimin yüre¤ine dokundu¤umu düflünüyorum. Çok d›flar›da olan biriyim. Bu yüzden soka¤›n ne düflündü¤ünü, ne hissetti¤ini gözlemleyebiliyorum.
Sizi hiç roman yazarken göremedik…
Bu bir zorunluluk mu, mutlaka olmas› gerekiyor mu bunu bilmiyorum. Sürekli bana
“yazman gerekiyor, yazman gerekiyor” denildi¤i için kendimi roman yazma konusunda zorunlu hissetmeye bafllad›m. Yazmak, çok içten gelen bir serüven. Önümüzdeki zaman ne gösterir bilmiyorum ama bu konuda üzerinde çal›flt›¤›m bir fleyler var.
K›vama geldi¤inde mutlaka okurla paylaflmak isteyece¤im.
Bir yandan da köfle yaz›lar› yaz›yorsunuz. Her gün yazmak yorucu olmuyor
mu?
Art›k belli bir ritme oturdu. Benim için art›k köfle yaz›s› bir gereksinim, bir al›flkanl›k,
kendimi ifade etme biçimi. ‹lk zamanlarda haftan›n yedi günü yaz›yordum, flimdi sadece dört günü yaz›yorum. Bu da beni oldukça rahatlatt›.

Ailecek çikolataya bay›l›yoruz
Nestlé deyince akl›n›za ne geliyor?
Çikolata. Unutmay›n, ben ayn› zamanda bir
anneyim, çikolataya bay›lan bir anne.
Nestlé ürünlerini kullan›yor musunuz?
Nestlé çikolatan›n d›fl›nda NESCAFE’yi ve
NESQUIK’i de çok s›k kullan›yoruz.
Kahve ile aran›z nas›l? NESPRESSO’yu
nas›l buldunuz?
Ö¤rencilik hayat›mdan beri kahve ile aram›
her zaman s›cak tuttum. Belki bizim mesle¤in de etkisiyle her zaman iyi bir kahve içicisi oldum. NESPRESSO’ya gelince; birincisi
makinenin kullan›m› çok pratik, ikincisi ise
kahve üzerinde kremams› bir köpük oluflturuyor.
K›z›n›z›n çikolata ile aras› nas›l?
Her çocuk gibi Lal de çikolataya bay›l›yor.
Her fleyde oldu¤u gibi çikolata konusunda
da afl›r›ya kaçmamas›na çaba gösteriyorum.

04 kahve sohbeti ‹clal Ayd›n
Ekfli Sözlük’te ad›n›za 191 tane entry var. Sonuncusu flöyle bitiyor: Ne çok
seveni varm›fl...
Benim ilk kitab›m yazarl›k iddias›yla ortaya ç›kan bir kitap de¤ildi. Baflar›l› bir televizyoncu genç k›z›n “bu yapt›klar›m ne olur unutulmas›n” düflüncesiyle tuttu¤u günlü¤ün izleyicisiyle buluflmas›yd› ve ola¤anüstü satt›. O kadar satt› ki bana bir yaz› kariyerinin yolunu
açt›. Yazar olmak için o kadar çok çal›fl›yorum ki inanamazs›n›z. Kendimi yetifltirmek için
o kadar çok çaba harc›yor, uluslararas› konferanslara kat›l›yor ve kitaplar okuyorum…
Beni elefltirenler hala ayn› yerdeler ama ben 13 y›lda çok yol ald›m. Ben yaz› yazmaya
bafllad›¤›mda do¤an çocuklar bugün 12-13 yafl›ndalar. O kitab› benim de küçümsedi¤im, elime almak istemedi¤im zamanlar oldu ama geçenlerde bir fley laz›m oldu ve ilk kitab›m› okudum. O kadar naif, o kadar masum bir kitapm›fl ki o. Ben o genç k›za çok fley
borçluyum. O kitap içinde o kadar çok flairden, o kadar çok besteciden, o kadar çok gazeteciden bahsediliyor ki… Birçok insan›n burun k›v›rd›¤› bir dolu insan› binlerce insana
ulaflt›rd›, onlar› binlerce kiflinin tan›mas›n› sa¤lad› o kitap. “Ben Turgut Uyar’› sizin sayenizde tan›d›m, Orhan Kemal’i ilk kez siz anlatt›¤›n› zaman okudum diyenler” nedeniyle
mutluyum.

Türkiye

Türkiye’de

bile sizi al›p bambaflka diyarlara götürüyor”. Bu kadar k›ymetli de¤ilim ki ben.
Hakk›mda ne söylerlerse söylesinler Türkiye s›n›r›n› geçtikten sonra bir anlam›
yok. Bunu bir arkadafl›ma anlatt›m. Ayn›
arkadafl›m Sezen Aksu’nun da arkadafl›
ayn› zamanda ve beni dehfletle dinleyerek dedi ki; “Biliyor musun Sezen ‘küçü¤üm’ parças›n› ayn› heykelin önünde,
Roma’da yazm›flt›.” Kariyerimizde yaflad›¤›m›z inifl ç›k›fllar, kriz sand›¤›m›z olaylar, felaketler iyidir. Bu sayede sadece
güçlü olanlar ayakta kal›r. Bende de öyle
oldu diye düflünüyorum.
Her fleye ra¤men umudunuzu koruyorsunuz…
Zaman zaman umutsuzlu¤a düflsem de
umutluyum. 106 yafl›ndaki bir dedenin to-

Popüler bir ifl yap›yorsunuz ama popüler yaflam›yorsunuz… Bir dönem
hariç…
13 y›ld›r göz önündeyim ve engel olamad›¤›m, hiç hofllanmad›¤›m 1,5 y›ll›k bir süreç yaflad›m. O bir buçuk y›l benim için
çok üzücü geçti. Al›fl›k olmad›¤›m ve bilmedi¤im bir dünya içerisine girdim. Ayn› zamanda benim için çok da ö¤retici oldu. ‹çtenlikle ve aç›k yüreklilikle duygular›n› anlatan biriydim. O kadar pahal› ve o kadar önemli bir tecrübe edindim ki çok daha kaliteli ve korunakl› bir hayat yaflamaya bafllad›m art›k. Yine ‹stanbul’un en popüler yerlerine gidiyorum, yine afl›k oluyorum, yine dans ediyorum, yine ayr›l›yorum ama bunu sadece benim en yak›nlar›m, bunlar› bilmeyi hak edenler biliyor. Bu iliflkimi köfle
yaz›mda ve bas›nda deflifre etmifltim ama bundan sonra asla böyle bir fley yapmam.
Birçok düfl k›r›kl›¤› da yaflad›n›z. Bunlarla nas›l bafla ç›kt›n›z?
Bir sabah bir uyand›m, korktu¤um en kötü fley bafl›ma geldi. ‹nsanlar benim için en
kötü fleyleri düflündüler. Tüm hayat›m boyunca ad›m›n yan›nda olmas›n diye mücadele etti¤im her fleyi söylediler. Gazetelerinde yay›nlad›lar. Gazete okuyamaz hale
geldim. O dönemde Vatikan’a gittim. Vatikan’da Michalengelo’nun “merhamet” heykelinin önünde durdum. Yüzlerce insan vard› heykelin önünde. Japon, Türk, ‹talyan,
Amerikal›… Her dilden ve her ›rktan… ‹nan›lmaz bir sessizlikle o tafl yontuyu seyrediyordum; Meryem Ana’n›n kuca¤›nda bebek ‹sa. A¤l›yorum… Bir an dedim ki, “Karfl›mda duran bir tafl parças›. Sanat böyle bir fley iflte. Hakk›n›zda neler yaz›l›p çizilse

runuyum ben. “Ben savafltan çorapla
döndüm!” diye anlat›yor. Bu savafl Balkan
Savafllar› da dahil yaflad›¤›m›z her savafl
olabilir. Çanakkale Savafl› olabilir, Kurtulufl
Savafl› olabilir… Hangisi oldu¤unu hat›rlam›yor. Siyasi anlamda çok badireler yafla-

m›fl büyük bir sülalenin çocu¤uyum. Çok
kültürlü bir aileden geliyorum, bir melezim.
‹yi Türkçe konufluyor, kendimi Türkçe iyi
ifade ediyorum. Ve geri dönüp bakt›¤›m
zaman çok k›sa bir sürede dünyaya parmak ›s›rtacak kadar de¤iflmifl mucize bir
ülkenin, mucize çocu¤uyum ben. Ben
kendi ülkeme inanmazsam, ben umut etmezsem kim edebilir ki?
Yak›n vadede yeni projeleriniz olacak m›?
‹yi ve bozulmam›fl olarak kalabilmenin
mümkün oldukça çok “hay›r” demek oldu¤unu ö¤rendim. K›z›m›n art›k bana daha çok ihtiyaç duymas› nedeniyle art›k
daha az çal›flmak ihtiyac› hissediyorum.
K›z›ma daha çok vakit ay›rmak, onunla
daha çok vakit geçirmek istiyorum.
Geçti¤imiz günlerde “çok iyi bir anne
olamad›m” dediniz. Bu karar›n›zda
bu düflünce de etkili oldu mu?
Asl›nda “Çok iyi bir anne olmad›¤›m› düflündü¤üm günler oldu” dedim ama bas›na “çok iyi bir anne olamad›m” fleklinde
yans›d›. Eminim bütün anneler benimle
ayn› fikirde olacaklard›r; ebeveynlik bir
vicdan azab› ile yaflamay› ö¤renmek demektir. Ben 31 yafl›na kadar yani anne
olana kadar hep bir çocuk gözüyle hayat› anlatt›m. Çal›flan bir annenin çocu¤u
olarak annemden, babamdan flikayet ettim. Bana benzeyenler ile birlikte oturup
halimize üzüldük. Anne olduktan sonra
kariyerimde inan›lmaz bir yükselme oldu.
Film çekiyordum, dizi filmde oynuyordum, köfle yaz›s› yaz›yordum, reklam
filmleri çekiyordum, konferanslara kat›l›yordum, imza günleri düzenliyordum, k›- yor. Hafta içi akflamüzeri 16.30’a kadar okulda oluyor. Okuldan döndükten sonra
z›m henüz alt› ayl›kt›, evde hastam vard› akflam yatana kadar birlikte vakit geçirebilece¤imiz en kaliteli zaman. Bir de sabahve en kötüsü evde bak›c›m yoktu.
lar› onu okula haz›rlar›m. Bunun d›fl›ndaki tüm zaman›m bana ait. “Saç›m› süpürge
ettim, sosyal hayat›m kalmad›” gibi bir fley söyleyemem. Arkadafllar›mla da görüflüÇocuk sahibi olman›z sosyal ve ifl yorum, çok s›k olmasa da seyahatlere de ç›k›yorum.
hayat›n›z› nas›l etkiledi?
Çocuk sahibi olmam ifl hayat›m› ve sos- Çocu¤u olanlar›n normalde kariyerleri düflüfle geçer...
yal yaflant›m› pek etkilemedi ama k›z›m Belki kendime de bir fleyler ispatlamak istiyordum. Her fleyi yapmaya çal›fl›rken aisayesinde daha programl› yaflamay› ö¤- lemdeki birli¤i kurtaramad›m. K›z›m›n babas› ile ayr›ld›¤›m›zda özgürlüklerimi ne karendim. Her akflam en geç saat 20.30’da dar çok sevdi¤imi fark ettim. Hedefi olmadan yaflayamayan bir insan›m. Mutlaka bir
uyuyor. Sabah da en geç 06.30’da kalk›- amac›m›n olmas› gerekiyor ama k›z›m› daha çok seviyorum.

06 Röportaj Thierry Martin

Çikolatada yeni trendler
Nestlé ‹novasyon Renovasyon Müdürü Thierry Martin’in görevi tüketici e¤ilimlerini belirlemek ve
Türk damak tad›na uygun yeni ürünler gelifltirmek. Martin’e göre Türkiye’de en çok f›nd›kl›, f›st›kl›
ve sütlü çikolata tercih ediliyor. Son dönemlerde bitter ve meyveli çikolatalar da ön planda.

ünyan›n çikolata uzman› Nestlé, tüketicilere çikolata severlerin rüyalar›n› süsle- t›m; Çin’de, ‹ngiltere’de bulundum.
yen yeni lezzetler sunmaya devam ediyor. Bu yeni ürünlerin gelifltirilmesine en
önemli rollerden birini de Nestlé ‹novasyon Renovasyon Müdürü Thierry Martin üst- D›flar›dan bak›ld›¤›nda çok e¤lenceli
bir ifle benziyor. Gerçekten öyle mi,
leniyor…
yoksa zor yanlar› da var m›?
Martin’in görevi tüketicinin damak zevkine uygun yeni çikolata çeflitleri gelifltirmek. Kesinlikle e¤lenceli bir ifl yap›yorum. Gü18 y›ld›r bu görevi sürdüren Martin, Fransa’da, ‹ngiltere’de hatta Çin’de bile çal›flm›fl. zel bir çikolata yemek bir keyif ve sizi
Bu nedenle dünyada denemedi¤i çikolata yok gibi. Bu görevi sayesinde Nestlé çiko- mutlu bir ruh haline sokuyor. Ayn› zalata dünyas›nda çikolata tercihleri konusunda en uzman isimlerden biri olan Martin manda zor bir ifl. Çünkü her an yeni fleyile çikolatan›n yolculu¤unu, Türklerin tercihlerini ve iyi çikolatan›n tarifini konufltuk… ler gelifltirmemiz, rekabete ayak uydurmam›z gerekiyor.
‹lginç bir unvan›n›z var. ‹novasyon Renovasyon Müdürü ne ifl yapar?
Nestlé Türkiye’yi çikolatayla tan›flt›ran öncü bir firma. 1909’dan bu yana Türk tüke- ‹fliniz gere¤i çok çikolata tüketiyor
ticisine çikolata sunuyoruz ve bu öncülü¤ümüzü sürdürmemiz gerekiyor. Bu neden- olmal›s›n›z. Ne kadar çikolata yiyorle de inovatif olmal›, yeni ürünler gelifltirerek yeni lezzetler sunmal›y›z. Benim iflim de sunuz?
tüketicinin ihtiyaçlar›n›, beklentilerini belirlemek ve bu ihtiyaçlar do¤rultusunda yeni Üretti¤imiz çikolatan›n kalitesini test etürünler gelifltirmek. Yak›n zamanda NESTLÉ CLASSIC Bisküvili çikolatay› gelifltirdik. menin, kontrol etmenin en güvenli yolu
Kendi alan›nda bir ilk olan NESTLÉ CLASSIC Bisküvili mozaik pastaya benzer lezze- tad›na bakmak. Evet, müflteriye en iyi
tiyle çikolata severlere sunuldu. NESTLÉ CLASSIC Bisküvili’nin yan› s›ra portakal lez- ürünü sunabilmek için düzenli olarak çizetiyle bitter çikolatay› buluflturan NESTLÉ Black Portakall› ve NESTLÉ Black F›st›k- kolata yiyorum. Bunun d›fl›nda evde de
l›’y› da heyecan veren lezzet alternatifleri olarak gelifltirdik. NESTLÉ Black Portakall› çikolata yiyorum.
damakta iz b›rakan nefis bitter kakao tad›
ve ona çok yak›flan portakal parçac›klar›
ile bitter severlerin bir numaras› olmaya
aday. NESTLÉ Black F›st›kl› da bitteri ve
f›st›¤› birlefltirmek isteyenlerin gözdesi
olacak.
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Bu mesle¤i nas›l seçtiniz?
Yemek benim için bir tutku. Yemek yapmay›, arkadafllar›ma ziyafet sofralar› haz›rlamay› çok seviyorum. Genellikle yeni tarifler gelifltiririm. Zorlu¤u seviyorum, bir
fleyler yaratmak hofluma gidiyor. Çikolata
ifline giriflim ise biraz tesadüfi oldu. Ben
biyokimya mezunuyum. Nestlé’de çal›flmaya bafllad›ktan sonra çikolatayla u¤raflmaya bafllad›m. Son 18 y›ld›r da bu ifli
sürdürüyorum. Birçok farkl› ülkede çal›fl- Thierry Martin

Bu kadar fazla çikolata tüketmek sa¤l›¤›n›z› etkilemiyor mu? Çikolata sa¤l›kl› bir besin mi?
Çikolata kesinlikle çok sa¤l›kl› bir besin. Hem çok sa¤l›kl›, hem de insan› mutlu eden
bir yiyecek. Dünyada çikolatan›n yaratt›¤› etkiyi yaratabilecek baflka hiçbir yiyecek
yok. Çikolata bol miktarda antioksidan içerir. 40 gram çikolata bir kader flarap kadar
antioksidan bar›nd›r›r. Mineral aç›s›ndan da zengindir ve büyük bir enerji kayna¤›d›r.
Spor, yürüyüfl gibi fiziksel aktivitelerin ard›ndan bir parça çikolata iyi gelir, bataryalar›n›z› yeniden flarj eder. Ancak tabii makul miktarlarda yemeli. Ben kaliteli çikolatay›
küçük parçalar halinde tad›n› ç›kararak yemeyi tercih ediyorum.
Bunca yarar›n› sayd›¤›n›z çikolata Türkiye’de çok fazla tüketilmiyor. Neden?
Frans›zlar, ‹sviçreliler ve Amerikal›lar y›lda kifli bafl› ortalama 9-10 kilo çikolata tüketiyorlar. Bu oran Türkiye'de ise sadece bir kilo. Avrupa ortalamas›n› yakalama konusunda gidilecek çok yolumuz var. Bence bunun temel nedeni gelir düzeyi. Gelir düzeyi artt›kça çikolataya ayr›lan para da artacak. Avrupa pazar› genel anlamda dura¤an. Türkiye’de ise her y›l yüzde 15 gibi bir büyüme gerçeklefliyor. Tabii pazarda çok
fazla at›flt›rmal›k alternatifin olmas›n› da dikkate almak laz›m. Mesela, Türk insan› kuruyemifl yemeye bay›l›yor.
Türk tüketicisinin tercihleri ne yönde?
Bizim en çok satan çeflidimiz; f›st›kl› çikolatam›z DAMAK. Türkiye f›nd›k ve f›st›k üretiminde ve tüketiminde dünyada ilk s›ralarda yer al›yor. Ve bu iki tat çikolataya çok
yak›fl›yor. Bunlar›n yan› s›ra Türkiye'de sütlü çikolata da çok sat›yor. Sütlü çikolata
tercihinin geleneksel bir yan› var. Türkler ilk olarak sütlü çikolatayla tan›flt› ve çok
sevdi. Hala da seviyor. Ancak son dönemlerde bitter çikolata sat›fllar› da yükseliflte.
Örne¤in yüzde 70 kakao içeren NESTLÉ GOLD Bitter Çikolata büyük be¤eni kazand›. NESTLÉ GOLD Kirazl› Bitter de öyle…
Bitter ve meyveli çikolataya bir yönelim oldu¤unu söyleyebilir miyiz? Böyle
bir trend mi olufluyor?
Meyve ve çikolata çok iyi bir kombinasyon. Hem antioksidanlar aç›s›ndan zengin,
hem enerji veriyor. T›pk› günde bir kadeh flarap ya da Bo¤az’da bir yürüyüfl gibi.
Özellikle kad›nlar meyveli çikolataya yöneliyor. Bunun nedeni bence kad›nlar›n yeni
tatlar denemeye daha aç›k olmas›. Erkekler ise daha muhafazakar davran›yor.

Kakaonun yolculu¤u
Yunancada ad› “tanr›lar›n besini” anlam›nda Theobromei olan
kakao a¤ac›ndan elde edilen kakao, Bat›
Afrika, Bat› Hint Adalar› Güney Amerika’da ve
Ekvator boyunca üretilir. Kakao a¤açlar› üç yafl›ndan sonra meyve vermeye bafllar.
Etli, olgun meyvelerin içinden ç›kar›lan çekirdekler birkaç gün mayalanmaya b›rak›l›r. Daha
sonra güneflte kurutulur ve böylece çekirdekler
fabrikada ifllenmeye haz›r hale gelir. Fabrikada
temizlenen kakao çekirdekleri kavrulur ve ö¤ütülür. Elde edilen macun görünümündeki s›v›
olan kako likörü çikolata yap›m›nda kullan›l›r.
Kakao likörü fleker ve sütle kar›flt›r›l›r ve ha-

mur haline getirilir ve inceltilerek büyük mikDünyada hangi türler tercih ediliyor?
Türkiye’de çok tutulan f›st›kl› çikolata dünyada o kadar da popüler de¤il. Bence ter- serlerin içinde ifllemden geçirilir. . Sonunda s›cihler yaflam biçimleriyle ve geleneklerle do¤rudan ba¤lant›l›. Örne¤in yemeklerine v›ya dönüflen çikolataya kakao ya¤› eklendikten sonra kal›plara dökülür ve parlak be hofl
bol ac› katan Meksikal›lar çikolataya da baharat ve ac› katmay› seviyor. ‹talyanlar ve
görünümlü tablet fleklinde kristalize edilir.
Frans›zlar daha güçlü olan ac› tad› sevdikleri için daha fazla bitter çikolata tüketiyorsizi görüntüsü cezbeder. fiekli de önemlar. ‹ngilizler, Avustralyal›lar ise sütlü, karamelli ürünleri tercih ediyor.
lidir. Yumuflak hatl› çikolatalar a¤›zda daha kolay da¤›l›r. Sert hatl› çikolatalar› yeSizin tercihiniz hangisi?
Benim favorim bitter. Yani kakao oran› yüksek olan siyah çikolata. Bence “gerçek çiko- mek daha zordur. Türkler de a¤›zda dalata” o. En çok polifenol siyah çikolatada var. Bu da hücrelerinizin daha uzun süre genç ha çabuk eriyen çikolatalar› seviyorlar.
F›nd›k parçalar›n› veya bisküvi parçalar›n›
kalmas›n› sa¤layan bir madde. Siyah çikolata bir nevi anti-aging özelli¤i sa¤l›yor.
›s›r›rken ç›kan ses ve yap›s›lar›ndan ötürü
çikolatayla oluflturduklar› kontrast hoflu‹yi bir çikolata nas›l anlafl›l›r?
A¤z›n›za ald›¤›n›z anda erir. Siyah çikolatan›n tad› daha uzun süre damakta kald›¤› muza gidiyor. Özellikle Türklerin de bu
için, ben onu tercih ediyorum. Tabii birçok duyuya hitap etmesi de önemli. ‹lk baflta çok hofluna gidiyor.

08 konsept

Kahveyi yeniden keflfedin
Yafllanmay› durdurmak mümkün de¤il. Ancak bu süreci antioksidanlarla yavafllatmak elimizde.
Peki, hayat›m›zdan eksik etmedi¤imiz kahvenin en önemli antioksidan kaynaklar›ndan biri
oldu¤unu biliyor muydunuz?

Türkiye

aflam›m›z boyunca mükemmel iflleyifline ak›l s›r erdiremedi¤imiz vücudumuz,
belli bir yafltan sonra bize ihanet eder. Toksik maddeler, cildin kollajen tabakas›n› tahrip eden serbest radikaller oluflturarak yafllanma sürecini bafllat›r. Ayr›ca kanser, kardiyovasküler hastal›klar gibi kronik hastal›klara da sebebiyet verir.

Y

Ancak vücudumuzun kendini tahrip etme özelli¤i oldu¤u gibi savunma mekanizmas›ndan ileri gelen kendini tedavi etme özelli¤i de var. Bunu pekifltiren ve dirençli olmam›z› sa¤layan besinler, serbest radikallerin ve toksinlerin zararl› etkilerini azaltmaya, hücrelerimizi korumaya yard›mc› olur. Bir nevi vücuttaki paslanmay› gideren bu
vitaminler, t›pta antioksidan olarak an›l›yor.

Türkiye’de

Ancak unutmamak gerekir ki, antioksidanlar mucize de¤il. E¤er doymufl ya¤larla
besleniyor, sigara içiyor, afl›r› alkol al›yor, egzersiz yapm›yorsan›z antioksidanlar›n size pek yarar› olmayacakt›r.
Nelerde bulunur?
Do¤ada çok say›da antioksidan madde var. Bunlar›n baz›lar› vitamin, baz›lar› mineral, baz›lar› enzim ya da bitki ekstreleri. Baz› antioksidanlar; A (retinol), C ve E vita-

Yafllanmay› geciktirin
Tam tah›ll› kahvalt›l›k gevrek (yulaf, kara bu¤day gevre¤i, bu¤day ya da pirinç gevre¤i),
süt ürünleri, ekmek çeflitleri (kara, tah›ll›, arpa, yulaf ve çavdar ekme¤i), sebze ve baklagiller (brokoli, lahana, havuç, ›spanak, bal
kaba¤›, domates, tere, bezelye, nohut, mercimek, semizotu, m›s›r, avokado, p›rasa, soya), tah›llar (bulgur, esmer pirinç), bal›k ve
kabuklu deniz ürünleri (Somon, sardalye, uskumru, kalkan), meyve ve tuzsuz kuruyemifller, k›rm›z› flarap, yeflil çay, zeytinya¤›, ya¤s›z k›rm›z› et, hindi eti.

Egzersiz ve antioksidanlar
Yo¤un egzersiz s›ras›nda oksijen tüketimi oldukça artar. Bu da egzersiz s›ras›nda ve egzersizden sonra hücre hasar›na yol açan
serbest radikal oluflumunda art›fla neden
olur. Vücut antioksidanlar›, bu hasar›n gerçekleflmesini önlemek için kullan›r. Bu ifllem
s›ras›nda belli antioksidanlardan belli miktarlarda yararlan›l›r. Çok fazla düzeyde al›nan
antioksidan hücre hasar›n›n onar›lmas›n› engelleyebilece¤i için, antioksidanlar›n do¤al
yollarla vücuda al›nmas› en sa¤l›kl› yoldur.
Kahve egzersizden önce içilirse hem içeri¤indeki kafein ile fiziksel performans›n›z› artt›rmaya, hem de antioksidanlar ile hücrelerinizi serbest radikallerden korumaya yard›mc›
olur.

Kahve ve antioksidanlar

minleri, selenium, karoten, likopen ve di¤er maddelerdir. Antioksidanlar›n en iyi kaynaklar› ise renkli sebze ve meyveler, kakao ve günlük içeceklerimiz aras›nda vazgeçemeyece¤imiz kahve.
A¤açtan fincana
Pek çok kahve tüketicisi kahvelerini keyifle yudumlarken, kahveyi a¤açta yetiflen bir
meyve olarak hayal etmez. Oysa kahve, kahve a¤ac›n›n kiraza benzeyen meyvelerinin çekirdeklerinden elde edilen do¤al bir içecektir.
Olgunlaflt›kça k›zaran meyveler toplanarak kalitesine, rengine ve büyüklü¤üne göre
s›n›fland›r›larak günefl alt›nda kurumaya b›rak›l›r. Kuruyan bu meyveleri elinize al›p
sallad›¤›n›z da, içlerinde bulunan iki adet kahve çekirde¤inin sesini duyabilirsiniz. ‹flte kahvenin antioksidan özelli¤ini veren polifenoller kahvenin daha a¤açtan topland›¤›nda yap›s›n› olufltururken, çekirdeklerin kavrulmas› esnas›nda da kaybolmaz. Aksine farkl› bilefliklere dönüflerek bu özelli¤ini pekifltirir.
Japonlar›n en önemli antioksidan kayna¤›: Kahve
Bu y›l›n bafl›nda Japonya’da yap›lan bir çal›flmada, Japonlar›n beslenmesindeki
en önemli antioksidan kaynaklar›ndan biri olarak yeflil çaydan önce kahve gösterilmifltir. Bu özelli¤i ile orta düzey kahve tüketimi size keyfin yan›nda sa¤l›k da sunar.
Beslenmedeki di¤er kafein kaynaklar› da göz önünde bulunduruldu¤unda her gün 23 fincan kahvenin tad›n› keyifle ç›karabilirsiniz.

Kahvenin baz›
sebze ve
meyvelerden daha
fazla antioksidan
içerdi¤ini biliyor
muydunuz? Yap›lan son
çal›flmalarda kahvenin güçlü bir
antioksidan kayna¤› oldu¤u
sonucuna var›ld›. Scranton
Üniversitesi’nde yap›lan bir
çal›flmaya göre hurma, k›z›lc›k ve
siyah üzüm gibi besinler
porsiyonlar› bafl›na en yüksek
oranda antioksidan içerse de
Amerikal›lar›n diyetteki di¤er besin
maddelerine nazaran en çok
antioksidan› kahveden ald›klar›
belirlendi. Kahve çekirdeklerinde,
pek çok hastal›ktan korunmaya
yard›mc› olan polifenoller
bulunurken, kafeinli ve kafeinsiz
kahvenin ayn› miktarda antioksidan
içerdi¤ini belirtmeliyiz.
Antioksidanlar kalp hastal›klar› ve
kanser de dahilolmak üzere pek
çok potansiyel sa¤l›k etkisiyle
iliflkilendiriliyor ve bu hastal›klar
üzerine koruyucu etkiyi artt›¤›
düflünülüyor.

10 kültür

S›cak Çukurova kenti
01 denince akl›n›za ne geliyor? Büyük ço¤unlu¤unuzun yan›t› “Adana” olacakt›r. Ününü dünya
çap›nda duyurmufl kebab›, yetifltirdi¤i birçok ünlü yazar› ve sanatç›s›, flehrin ortas›ndan geçen
Tafl Köprü’süyle s›cak Çukurova kenti…

Türkiye

Türkiye’de

sminin ve yerinin 4 bin y›ld›r de¤iflmedi¤i arkeolojik olarak kan›tlanm›fl, dünyan›n
en eski kentlerinden biri olan Adana; verimli topraklar›, yemekleri, s›cak insanlar›yla dikkat çeken bir Anadolu kenti. En çok da ünlüleriyle kendinden söz ettiriyor. Karacao¤lan, Dadalo¤lu, Orhan Kemal, Yaflar Kemal, Abidin Dino, Y›lmaz Güney, fiener fien, Fatih Terim Adana’n›n yetifltirdi¤i, alan›nda ünlü kiflilerden baz›lar›.

‹

Son dönemdeki dizilerde de Adanal›lar dikkat çekiyor. Avrupa Yakas›’ndaki “Dilber
Hala”, Adanal›’daki “Komiser Yavuz”, Can›m Ailem’deki “Melahat” konuflmalar› ve
farkl› tav›rlar›yla izleyicilerin sevgisini kazanm›fl Adanal› karakterler.
Tarihe yolculuk
Antik kentleri, kaleleri, müzeleri, flehir merkezindeki sivil mimari örne¤i konaklar›,
köprüleri ve daha birçok güzelli¤i ile görülmeye de¤er Adana’n›n iflte baz› güzellikleri…

Seyhan gölü

Arkeoloji Müzesi
Adana ve Çukurova’n›n tarihi eserlerinin sergilendi¤i müze 1924’te kuruldu. Türkiye’nin en eski 10 müzesi aras›nda yer alan Adana Arkeoloji Müzesi’nde, özellikle Tarsus/Gözlükule (1934), ‹çel/Yumuktepe (1936), Ceyhan/Sirkeli (1938) ve Yüre¤ir/Misis (1958) höyü¤ü kaz›lar›nda bulunan, Çukurova’n›n ilk ça¤lar›na ait seçkin eserler
yer al›yor.

Yapmadan dönmeyin
• Kent merkezindeki Arkeoloji ve Etnografya
Müzesi ile Atatürk Müzesi’ni gezin.
• Ulu Cami, Sabanc› Merkez Cami, Bebekli
Kilise, Tafl Köprü ve Tepeba¤ ile eski Adana
evlerini görün.
• Merkez d›fl›ndaki Anavarza, fiar ve Misis
ören yerleri, Akyatan ve A¤yatan Kufl Cennetleri’ni gezin.
• Adana kebab›n› mutlaka yiyin. fialgam suyu ve afllama (meyan kökü) için. Özellikle yaz
aylar›nda, buz ve piflmifl niflastayla yap›lan,
bir tür tatl› olan bici bicinin tad›na bak›n. Halka tatl›, tafl kaday›f ve karakufl tatl›s› yiyin.
• Eski çarfl›lar› gezip dünyaca ünlü Karatepe
kilimlerini görün.
• Seyhan Nehri k›y›s›nda gezin. Asma köprülerin üzerinden geçerek kenti seyredin.

Adana mutfa¤›

Etnografya Müzesi
‹l merkezinde, Kuruköprü mevkiindeki 1845’te yap›lan ve terk edilmifl kilise binas›
1924’ten sonra müze olarak düzenlenmifl. 1972’de eserlerin yeni müze binas›na tafl›nmas›n›n ard›ndan kilise restore edilmifl, 1983’te ise Etnografya Müzesi’ne dönüfltürülmüfl.
Atatürk Müzesi
Seyhan Caddesi üzerinde 19. yy’da yap›lm›fl geleneksel Adana evlerinden olan müze, iki katl›, ç›kmal›, k›rma çat›l›, kagir bir yap›. Bu özellikleri nedeniyle yap› “Korunmas› Gerekli Tafl›nmaz Kültür Varl›¤›” olarak tescil edildi ve koruma alt›na al›nd›.
15 Mart 1923’te Atatürk Adana’ya geldi¤inde, Ramazano¤ullar›’ndan Suphi Pafla’ya
ait olan bu binada a¤›rland›. Bina, Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi Koruma ve Yaflatma Derne¤i taraf›ndan Kolordu Komutan› Bedrettin Demirel’in önderli¤i ve halk›n yar-

Adana yöresinin zengin bir mutfa¤› var. Bu
zenginli¤in nedeni çeflitli kültürlerin etkisinde
kalmas›. Yöre yemeklerinin en büyük özelli¤i
un, bulgur, et, sebze ve çeflitli baharatlar›n
yan›nda süt, yo¤urt, peynirin de bol miktarda
kullan›lmas›. Akla gelen ilk yemek ise Adana
kebab›. Kentte neredeyse her köfle bafl›nda
bir kebapç› görmek mümkün. Ününü dünyaya duyurmufl Adana kebab›, bol yeflillik, ezme ve salata çeflitleriyle sunuluyor.
Kesme ya da hamur çorbas›, yüksük çorbas›, dü¤ün çorbas›, sebze yemeklerinden süllüm, mercimekli ›spanak bafl›, kabak çintmesi, bulgur yemeklerinden ekflili topalak, sar›msakl› köfte, içli köfte, sakatat dolmas›,
içeceklerden flalgam suyu, meyan kökü
Adana mutfa¤›n›n özgün lezzetlerinden yaln›zca birkaç›.
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d›m›yla kamulaflt›r›ld› ve restorasyonu yap›larak 1981’de Müze Müdürlü¤ü’ne ba¤l›
bir müze olarak hizmete aç›ld›.
Adana’n›n kaleleri
Çukurova tarih boyunca, günümüze ulaflan 40’tan fazla kale ile korunmaya çal›fl›ld›.
Bugün baz›lar› zamana meydan okuyarak dimdik duran ve her biri özgürlük an›t› niteli¤indeki kaleler Çukurova’n›n yüzy›llarca simgeleri oldu. Adana, Anavarza, Dumlu,
Karasis, Kozan, Meydan, Y›lanl›, Feke, Anahfla, Saimbeyli, Bucak ve Yar›kkaya kaleleri kentin en ünlü kaleleri.
Sivil mimarinin eflsiz örnekler
Bugün daha çok Tepeba¤ ve Kayal›ba¤ mahallerinde ayakta kalabilmifl olan geleneksel Adana evleri, Adana’n›n tarihi kent kimli¤inin en önemli parçalar›ndan birini
oluflturuyor. Genellikle tek katl› ve kerpiçten evlerin oldu¤u flehir, Seyhan nehrinin ›slah›, bölgedeki pamuk üretiminin geliflmesi ve beraberindeki sanayileflme sayesinde
h›zla geliflme sürecine girmifl, Adana’da ekonomik yap›n›n geliflmesine paralel olarak
mimari de etkilenmifltir. Kerpiç evlerin yerlerini daha dayan›kl› ve görkemli kagir ve
karkas sistemli 2-3 katl› evler alm›fl. “Geleneksel Adana Evleri” ya da “Tepeba¤ Evleri” olarak adland›r›lan bir yap› tarz› oluflmufl. Kayal›ba¤ ve Seyhan Nehri k›y›s›nda
yer alan s›ra konaklar, Adana geleneksel konut mimarisinin en nitelikli örneklerini
oluflturuyor. Bu konaklar ayn› zamanda kentte tescili yap›lan ilk sivil mimarl›k örnekleri aras›nda yer al›yor.

1972’de Osmaniye’de kurulan Bilpa, Nestlé ile
iflbirli¤ine 1999’da Osmaniye’de distribütör olarak bafllad›. 2000’de Mersin, 2001’de Adana ile
devam eden iflbirli¤inin 10. y›l›nda Adana’dan
Van’a kadar kapsayan bölgede Nestlé distribütörlü¤ü yap›yor. Dünyan›n en büyük g›da flirketlerinden olan Nestlé’nin Türkiye’de çok h›zl› ilerleyece¤ini düflünerek distribütörü olmaya
karar verdiklerini söyleyen Bilpa’n›n ortaklar›ndan Faruk Pilge, “Uluslararas› kültür birikimine
sahip evrensel bir kurum olan Nestlé’nin vizyonumuza katt›¤› pek çok bilgi oldu. Gelinen noktadan memnunuz. Özellikle son üç y›ld›r çok h›zl›
büyüyoruz” diyor.
“Nestlé markas›n›n hat›rlatt›¤› fley imaj ve kalite” diye ifade eden Pilge için, Nestlé gibi
güçlü bir grup çat›s› alt›nda olmak; güven, istikrar, büyüme, vefa, kalite, insani de¤erler,
prensipler, yasalar uygunluk ve çevreye sayg›
gibi anlamlar tafl›yor. Nestlé’nin önümüzdeki
befl y›lda tahmin edilemeyecek kadar büyük
potansiyele ulaflaca¤›n› düflünen Pilge, Nestlé
ile iflbirliklerini flöyle anlat›yor: “Çok s›k› bir iflbirli¤imiz var. Nestlé çal›flanlar›n›n hepsinin
ayn› dili konufltu¤u fleffaf bir yap›s› olmas›, yeniliklere aç›k olmas› ve çok yak›n iliflkiler içinde olmak bizi mutlu ediyor. 37 y›ld›r di¤er firmalarda göremedi¤imiz kadar, üst düzey yöneticilerin yan›m›zda olmas› büyük avantaj.
Nestlé ile çal›flmak baflka alanlarda ve mevcut iflimizde iyi bir ortak ve iyi bir referans. ‹fl
hayat›m›zda oluflturdu¤umuz prensip ve anlay›fllar›n ö¤reti kayna¤›.”
Bilpa’da 416 personel çal›flt›ran Pilge, en büyük
olmay› de¤il, en iyi olmay› misyon edindiklerini
belirtiyor. Adana’da Nestlé markalar›ndan en
çok NESCAFE 3ü1 Arada, DAMAK Çikolata,
CHOKELLA 500 Krema, NESQUIK Kahvalt›l›k
Gevrek ve COFFEE MATE 100 Gr.’›n tercih
edildi¤ini ifade eden Pilge, Nestlé’nin 100. y›l›n›
kutlad›¤› 2009 y›l› için “Her fley çok güzel olacak” mesaj›n› veriyor.
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Sa¤l›k için su için

Yaflam kayna¤›m›z olan su, bedenimizi toksinlerden ar›nd›r›r; hücrelerimizi
at›klardan temizler ve vücuttan atar. Bu nedenle uzmanlar uzun ve sa¤l›kl› bir
yaflam için bol bol su içilmesini tavsiye ediyor.
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ronik susuzluk dünyadaki en yayg›n sa¤l›k problemlerinden biri. Do¤um esnas›nda yüzde 75’i suyla kapl› olan insan vücudunda, geliflmeye ba¤l› olarak bu
oran h›zla azal›yor. Yetiflkinlerde ise bu oran yüzde 50’lere kadar düflüyor. Bu düflüfl, yani vücuttaki s›v›n›n tükenmesi yafllanman›n bafllad›¤›n› gösteriyor. Ço¤u insan
vücudun susuz kalma belirtilerini göz ard› ederken, bunu farkl› içeceklerle geçifltiriyor. Ancak baz› içecekler idrar sökücü ve kan›n asitlik düzeyinin artmas›na neden oldu¤u için daha vahim sonuçlar yarat›yor. Besinleri tafl›yan ve vücut enerjisini hücrelere ileten oldukça önemli bir çözücü olan su, vücut ›s›m›z› düzenler; beyin, omurilik
gibi hayati organlar için bir dengeleyici olarak çal›fl›r. Eklemlerimizin daha etkin hareket edebilmesi için de adeta ya¤ görevi görür.
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Yaflam kayna¤› su, bedenimizi toksinlerden ar›nd›rmada da çok önemli bir role sahip. Hücrelerimizi at›klardan temizler ve vücuttan atar. ‹drara ç›kma, terleme ve sümkürme, solunum vücudun toksinlerinden ar›nmas›n›n çeflitli yollar›d›r. Bu nedenle vücudun su ihtiyac› oldukça önemli. Susuzluk tehlikesi de vücuttan toksinlerin at›lmas›n› engeller ve dokular›n zarar görmesine yol açar. Susuzluk ayr›ca vücudun enerji
seviyesini ve vücudun yaflam›n› sürdürme kabiliyetini azalt›r. Bu nedenle uzmanlar
sa¤l›kl› ve uzun bir yaflam; genç, parlak ve sa¤l›kl› bir cilt için suyu hayat›m›zdan eksik etmemizi söylüyor.
Günde iki litre su için
Su, gün içerisinde vücudumuzdan sindirim, terleme ve nefes alma yoluyla sürekli ek-

Dünya su liderinden
NESTLÉ® PURE LIFE®
Nestlé
Waters,
Türkiye’de 2002
y›l›ndan bu yana
NESTLÉ PURE
LIFE markas› alt›nda do¤al kaynak
suyu üretiyor. Uluda¤’›n güvenli ve
el de¤memifl do¤al kaynaklar›ndan elde edilen NESTLÉ PURE LIFE’›n kalitesi
dünyan›n bir numaral› g›da ve içecek flirketi
Nestlé’nin garantisi alt›nda.
NESTLÉ PURE LIFE, yumuflak içiminden gelen
benzersiz lezzeti ve sa¤l›k dolu içeri¤iyle bir yaflam kayna¤›.
NESTLÉ PURE LIFE her yudumda vücudumuzun yenilenmesinde önemli rol oynayan
dengeli ve sa¤l›kl› mineral yap›s›yla hem çocuklara hem de yetiflkinlere hitap eden eflsiz
bir lezzet.

Hem do¤al hem lezzetli su
Nestlé Waters 1872’de Fransa Paris’te kurulmufl,
halen 130 ülkede toplam 72 farkl› ürünü ile dünya su
pazar›n›n lideri. Nestlé Waters, merkezi ‹sviçre Vevey’de
bulunan dünyan›n bir numaral› g›da ve içecek flirketi
olan Nestlé S.A.’n›n ambalajlanm›fl su grubunu
oluflturuyor. 2002 y›l›nda NESTLÉ PURE LIFE markas›yla su pazar›na
giren Nestlé Waters, 2006 y›l›nda ER‹KL‹’yle birleflerek ambalajl› su
pazar›ndaki pay›n› yükselterek birinci s›raya yerleflti. Nestlé Waters,
flu an Bursa’da bulunan dört fabrikada üretim yap›yor.

Uluda¤’›n tüm tatlar› içinde:
ER‹KL‹®

Su vücudumuz için en önemli yaflam unsurlar›n›n bafl›nda geliyor. Sektörün lider markas›
ER‹KL‹, 44 y›ld›r do¤adan gelen dengeli mineral yap›s›yla herkese uygun bu lezzeti tüketicilere sunuyor.
2 bin 300 metre yükseklikte bulunan kayna¤›ndan al›nan ER‹KL‹, Uluda¤’›n tüm tatlar›n› içinde bar›nd›r›yor.
“Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi” 2007
ve 2008 y›l› ölçüm sonuçlar›na göre ER‹KL‹,
sadece su sektöründe de¤il, tüm sektörler dikkate al›nd›¤›nda müflteri memnuniyeti flampiyonlu¤unu elinde bulunduruyor.

siliyor. Kaybolan su miktar›n›n da mutlaka yerine konmas› gerekiyor. Günlük su tüketimi konusunda herkes için geçerli bir oran söylemek zor olsa da uzmanlar, sa¤l›kl› bir yaflam için günde ortalama iki litre su içilmesini söylüyor. Bitki çaylar› ya da
sebze sular› günlük su tüketimine dahil olabilir ama alkol, meflrubat ve gazl› içecekler s›v› olmas›na karfl›n asla suyun yerini tutmuyor. Ayr›ca ekmek, kraker gibi kuru g›da al›yorsan›z, s›cak bir iklimde yafl›yorsan›z, yo¤un bir egzersiz program›n›z varsa,
sauna ya da buhar banyosuna giriyorsan›z daha fazla su tüketmelisiniz. Yeteri kadar
su tüketmedi¤inizi düflünüyorsan›z günlük idrara ç›kma say›n›za bak›n. Günde 8-10
defa idrara ç›k›yorsan›z ve idrar›n›z aç›k renkteyse, bu ideal su miktar›n› tüketti¤inizi
gösterir. Suyu yeteri kadar tüketmedi¤imiz zaman ciddi sa¤l›k sorunlar›yla karfl›laflabiliriz. Örne¤in, vücudumuzdaki yüzde 1’lik su azalmas› bizi susat›r, yüzde 5 hafif
atefle yol açar, yüzde 10 böbrekler zorlan›r ve böbrek yetmezli¤i görülebilir, kaslarda spazm bafllar, yürümek imkans›zlafl›r. Yüzde 20’lik su kayb›nda ise cilt çatlar, organlar durur, ölüm gerçekleflir.
Ne zaman su içmeliyiz?
Güne bafllad›¤›n›z ilk saatler oldukça önemli. Sabah uyand›¤›n›zda mutlaka bir ya da
iki bardak su için. Günün bu ilk suyu gece boyunca metabolize edilen at›klar›n vücuttan at›lmas›na ve yo¤unlu¤u artan kan›n seyrelmesine yard›mc› olur. Gün boyunca da her f›rsatta susamay› beklemeden su içmeyi al›flkanl›k haline getirin. Unutmay›n susad›¤›n›zda vücudunuzdaki suyun yüzde 1’ini çoktan kaybetmiflsiniz demektir.
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“Müzik yaflam biçimim”
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“Kitap okumay›, yemek yapmay›,
al›flverifli çok seviyorum”
fiehirler aras› yolculuklar ve konserlerden f›rsat buldukça dinlenip özel ifllerine zaman
ay›ran Funda Arar, “Konser varsa ya da konserden döndüysem günümü evimde dinlenerek, kitap okuyarak geçiririm. Al›flverifle ç›kar›m. Biraz da bana iyi geldi¤i ve bir anlamda terapi gibi oldu¤u için mutfakta zaman
geçiririm. Yemek yapmay› da ikram etmeyi
de yemeyi de çok severim. F›rsat buldukça
mutfa¤a girer, yeni tatlar olufltururum” diyor.
Koflturmaca içinde düzenli beslenmenin zor
olabildi¤ini dile getiren Arar, direncini art›rmas› için protein tüketmeyi ihmal etmiyor.
Formda kalmak içinse s›k s›k yürüyüfl yap›yor.
Arar da her kad›n gibi al›flverifl yapmay› çok
seviyor. “Mesle¤im gere¤i de sürekli yenilenmek ve farkl› fleyler giymek durumunday›z.
Ayr›ca tak›lar› ve aksesuvar almay› çok seviyorum. Fark›nda olmadan genifl bir koleksiyonum oldu. Ayakkab› da buna dahil” diyor.

Türkiye’nin en iyi kad›n vokallerinden Funda Arar, yo¤un
çal›flmalar›ndan arta kalan zamanlarda dinlenmeyi, kitap
okumay›, al›flverifl yapmay› tercih ediyor. En büyük
zevklerinden biri yemek yapmak. Vazgeçemedi¤i lezzet
ise çikolata…

Yemek yapmay› da
ikram etmeyi de
çok seven Arar,
f›rsat buldukça
mutfa¤a girip yeni tatlar
oluflturuyor. En meflhur yeme¤i ise
içli köfte. Hamur ifllerinden uzak
durup salata ve sebze a¤›rl›kl›
beslenmeye özen gösteren Arar’›n
vazgeçemedi¤i lezzet ise çikolata.

üçlü sesi ve yorumuyla dikkat çeken Funda Arar’›n müzi¤e ilgisi ve yetene¤i küçük yafllarda fark edilir. ‹lkokul üçüncü s›n›ftan itibaren mandolin ve solfej dersleri almaya bafllar. 1992’de ‹stanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvar› s›nav›n› ilk beflin içine girerek kazanan Arar, okulu bitirdikten sonra iki y›l boyunca müzik ö¤retmenli¤i ve sahne çal›flmas› yapar.
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2000’de “Sevgilerde” albümüyle müzikseverlerle buluflan Arar, geride alt› albüm, 30’a
yak›n video klip, TV programlar› ve say›s›z konser b›rakt›. Müzi¤in çok çabuk tüketildi¤i
ve korsan mp3 indirmenin al›flkanl›k oldu¤u bir dönemde, kaliteyi korumak ve müzikteki
istikrar› sa¤lamak için ekibiyle çok özen gösterdiklerini söyleyen Arar, “Albüm yapm›fl olmak için çal›flm›yoruz; uzun zaman dinlenebilecek ve b›k›lmayacak flark›lar üretmeye
gayret ediyoruz” diyor. Geçen y›l ç›kard›¤›, e¤itimini ald›¤› ve çok sevdi¤i Türk sanat müzi¤i eserlerinin yer ald›¤› “Rüya” albümüyle rüyas›n› gerçeklefltiren sanatç›, flimdi de yeni
albümü “Zaman›n Eli”yle müzikseverlerle bulufltu. Bu yo¤un günlerinde bir araya geldi¤imiz Arar, sahnedeki Funda’n›n yan› s›ra evdeki Funda’y› ve lezzet tercihlerini anlatt›.
Küçük yafllarda bafllad›¤›n›z müzik yolculu¤unuzda size kim/kimler yön verdi?
Bu konuda öncelikle aileme müteflekkirim. Onlar sayesinde bu e¤itimi ald›m. Sonuçta ilgimi fark etmeleri, yönlendirmeleri, bu konuda bana destek olmalar› ve inanmalar› benim için büyük flans.
Kendinize nas›l bir hedef çizmifltiniz? Örnek ald›¤›n›z birileri oldu mu?
Müzik hayat›m›n e¤itimle bafllad›¤› günlerde hedefim elbette iyi bir müzisyen ve yorumcu olmakt›. Öncelikle konservatuvar e¤itimimi tamamlamam gerekiyordu. Mezun
olduktan sonra da k›sa süreli bir ö¤retmenlik tecrübem oldu. Ard›ndan da profesyonel olarak sahne çal›flmalar›m bafllad›. Amac›m bir albümle müzik severlerle buluflmakt› ve do¤ru zamanda do¤ru insanlarla bu gerçekleflti. Ayr›ca hiçbir zaman flunun

gibi olay›m, bunun yolundan gideyim demedim. Ancak sanat›na de¤er verdi¤im,
sayg› duydu¤um ustalar, yorumcular var
elbette.
Baflar›n›z›n, bu kadar fazla üretip kaliteyi koruman›z›n s›rr› nedir?
Asl›nda 1990’l› y›llar Türk pop müzi¤inin
patlad›¤›, birçok ismin ç›k›p sonras›nda
kal›c› olanlar›n da oldu¤u, çok fazla üretilen ve bir o kadar da sevilen bir dönemdi.
Ben o dönemin sonuna yetifltim ve kendimi ispat etmem daha zordu. Ki flu an yeni albümleri ç›kan arkadafllar›m›z için daha da zor. Müzi¤in çok çabuk tüketildi¤i
ve korsan mp3 indirmenin al›flkanl›k oldu¤u bir dönemdeyiz. Kaliteyi korumak ve
müzi¤imdeki istikrar› sa¤lamak için ekibimle çok özen gösteriyoruz. Albüm yapm›fl olmak için de¤il çal›flm›yor, uzun zaman dinlenebilecek ve b›k›lmayacak flark›lar üretmeye gayret ediyoruz.
Popüler müzik piyasas›n› nas›l görüyorsunuz?
Aç›kças› de¤erlendirmemi müzik sektörü
üzerinde yapabilirim, yani kifliler ve yap›-
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Bir sanatç› olarak kendinizi yolun neresinde görüyorsunuz?
Bir sanatç› için “evet tamamd›r” demek olmaz. ‹lk albümden bu yana yol kat etti¤imi düflünüyorum.
Tabii ki dinleyici kitlemin olufltu¤unu da konserlerimden görebiliyorum. Ancak akl›mda yap›lacak çok
fley ve gerçeklefltirilecek pek çok proje var. Hepsi s›rayla ve zaman› geldi¤inde olacak. Söz gelimi “Rüya” albümü benim için böyle bir projedir.
Geçen y›l Türk Sanat Müzi¤i albümünüz “Rüya” ile rüyan›z› gerçeklefltirdiniz. Bu albüm bir anlamda sesinizin ve yorumunuzun gücünü de ispatlamak
için miydi?
Yok, böyle bir ispat çabas› de¤il, asla. Türk müzi¤ine gönül vermifl ve bu anlamda e¤itim alm›fl biriyim. Benim için bir borç gibiydi. Zaten konser ve programlar›mda seslendirdi¤im ve çok sevdi¤im flark›lar› yine çok özenle seçerek bir albümde toplad›k. Dinleyenlerimiz taraf›ndan ya da röportajlarda hep sorulan ve bir flekilde istenen bir çal›flma
idi. Hem özel hayat›mda hem müzik anlam›nda olmas›n› istedi¤im her fley gerçekleflti.
‹nsan›n hayallerine kavuflmas› çok güzel bir fley. Umut ediyor, çal›fl›yorsunuz ve bunun
karfl›l›¤›n› bir flekilde al›yorsunuz. Bu da size yeni projeler için heves veriyor.
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lanlar baz›nda de¤il. Sonuçta her müzi¤in
bir al›c›s›, dinleyeni vard›r. Benim için gerçekten emek harcanm›fl ve müzik ad›na bir
de¤er tafl›yan çal›flmalar önemlidir. fiu an
gelinen nokta herkesin de bildi¤i üzere eskisi gibi satmayan albümler ve yasal olmayan flekilde ulafl›lan flark›lar. O kadar u¤rafl›yorsunuz ve albümün ç›kt›¤› gün korsan
mp3 sitelerinde flark›lar›n›z yer al›yor.
Kimleri dinlersiniz? En çok kimleri
be¤eniyorsunuz?
Severek dinledi¤im Mor ve Ötesi, fiebnem Ferah gibi birçok isim var. Bir de
son dönemde Amy Winehouse’u çok be¤eniyorum.

Son albümünüz “Zaman›n Eli” albümünüzde neler ön planda?
Yine yorumculu¤umun ön planda oldu¤u
bir albüm oldu. Müzik direktörlü¤ünü müzisyen eflim Febyo Taflel üstlendi. 13 flark›n›n bulundu¤u albümde söz ve müzi¤i
bana ait iki flark› var. Bir flark›n›n müzi¤ini
eflimle yapt›k. Albümde; Burcu Tatl›ses,
Günay Çoban, Saro Secikyan, Selahattin
Sar›kaya, Müfide ‹nselel gibi önemli söz
yazar› ve bestecilerin yan› s›ra Hürriyet
Gazetesi Kelebek yazar› Onur Bafltürk’e
ait bir flark› da bulunuyor.
Türkiye’nin en iyi kad›n vokalleri aras›nda de¤erlendiriliyorsunuz. Peki siz
performans›n›z› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Kiflinin kendisi için bunu tahlil etmesi biraz
megalomanl›k olabilir. Benim için dinleyenlerin takdir etmesi önemli. Müzi¤ime
emek veren ve bu anlamda mesle¤ime de
sayg› duyan bir yorumcuyum.
Sahnede nas›l bir ruh haline bürünüyorsunuz?
fiark› söylerken ve sahnede çok mutlu oluyorum, enerjim tavan yap›yor. Bu nedenle
böyle söyledim. Elbette dinleyenlerden ald›¤›m tepkinin de bunda pay› var. Birlikte
e¤leniyor, birlikte hüzünleniyoruz. fiark›lar›
yafl›yorum. Her flark›n›n ruhuna bürünüyorum.

Televizyonda da en do¤al halimle ve yine
müzi¤imle vard›m. Benim için yine bir
sahne idi. Konser gibi geçiyordu. Tek
fark kameralar›n olmas› ve arada bir izleyenlere hitap etmek ve anonslar…
Yo¤un çal›flmalar›n›z aras›nda kendinize nas›l zaman ay›r›yorsunuz?
fiu aralar pek zaman olmuyor. fiehirler
aras› yolculuklar ve konserler söz konusu. F›rsat buldukça dinlenip özel ifllerime
zaman ay›r›yorum.
Bir gününüz nas›l geçer?
Konser varsa ya da konserden döndüysem günümü evimde dinlenerek, kitap
okuyarak geçiririm. Al›flverifle ç›kar›m. Biraz da bana iyi geldi¤i ve bir anlamda terapi gibi oldu¤u için mutfakta zaman geçiririm. Yemek yapmay› da ikram etmeyi
de yemeyi de çok severim. F›rsat buldukça mutfa¤a girer, yeni tatlar olufltururum.
‹çli köftem meflhurdur.
Formunuzu nas›l koruyorsunuz?
Koflturmaca içinde düzenli beslenmek
zor olabiliyor. Ancak yine de hamur ifllerinden uzak durup salata ve sebze a¤›rl›kl› besleniyorum. Protein mutlaka tüketiyorum, çünkü direncinizi art›r›yor. S›k s›k
yürüyüfl yap›yorum.

‹yi bir performans için neler yap›yorsunuz?
Mesle¤imiz keyifli ancak bir o kadar da yorucu. Özellikle konser turnesi dönemlerinde bir flehirden bir flehre uykusuz ya da çok az uyku ile gidiyorsunuz. Sesin performans› için uyku çok önemli. Buna dikkat ediyorum. Çok geç vakitlere kalmam. Her
f›rsatta dinlenmeye çal›fl›yorum. Beslenmeme de dikkat ederim. Çok s›k konser verdi¤im için de sesim için ekstra bir egzersiz yapmama gerek kalm›yor.
Müzik d›fl›nda sanat›n baflka alanlar›na da ilginiz var m›?
Müzik ve onunla ilgili üretimler benim için bir yaflam biçimi. Ancak tiyatral yetene¤imin oldu¤unu ve san›ld›¤›n›n aksine komik biri oldu¤umu söyler yak›nlar›m. Tiyatroyu çok severim. Asl›nda kliplerimizde bir flekilde flark›n›n duygu yönünde ve yönetmenin direktifleri ile k›sa oyunculuklar sergiliyoruz.
“Funda Arar’la Performans”, “Gölgeler” ve “Söz Müzik Funda Arar” adl› televizyon programlar›n› da yapt›n›z. Bu kadar ifli nas›l planl›yorsunuz?
Planlamak de¤il de uygulamak çaba istiyor. Çal›flmay› seviyorum. ‹flim söz konusu
oldu¤unda yorgun olmuyorum. Sonuç güzel olunca bütün yorgunlu¤um da geçiyor.

D›flar›da yemek yemeyi sever misiniz?
Ne tür mekanlar› tercih edersiniz?
Severim. Birkaç mekan var öyle… Sakin
ve lezzetli mönüleri olan yerler. Örne¤in
bal›kç›m›z var, f›rsat oldukça gideriz.
Al›flverifl tercihleriniz neler?
Her kad›n gibi al›flverifl yapmay› seviyorum. Mesle¤im gere¤i de sürekli yenilenmek ve farkl› fleyler giymek durumunday›z. Ayr›ca tak›lar› ve aksesuvar almay›
çok seviyorum. Fark›nda olmadan genifl
bir koleksiyonum oldu. Ayakkab› da buna
dahil. Al›flkanl›k haline getirdi¤im, u¤ramadan geçmedi¤im belli ma¤azalar var.
Ayr›ca tabii zamanla yar›flt›¤›m için her
fleyi bulabilece¤im büyük al›flverifl merkezlerini tercih ediyorum.

20 sohbet Kadir Çöpdemir

Türkiye

Türkiye’de

Onda ekran tüyü var
Ekranlar›n do¤al, samimi, renkli yüzü Kadir Çöpdemir; okumay›,
seyahat etmeyi seven, antika merakl›s›, yeme¤e düflkün biri.
En büyük keyiflerinden biri de yo¤un bir günün ard›ndan
kakaolu kurabiye eflli¤inde koyu bir kahve yudumlamak…

zel radyolar›n aç›ld›¤› ilk günlerde tan›d›¤›m›z Kadir Çöpdemir, program›ndaki
samimiyeti, do¤all›¤› ve kendine özgü diliyle dikkatleri üzerine çekti. Ard›ndan
gelen televizyon programlar›, reklamlar, sinema filmlerinde de bu imaj›n› sa¤lamlaflt›rd›. En büyük flans›n›n do¤al “biyoenerjisi” sayesinde insanlarla kolay iletiflim kurmak ve kendini sevdirmek oldu¤unu söyleyen Çöpdemir, baflar›s›ndaki en önemli etkenin “do¤all›k” oldu¤unu vurguluyor. “Sokakta insanlarla selamlafl›yorum ama hiçbirini tan›m›yorum. Sanki hepsiyle az önce birlikte ö¤le yeme¤i yemifliz gibi bir atmosfer oluyor. ‹nsanlar beni kendilerine bu kadar yak›n hissediyorsa, bende bu yak›nl›k hissini oluflturan unsurlar var demektir. Demek ki o ekranda gördükleri beden,
kafa, konuflan a¤›z, söyleyen dil onlara çok do¤al ve yak›n geliyor” diyor.

Ö

Ekran ile gerçek yaflam aras›nda esas›nda büyük farklar oldu¤unu söyleyen Çöpdemir, ekrandaki haliyle sokaktaki halinin ayn› olmas› nedeniyle izleyicilerin kendisini samimi bulduklar›n› belirtiyor. En s›k karfl›laflt›¤› tepkinin “Ayn› televizyondaki gibisiniz”
oldu¤unu söylen Çöpdemir, “Demek ki baflkalar› gerçek hayatta farkl›, sokakta farkl› oluyorlar. ‹nsanlar bunu fark edebiliyor. ‹nsanlar›n sizi her platformda ayn› görmesi
çok büyük bir k›ymete sahip. Ama baz›lar›na bu bir k›ymet gibi gözükmüyor. Star olman›n çeflitli koflullar› oldu¤unu düflünüyorlar. Bence bunlar›n hepsi hikaye. ‹flini iyi
yapan bir muslukçuyla bir televizyoncu aras›nda bence fark yok. Birini müflterileri
çok iyi tan›yor di¤erini ekran› açan herkes.”

Çikolatay› kim sevmez
Ben de herkes
gibi çikolata
severim. Çikolata
lezzetinin d›fl›nda
kifliye acil enerji ve esin veriyor.
Yarat›c› insanlar için bu özellik
önemli. Tercihlerim aras›nda
kalitesinden ödün vermeyen Nestlé
ilk s›rada yer al›yor.

Radyoculuk, flovmenlik, oyunculuk… Bunlardan en çok hangisine yak›ns›n›z?
‹flim radyoculuk ama di¤er ifllerim de ayn› kompart›mana binerler. Birisi ileride birisi
geride de¤il. Bafllang›çtan beri hep flansl›yd›m ki yer ald›¤›m organizasyonlara kar›nca karar›nca hep katk›da bulunmam beklendi benden. Onlar da gerçek ben oldu¤um
sürece daha etkili ifller oldu. Dolay›s›yla ifllerim birbirine yak›n duruyor.
Televizyonda ikili ya da çoklu moderatörle konuk a¤›rlanan flovlar geçen yay›n dönemine damgas›n› vurdu. ‹zleyiciyi yakalaman›n do¤ru yolu sizce ne?
Eskiler beyaz perdede görünmek isteyen insanlar›n yetenekleri, becerileri ve birikimlerinin yan› s›ra sinema tüyü diye bir özellikten söz edermifl. Ben ekran tüyü oldu¤unu da düflünüyorum. Önemli olan insanlar›n önce seni kabul edip ba¤r›na basmas›.
Bu oldu¤u sürece sen ister yar›flma sun, ister ikili ya da çoklu moderatörle konuk a¤›rla, ister spor program› ya da klip sun. Ben ekrana ç›k›nca “Nereden ç›kt› yine bu!” de¤il de “Bak bizim adam ne anlat›yor?” deniyor. Bunun üzerine istedi¤in ifli kurabilirsin.
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kar da “buldum” derse hemen gider al›r›m tabii. Ancak komik olmak için zeka
flart. Neyi, nerede yapaca¤›n› bilmek gerekir. Biraz da alg› biçimi önemli. Dünyay› herkesin gördü¤ü yerden görmemek
gerekli. Zihninde ya da ruhunda devran›
tersine çevirmeyi bilmek gerekli.

Türkiye

Türkiye’de
Sizce flu an en baflar›l› flovmen, oyuncu ve radyocu kim?
En baflar›l› flovmen kuflkusuz Beyaz›t Öztürk. Hem zekas› hem de bu iflteki deneyimi ortada. 12 y›ld›r ayn› günde, ayn› saatte, ayn› kanalda flovunu yap›yor. Oyuncu
olarak da kendimi genellikle komediye yak›n hissetti¤im için mizah e¤ilimli ifllere bak›yorum. En baflta Cem Y›lmaz olmak üzere Tolga Çevik, fiafak Sezer çok de¤erli
isimler. Radyocuya gelince, art›k yeni isimler pek ç›km›yor. Geveze, Hop Dedik Ayhan ve Bay J geçmiflten beri dinledi¤imiz ama neredeyse emeklili¤i gelmifl isimler.
Türkiye’de televizyon yay›nc›l›¤›n› baflar›l› buluyor musunuz?
Asl›nda Türkiye’de yay›nc›l›k baflar›l›. Bana, bize göre ekonomisi, siyaseti, sosyal hayat› çok geliflmifl ülkelerin televizyonculu¤u bizimkisi kadar renkli gelmiyor. Bizim alg›lar›m›z güçlü ve zengin. Biraz daha yarat›c›l›k pay›m›z› art›rsak, yabanc›lar›n bizden
almak isteyece¤i çok ifl yapabiliriz. fiimdilik daha çok onlar›n denedi¤i, yapt›¤› iflleri
yap›yoruz. Bu noktada majör kanallarda çok büyük bir zenginlik yokmufl gibi görünüyor ama tematik kanallarda zenginlik daha çok.
Siz medya patronu olsan›z nas›l bir tutum izlerdiniz?
Kadir Çöpdemir o kadar paray› bulsa ancak kendi keyfinin patronu olur. Hiç anlamam ki o ifllerden. Hiç “Bu güç benim elimde olsa neler yapar›m” diye hayaller de
kurmam. Hayat›m›n bir evresinde, dört y›l kadar Klas FM’i yönettim. Can›m› diflime
takarak büyük mücadeleler verdim. Çok da baflar›l› oldum ama gördüm ki bu ifl çok
zor. Bu ifllerin sevk ve idaresi kadar s›k›c›, insan›n can›ndan can alan bir fley yok. Dolay›s›yla hiç bu ifllere kafa yormuyorum. “Ben müflteriyim, yaps›nlar ben bakay›m” diyorum. Müflteri olmak daha avantajl›. Ben de hayatta müflteri olmay› seçiyorum.
Kendinize gülüyor musunuz? Komik olman›n formülü nedir?
Bazen kendimi çok komik buldu¤um oluyor. Formülü ise daha ç›kartamad›m. Biri ç›-

Geçmiflten bugüne Türk mizah›nda
baflar›l› buldu¤unuz isimler kimler?
Vahi Öz tutkunuyumdur. Sadri Al›fl›k’›
çok be¤enirim. Yak›n zamandan Kemal
Sunal’› çok severim. Ça¤dafllar içinde de
Cem Y›lmaz ve son performans› itibariyle
fiafak Sezer beni çok güldürüyor.
Radyoculu¤a ya da flovmenli¤e hevesli gençler için önerileriniz neler?
Bu piyasada yer bulmak gerçekten çok
zor. Etraf›mda bu ifllere ilgi duyan genç insanlara “Bak›n dünya bambaflka bir yere
do¤ru gidiyor ve gitti¤i noktada hayat›
kavrayan, hem insan› mutlu edebilecek
hem de maddi manevi karfl›l›¤› olan, katma de¤er üreten ifller var. Onlar› düflünmez misin” diye soruyorum. Show business’a hevesli, genç, gerçekten inan›lmaz
bir yetenek de¤ilse, di¤er iflleri de düflünmeli. Bu piyasada vasat olup ezilece¤ine,
iyi oldu¤un baflka bir alanda bir yerlere
gelmek çok daha mant›kl›.

Koyu bir kahveye hay›r demem
Evimin karfl›s›nda
nezih bir cafe var.
Ö¤leye do¤ru
al›yorum yan›ma
gazetemi, kitab›m›. Günefle naz›r
oturuyorum. Yorucu bir gününün
ard›ndan koyu bir kahve bana
oldukça cazip geliyor.
Kahvenin yan›nda kakaolu
kurabiye at›flt›rmay› çok severim.
Tabii bu üzümlü kek de olabilir.
Netice de kahve benim için keyif
demek. Hele bir de içerken
masamda dostum
arkadafl›m varsa de¤meyin
keyfime!

çat›flmas›z yaflamaya gayret gösteriyorum. Bunu baflard›ktan sonra kolesterol
dengesini sa¤lamak çok kolay.
Neleri seversiniz, yemek yapar m›s›n›z?
‹fllerimin yo¤unlu¤u nedeniyle son y›llarda
mutfa¤a giremiyorum. Yemekleri evdeki
yard›mc›m yap›yor ama pazar kahvalt›lar›m çok meflhurdur. Bofl oldu¤um zamanlarda dostlar›ma özenle pazar kahvalt›lar› haz›rlar›m. Tencere yemekleri,
yaprak sarmas› dahil her yeme¤i yapar›m.
Elaz›¤l›’y›m ama ailem Tokat’ta do¤up
büyüdü¤ü için o yöreye ait fasulye kavurmas›n› çok iyi yapar›m. En çok Antep,
Kastamonu ve Adana mutfa¤›n› severim.

Üretmenin sonu var m›?
Üretmenin sonu dünyan›n sonu demektir. Bizi hayat›n içinde sahici olarak tutan, var
eden ve bize yaflad›¤›m›z› hissettiren fley içinde bulundu¤umuz üretim süreçleri. Art›k dünya bireye flu soruyu soruyor: “Bu y›l bulundu¤un, hakim oldu¤un alanda ne
ürettin?” Bu giderek daha da yo¤unlaflacak. Belli alanlarda s›radan olmak insanlar
için korkunç bir fley olacak, hep yapt›¤›n›z›n üzerine koymak gerekecek.
Dinleyici ve izleyici kesim hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
Art›k vatandafl› uyduruk bir dekorla etkileyemiyorsun. Çünkü art›k dijital platform var.
Kablolu yay›nda bin tane program var. Adam aç›yor ‹talyan RAI’yi, akflamüstü program›ndaki flova, dekora hayran kal›yor. O saatte bizdeki programlar o kadar görkemli de¤il, ama Türk izleyicisinin talebi bu yönde oluyor. 60, 70 y›l› yoksunluklar içinde
devirdi¤imiz için art›k biz de hayat›n kaymakl› taraf›ndan yemek istiyoruz. Hal böyle
olunca radyoda bir adam›n felsefe yapmas› kimseyi kesmiyor. Bence izleyicide ve dinleyicide “O güzel hayatlar› bize gösterin de motive olal›m” diye bir beklenti var.
‹fl d›fl›nda neler yapars›n›z?
Okumay› çok severim. Çok küçük yafllardan itibaren kurdu¤um güzel bir kütüphanem
var. Kemal Tahir vazgeçemedi¤im bir yazar. Dünya edebiyat›ndan da Trevanian bence çok güçlü bir kalem. Ayr›ca tarihe düflkünüm. Özellikle Ortaça¤ Avrupa’s› çok ilgimi çekiyor. ‹kinci Dünya Savafl›’na dair bilgi, orijinal belge, foto¤raf, madalya toplar›m.
Ayr›ca kurflun asker, oyuncak araba koleksiyonlar›m var. Antikaya merakl›y›m. Yurtd›fl›na ç›k›p özellikle mistik yap›lar› ve Rönesans saraylar›n› gezmeyi çok severim. S›k s›k
sinemaya giderim. Evde DVD film seyretmeye bay›l›r›m. En son hastal›¤›m da Nintendo Wii oyun konsolu.
Nas›l besleniyorsunuz?
Ne lezzetliyse onu yiyorum. Bunu alternatif olarak sunmuyorum. Ancak huzurlu ve iç

Sa¤l›kl› beslenme rüzgar›na ne diyorsunuz?
Bu konu endüstriyel bir boyut ald›¤› için
pek ilgilenmiyor ve söylenenleri dikkate
alm›yorum. Yaflamdaki ruhsal pozisyonun önemli oldu¤unu düflünüyorum.
Benli¤iniz kibirden uzaksa, huzurluysan›z
inan›n tereya¤› damarlar›n›z› çökertemez.
Ben buna inan›yorum. ‹ç huzurum oldu¤u için kilolar›m beni üzmüyor. Spor yapmam ama f›rsat buldukça futbol maçlar›na giderim.
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MÖVENPICK’ten üç yeni ürün
Super Premium dondurma pazar›n›n öncü markas› MÖVENPICK® portföyüne üç yeni ürün ekledi.
Bu lezzetler aras›nda Türkiye’nin ilk tuzlu dondurmas› Ricotta Peynirli ve Pembe Biberli çeflidi de
bulunuyor. ‹flte dünyan›n ünlü fleflerinin MÖVENPICK® dondurmalar›yla yapt›klar› özel tarifler...

lasikler, tatl›lar, sorbeler olmak üzere üç ana grupta 20 farkl› ürüh çeflidi bulunan
MÖVENPICK dondurmalar›, portföyüne ekledi¤i “Balsamik Sorbe”, “Konyakl› Dondurma” ve “Ricotta Peynirli ve Pembe Biberli Dondurma” ile gastronomi dünyas›na yeni
bir soluk getirecek. Gerçek tada ulaflmak için malzemelerin en iyisi ve en do¤al›n› kullanan MÖVENPICK, Balsamik Sorbe çeflidinde dünyan›n en iyi balsamik sirkesini ve konyakl› dondurmada ise dünyan›n farkl› yerlerinde araflt›rarak buldu¤u en iyi konya¤› kulla-
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Balsamik Sorbe
Balsamik ve sirkeli sos eflli¤inde
balsamik sirke sorbe
• Modena’dan ç›kan balsamik ve sirke
(Aceto Balsamico di Modena)
• Olgunlaflma sürecinde ilk önce
kiraza¤ac› varillerde daha sonra da
kestane a¤ac›nda bekletilir.
• Zaman geçtikçe ac›l›¤› geçer,
gerçek nektar halini al›r.

n›yor. Ricotta Peynirli ve Pembe Biberli çeflidi ise Türkiye’nin ilk tuzlu dondurmas› olma özelli¤ini tafl›yor. Hem yemeklerde
hem de tatl›larda kullan›labilen bu üç yeni
dondurma çeflidi gurme restoran, kafe ve
otellerde ad›ndan oldukça söz ettirecek.

Ricotta Peynirli ve Pembe Biberli Dondurma
Pembe biber parçac›kl› Ricotta dondurma
• ‹sviçre Ricotta’s›
• Pembe biber: Brezilya
• Yüzde 10 ya¤l› dondurma
• ‹ster tatl› ister ac› yemeklerle kombine edilebilir.

Colibri
Frambuaz sos, taze
meyve ve ç›rp›lm›fl
krema eflli¤inde Vanilla Dream, Strawberry dondurma ve
Passion Fruit&Mango sorbe
• 200 gr. ç›rp›lm›fl
krema
• 20 gr. frambuaz sos
• 5-6 adet frambuaz, çilek, bö¤ürtlen ve kivi
• 100 ml. 1 top Vanilla Dream dondurma
• 100 ml. 1 top Passion Fruit&Mango sorbe
• 100 ml. 1 top Strawberry dondurma
• 3 adet ince elma dilimi
• 1 adet nane yapra¤›
• 10 gr. ç›rp›lm›fl krema

Péche Melba

Konyakl› Dondurma
Konyak ile marine edilmifl elma
parçac›klar› eflli¤inde konyakl›
dondurma
• 1859 y›l›nda kurulan
Maxime Trijol Evi’nde üretilen
VSOP Cognac
• Bu harmanda en genç
konyak 54 ay boyunca
mefle a¤ac› varillerinde
bekletilir.
• Dondurma üretiminde
ve elmalar›n marine
edilmesinde kullan›lan
konyak ayn›d›r.

Soyulmufl
fleftali,
frambuaz, frambuaz
sosu, krema, kavrulmufl badem ve bisküvi eflli¤inde Vanilla
Dream dondurma
• fiurup içinde dinlendirilmifl, soyulmufl
iki adet yar›m fleftali
• 20 gr. frambuaz sosu
• 100 ml. 2 top Vanilla Dream dondurma
• 4-6 adet frambuaz
• 20 gr. ç›rp›lm›fl krema
• 5 gr. yar›m kavrulmufl badem
• 1 adet bisküvi
Not: Dekorasyon için 2-4 adet nane yapra¤›
eklenebilir.

Mango Cooler
Taze portakal dilimleri, portakal suyu ve
do¤al maden suyu
eflli¤inde
Passion
Fruit & Mango sorbe
• 1 adet portakal dilimi
• 10 cl. portakal suyu
• 10 cl. do¤al maden suyu
• 100 ml. 2 top Passion Fruit&Mango sorbe
• 2 adet portakal dilimi
• 2-4 adet nane yapra¤›
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Bambaflka lezzet, durma keflfet!
Muhteflem lezzetiyle a¤›z dolusu kahve ve çikolata tad› b›rakan NESCAFE® Chocofreddo,
bu yaza damgas›n› vuracak. Tüketici testlerinde yüzde 97’lik be¤eni oran›n› yakalayan
NESCAFE® Chocofreddo, Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor.

estlé Professional ®’›n uzmanlar›n›n
iki y›ld›r üzerinde titizlikle çal›flarak
gelifltirdi¤i NESCAFE Chocofreddo tüketiciyle bulufltu.

N

Türkiye

Yaz mevsimine damgas›na vuracak ürün,
yap›lan tüm testlerden baflar›yla geçti.
800 kifli taraf›ndan test edilen ve yüzde 97
gibi büyük bir be¤eni oran›n› yakalayan
kahve için “tan›mlanamaz” teflhisi kondu.

Türkiye’de

Choco çikolata, freddo ise so¤uk demek.
‹ki kelime bir araya gelince so¤uk çikolata
gibi bir anlam ç›k›yor. Ancak NESCAFE
Chocofreddo’yu sadece so¤uk çikolata
olarak tan›mlamamal›y›z. Bu nedenle
“Bambaflka lezzet, durma keflfet” sloga- Zeynel
Zeynel Karakufl
Karakufl
n›yla cafe ve restoranlar›ndaki yerini h›zla
ald›.
Ç›kt›¤› ilk üç haftada büyük ilgi gören
NESCAFE Chocofreddo , 396’s› ‹stanbul’da olmak üzere Türkiye genelinde 550
noktada kahve tutkunlar›yla bulufltu. A¤›zda b›rakt›¤› tadla büyük fark yaratan
NESCAFE Chocofreddo, k›sa zamanda
her yafltan insan›n ilgisini çekti.

NESCAFE Chocofreddo ’yu içti¤inizde
önce burnunuza güçlü bir çikolata kokusu geliyor. ‹çmeye bafllad›¤›n›zda önce
çikolata tad›, sonra kahve tad› geliyor.
Daha sonra a¤z›n›z› dolduran ve erimifl
dondurma tad› veren yo¤un k›vam›yla serinlik hissi veriyor.

Ne çikolata, ne kahve
NESCAFE Chocofreddo’nun içinde saf çikolata tozu var. Bu nedenle oldukça yo¤un
bir çikolata tad› var ama kesinlikle so¤uk çikolata de¤il. Ne çikolata, ne kahve…
Farkl› lezzeti tan›mlamak zorlaflt›kça, “çikolata bazl›, kahveli içecek” fikrinde karar k›l›nm›fl. Nestlé Türkiye’nin patentli ürünü olan NESCAFE Chocofreddo ç›kt›¤› ilk hafta yurtd›fl›nda da büyük bir etki yaratt›.

Sunum çok önemli
Zeynel Karakufl’un da görüflleriyle Nestlé
Türkiye fabrikas›nda reçetesi gelifltirilen
NESCAFE Chocofreddo için sunum çok
önemli. Nestlé Professional’a reçeteli
ürünlerin oluflumunda destek veren Karakufl, baristal›¤› sürekli bir e¤itim süreci
olarak tan›ml›yor.

Haz›rlan›fl› çok önemli
NESCAFE Chocofreddo, buz ve süt eklenerek mikserde haz›rlanan haz›r bir ürün. Bu
nedenle istenilen lezzeti yakalamak için sadece cafe ve restoranlarda tüketiciyle bulufluyor.

Kahve tüketiminin sürekli de¤iflti¤ini ve
çeflitlendi¤ini de dile getiren Karakufl, orta yafl üstü insanlar hala “sade kahve”de
›srar etse de, özellikle gençler yeni tatlar

ve kar›fl›mlar konusunda beklentileri yükseltiyor diyerek yaflanan de¤iflime dikkat
çekiyor.
7’den 70’e NESCAFE Chocofreddo
NESCAFE Chocofreddo’nun da bu anlamda Türk toplumunun damak zevkine
uygun oldu¤una dikkat çeken Karakufl,
bunun zaten beklenen bir tat oldu¤unu
söylüyor ve ekliyor: “‹nsanlar içtikçe ne
kadar farkl› oldu¤unu anlayacak ve içtikçe içecekler bu farkl› lezzeti.”
Muhteflem lezzetiyle a¤›z dolusu bir tat
b›rakt›¤› için, di¤erlerinden çok farkl› bir
içecek olan NESCAFE Chocofreddo’ya
barista da çok güveniyor: “7’den 70’e
herkes NESCAFE Chocofreddo’yu çok
be¤endi. NESCAFE Chocofreddo bu yaza damgas›na vuracak ve herkes bu eflsiz tad› keflfedecek.”

“Yaza damga vuraca¤›z”
Ulus Cafe’nin iflletme müdürü Asl› Terzi, Nestlé ile uzun y›llard›r
®
çal›flt›klar›n› belirtiyor. Terzi, NESCAFE Chocofreddo için “Tad›
muhteflem, bence Nestlé’nin en güzel ürünlerinden biri” diyor.
lus Park›’n›n içinde yer alan ve muhteflem bo¤az manzaras›yla her yafltan insan› a¤›rlayan Ulus Cafe’de, günün her saatinde farkl› bir güzelli¤e tan›kl›k ediyorsunuz.
Yemyeflil bir park›n içinde, Ulus s›rtlar›na
yaslanan cafenin ünlü ünsüz, yafll› genç çok
say›da müdavimi var. Mekan Nestlé’nin de
en önemli duraklar›ndan biri. Y›llard›r birlikte
çal›fl›yorlar. ‹flletme Müdürü Asl› Terzi’yle
mekan› ve Nestlé’nin yeni ürünü NESCAFE
Chocofreddo’yu konufltuk.

U

Asl› Terzi

Ulus Cafe’yi bu kadar popüler yapan

NESCAFE® Frappe’yle
daha serin bir yaz

nedir?
Muhteflem bo¤az manzaras› gerçekten en
önemli detay. Bu yüzden Ulus d›fl›ndan da çok
say›da insan geliyor. Ayr›ca yabanc›lar da büyük ilgi gösteriyor. Kozmopolit bir müflteri kitlemiz var. Gelen herkes hayran kal›yor. S›k gelenler aras›nda ünlü simalar da var: Emel Say›n, Aysun Kayac›, R›dvan Dilmen, Ça¤la fiikel
ve Hülya Koçyi¤it…
Cafenin çok yo¤un bir trafi¤i var…
Evet, özellikle haftasonlar› çok yo¤unuz. Sabah saatleri ve akflam saatleri en çok tercih edilen zamanlar. Yaz sezonunda da müflteri say›s› ikiye katlan›yor.

Frappe so¤uk kahve demek. Köpüklü ve daha
süslemeli bir içecek. Bu yaz›n di¤er favori içece¤i ise NESCAFE Frappe’ler olacak. Nestlé
Professional, tüketici tercihlerinden yola ç›karak sade, çikolatal›, çilekli ve muzlu frappe’ler
haz›rlad›. Geçen y›l bu ürünlerin lansman› yap›ld› ama reçeteli olduklar› için oldukça zordu. Bu
y›l, ayn› tatlar kullan›larak tüketici testlerinin sonucuna göre ev d›fl› tüketime özgü paketler haz›rland›. NESCAFE Frappe de bitmifl ürün. Yine sütü ekleyip mikserde kar›flt›r›yorsunuz. Bu
da lezzet aç›s›ndan oldukça önemli ve bu ürün
sadece cafe ve restoranlarda sat›l›yor. Üründe
ayr›ca bardak süslemesi var. Çikolatal›da çikolata rendeleyip üzerine ekliyor, çilekli ve muzluda bu meyvelerle servis ediyorsunuz. Ayr›ca
NESCAFE Chocofreddo’da pipet kullan›lmazken, NESCAFE Frappe’de pipet kullan›l›yor.

Hangi mutfaklar› tercih ediyorsunuz?
Bal›k d›fl›nda her fley var. Dünya mutfaklar›ndan farkl› lezzetler sunuyoruz.
Müflteri kitleniz nas›l? En çok neleri be¤eniyorlar?
Ulus Cafe’ye her yafltan insan geliyor. Tatl›lardan tiramisu çok popüler. Bunun için nerelerden
gelen insanlar var inanamazs›n›z. Yemek olarak da kreplerimiz çok be¤eniliyor.
‹fl orta¤› olarak Nestlé’yle de uzun bir geçmifliniz var…
Evet, çok uzun zamandan beri birlikteyiz. Keyifli bir iflortakl›¤› örne¤i gösteriyoruz.
Yeni ürün NESCAFE Chocofreddo’yu nas›l buldunuz?
Hemen kullanmaya bafllad›k. Kendimiz de tatt›k ve bay›ld›k. Gerçekten muhteflem bir tad› var.
‹kram etti¤imiz müflteriler de çok be¤endi.
Siz NESCAFE Chocofreddo’dan umutlu musunuz?
Çok umutluyum. Bence flu ana kadar karfl›laflt›¤›m›z en iyi Nestlé ürünlerinden biri. Oldukça
lezzetli ve yap›m› da oldukça pratik.
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Evde bak›m hizmeti
Evde bak›m hizmeti, Türkiye’de 2001’den beri Eczac›bafl› Sa¤l›k Hizmetleri taraf›ndan uygulan›yor.
2008 y›l› itibar›yla Nestlé HealthCare Nutrition bu hizmeti Eczac›bafl› Sa¤l›k Hizmetleri taraf›ndan al›p
21 uzman hemflire ve 1 süpervizör ile tüm doktorlara götürüyor.

ürkiye için oldukça yeni olan evde bak›m hizmeti uygulamas›n› Eczac›bafl› Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Etem Aln›genifl’le konufltuk. Projeye iliflkin tüm
detaylar› ve faydal› bilgileri bizimle paylaflan Aln›genifl, uygulaman›n oldukça faydal›
oldu¤unu belirtirken, projenin tamamen doktor kontrolünde gerçekleflti¤ine ve tüm
bilgilerin sakl› kald›¤›na dikkat çekiyor. Evde bak›m hizmetine ulaflmak da bir o kadar kolay. Bir telefonla uzman ekipler kap›n›za geliyor ve bütün ifllemler an›nda tamamlan›yor.

T

Türkiye

Türkiye’de

Evde bak›m hizmeti tam olarak nedir?
Evde bak›m, hekimlerin önerileri do¤rultusunda, hastalara aileleri ile yaflad›klar› ortamda, e¤itimli ve tecrübeli sa¤l›k ekibi taraf›ndan rehabilitasyon, fizyoterapi, psiko-

Dr. Etem Aln›genifl

lojik tedavi de dahil t›bbi ihtiyaçlar›n› karfl›layacak flekilde sa¤l›k ve bak›m ile takip
hizmetlerinin sunuldu¤u bir hizmettir.
Bu hizmet neleri içeriyor?
En önemli amac›m›z en iyi sa¤l›k hizmetini sunarken ayn› zamanda hastan›n yaflam kalitesini de yükseltmektir. Hastaland›¤›nda evinde tedavi olmak isteyen
veya hastane sonras› tedavisine evde
devam edilmesine karar verilen genç,
yafll›, bebek, yeni do¤um yapm›fl anne,
bedensel engelli herkes bu hizmetten yararlanabiliyor. Bu bak›m, hastalar›n hekimlerinin önerileri do¤rultusunda aileleri
ile yaflad›klar› ortamda, tüm t›bbi ihtiyaçlar›n› karfl›layacak flekilde veriliyor.
Bu tür uygulamalarda en önemli fley
nedir?
Bizim için en önemli fley, hastalar›n kaliteli hizmeti en uygun flekilde alabilmesi
ve verdi¤imiz hizmetten memnun kalma-

Nestlé HealthCare Nutrition
1 Temmuz 2007’de Novartis Medikal Beslenme birimininin Nestlé Nutrition’a dahil olmas›yla Nestlé HealthCare Nutrition birimi Türkiye’de
çal›flmalar›na bafllad›. Böylece özel beslenmeye gereksinim duyan hastalar›n sa¤l›kla iliflkili standart ve spesifik beslenme ihtiyaçlar› karfl›lan›yor. Bu hizmet ile pazarda en kapsaml› beslenme ürünlerinin sunulmas› hedefleniyor.
Markalar; yo¤un bak›m, geriatri ve malnutrisyon, pediatri, onkoloji, cerrahi ve diyabetin de
içinde bulundu¤u toplam alt› platformda yer al›yor. Markal› beslenme çözümleri, öncelikle iyileflmeye yard›mc› olarak, hastan›n sa¤l›¤›n› ve
yaflam kalitesini art›r›rken hastanede kalma süresini k›saltarak sa¤l›k sistemine yönelik tasarruflar› da beraberinde getiriyor. Doktor ve hastalara, spesifik beslenme ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda üst düzey hizmet kalitesini hedefleyen
Nestlé Healthcare Nutrition, uygulama ve takibe yönelik de Eczac›bafl› Sa¤l›k Hizmetleri kanal› ile evde bak›m hizmet deste¤i sa¤l›yor.

s›. Ayr›ca etik durufl ve kurum kültürü de çok önemli. Bu nedenle çal›flanlar›m›z› h›zl› geribildirimde bulunabilece¤imiz yaözenle seçiyoruz; sürekli e¤itimler veriyoruz ve hastan›n isteklerini anlamaya büyük t›r›mlar planl›yoruz.
özen gösteriyoruz.
Bu hizmetten faydalanmak isteyenleUygulama Türkiye’de çok yeni. Siz de bu alandaki sertifikaya sahip ilk mar- ri neye göre belirliyorsunuz?
Bunu kendi hekimleri belirliyor ve hastakas›n›z. Nas›l tepkiler al›yorsunuz?
Eczac›bafl› Sa¤l›k Hizmetleri olarak 2001’den beri evde bak›m ve sa¤l›k hizmetleri ko- lar›n bize yönlendirilmesiyle hizmet bafll›nusunda hizmet veriyoruz ama bu alanda rekabet edebilece¤imiz firma say›s› hala yor. Yine hizmet verilen hastalar›n tüm
çok az. Türkiye’deki ilk “Evde Bak›m Hizmetleri Sunumu Uygunluk Belgesi”ne sahip aflamalar› ve genel durumlar› bir rapor
kurulufluz. Hastalar evlerinde ayaklar›na kadar gelen bu hizmetten oldukça memnun. halinde hekimi ile paylafl›l›yor.
Nestlé ve Eczac›bafl› gibi iki büyük güç bir araya geliyor. Bu ifl ortakl›¤› hangi prensiplere göre ilerliyor ve nas›l bir fark yarat›yor?
Enteral beslenme, çeflitli t›bbi nedenlerle beslenme sorunu olan hastalara doktor reçetesiyle uygulanan özel bir beslenme yöntemidir. Enteral Beslenme Hasta Destek
Program› projesinde Eczac›bafl› Sa¤l›k Hizmetleri’nin bilgi birikimi ve uzman kadrosu, Nestlé gibi dünya kalitesinde ürünler üreten bir büyük marka ile bir araya geliyor.
Projenin genel prensibi, enteral beslenme ürünü kullanan hastalar›n evlerinde uzman
hemflirelerimiz taraf›ndan ziyaret edilmesi ve enteral beslenme e¤itiminin uygulamal›
olarak verilmesi esas›na dayan›yor. Bu hizmet s›ras›nda hastalar›n sa¤l›k durumu takip edilerek, ilgili hekimlere hastalar›n›n durumu hakk›nda geribildirimde bulunuluyor.
‹flbirli¤inizi gelifltirmek için neler yap›yorsunuz?
Bizim Nestlé ile uyumumuz mükemmel bir flekilde ilerliyor. Hizmet sa¤layan hemflirelerimizin konu ile ilgili e¤itimlerinin güncel tutulmas› ve hizmet kalitesini yak›ndan izlemek bizim için öncelikli konular. Projemizi baflar›yla sürdürerek daha fazla hastaya
daha h›zl› ulaflmay› amaçl›yoruz. Bunun için de hemflire ve yerleflim alt yap›m›z› büyütmeyi amaçl›yoruz. Yine hastalar›m›z›n ilgili hekimlerine farkl› uygulamalar ile daha

Türkiye’nin her taraf›nda böyle bir
hizmet var m›?
fiu an birçok farkl› flehirde bulunan hemflirelerimiz ile Türkiye’nin her yerine bu
hizmeti tafl›yoruz.
Herkese ulaflma olana¤›n›z var m›?
Bizim için s›n›r, gerekli olan hemflire say›s›n›n alt yap›s›n› sa¤lamak ve hastaya
ulafl›m›n mümkün olmas›d›r. Yurdun dört
bir taraf›nda tüm hastalara bu hizmeti yerinde veriyoruz.
Uygulaman›n ekonomik boyutu nedir?
Bu hizmetten enteral beslenme ürünü
kullanmas› gereken tüm hastalar ücretsiz
faydalanabiliyor.
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Uygarlaflt›kça alerji art›yor
Süt, bu¤day, penisilin, kedi tüyü, polen, ev tozu... Alerjik reaksiyonlara neden olan maddelerin
listesi böylece uzay›p gidiyor. Peki, vücudumuz neden böyle tepkiler veriyor? Alerjinin belirtileri
neler? Korunmak için ne yapabiliriz?

Türkiye

imileri bahar gelince, tozlu bir yerde bulununca ya da sigara duman›na maruz Alerjik reaksiyonlara neden olan birçok
kal›nca hapfl›rmaya; kimileri domates, yumurta ya da m›s›r yiyince kafl›nmaya farkl› alerjen türü var. En yayg›n olanlar›
bafllar. Pek ço¤unun sorunu ortak; alerji.
polen, ev tozu akarlar› ve kuruyemifller.
Alerjen maddeler asl›nda hepimizde buSanayileflmeyle birlikte hayat›m›za giren yeni maddeler, küreselleflmeyle birlikte uzak lunan proteinleri içerir. Alerjiye yol açan
ülkelere seyahatlerin artmas›, küresel ›s›nma, sigara kullan›m›, temizlenip ar›nd›kça da bu proteinlerdir. Yiyecek ve tozlar›n
vücudun erken tan›flamad›¤› mikroplar, hatta organik besinler son y›llarda alerjinin yan›nda penisilin gibi baz› ilaçlar da aleryayg›nlaflmas›na neden oldu. Öyle ki Dünya Sa¤l›k Örgütü art›k alerjiyi salg›n hasta- jiye yol açar. Bu ilaçlar protein içermez
l›klar aras›nda say›yor.
ama vücudumuzdaki proteinlerle bir araya geldi¤inde alerji belirtileri ortaya ç›kar.
Alerji nedir?
Bunlar›n yan›nda saman nezlesi gibi
Alerji vücudun, asl›nda zararl› olmayan baz› maddelerden, hava flartlar›ndan etkilenme- mevsimsel alerjiler de söz konusu.
si ya da psikolojik etkenler sonucu baz› maddelere afl›r› reaksiyon göstermesidir. Normalde vücudu koruyan ba¤›fl›kl›k sistemi, baz› insanlarda zararl› olmayan birtak›m mad- Belirtiler nas›l ortaya ç›kar?
Vücut alerjen maddeyle temas etti¤inde,
delere karfl› da afl›r› yan›t verir. Bu reaksiyonlara afl›r› duyarl›l›k ya da alerji ad› verilir.
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Yayg›n alerjenler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çavdar, bu¤day, yulaf, m›s›r
Polenler, küf mantarlar›
Penisilin (Bir tür antibiyotik)
F›nd›k, f›st›k, susam
Deniz ürünleri
Yumurta
Bezelyeler, fasulyeler
Süt
Böcek ›s›r›klar›, ar› sokmas›
Hayvan k›l›, ev tozu akarlar›
Sigara duman›

Alerji gelifltirmede bebeklik ve çocukluk
dönemleri kritiktir. Yaflam›n ilk üç ay› çocu¤un ba¤›fl›kl›k sisteminin karfl›laflt›klar›
ve e¤itilip e¤itilmemesi alerjik gelece¤i etkiler. Sigara duman›, ev tozu ya da evcil
hayvana sürekli maruz kalmak bunlara
karfl› alerji gelifltirme riskini art›r›r. Bu nedenle çocuklar›n do¤du¤u aylara göre
alerjiye yatk›nl›¤› da artar. Örne¤in polenlerin en yo¤un oldu¤u ve aç›k havada çok
zaman geçirdi¤imiz ilkbahar ve yaz aylar›nda do¤an çocuklar, saman nezlesi aç›s›ndan daha büyük risk alt›ndad›r. Zaman›n ço¤unun kapal› ortamlarda geçirildi¤i
sonbahar aylar›nda do¤anlarda ise ev tozu akar›, hayvan tüyü ve besin alerjisi s›k
görülüyor. Araflt›rmalar ayr›ca yaz aylar›nbir mikropla karfl›laflt›¤›nda verdi¤i tepkiyi verir. Bu zararl›larla savaflacak antikorlar› da ve sonbaharda do¤an bebeklerin ast›üretir. Alerjik maddeyle temas sonras›nda oluflturulan antikorlara immunoglobulin E ma yakalanma riskinin daha yüksek oldu(IgEbvgb) denir. IgE’ler kanda vücudu dolaflmaya bafllar. Akyuvarlara ve yuvarlak ¤unu gösteriyor.
ba¤›fl›kl›k sistemi hücreleri olan mast hücrelerine ba¤lan›r. Bu hücreler de alerjik reaksiyonlardan sorumlu olan histamin proteinini salg›lar. Alerjik tepkimeler birçok fark- Nas›l korunabiliriz?
l› semptom ortaya ç›kar›r ve insanlar› farkl› yönlerden etkiler. En yayg›n semptomlar- Alerjik insanlar›n semptomlardan kaç›fl
dan baz›lar› flöyle: Aks›rma, h›r›lt›yla soluma, sinüs a¤r›s› (burnun yukar› k›sm›nda, yolu vücudun bu alerjenlerle karfl›laflmagöz çevresinde ve kafatas›n›n ön taraf›nda a¤r› ya da bask› hissi), burun ak›nt›s›, ök- s›n› önlemektir. Polene alerjisi olanlar basürme, isilik/kurdeflen, flifllik göz, kulak, dudak, bo¤az ve damak kafl›nt›s›, nefes dar- har aylar›nda d›flar› ç›kmaktan kaç›n›r,
l›¤›, bulant›, kusma ve ishal. Bu semptomlar alerjiden baflka durumlar›n da gösterge- f›nd›¤a alerjisi olan f›nd›ktan uzak durur.
si olabilir. Bu nedenle hekime baflvurmak gerekir.
Ancak bu kaç›fl süt, yumurta gibi çok
karfl›lafl›lan maddelere karfl› alerjik insanAlerjiye yatk›nl›k
Alerjide genetik faktör önemlidir ama çevresel etmenler de alerjinin ortaya ç›kmas›na lar›n hayat kalitesini oldukça düflürüp haneden olabilir. Alerjiye yatk›n olma durumuna atopi denir. Ebeveynleri alerjik olmasa yat› bir iflkenceye çevirir. Yine de alerjisi
bile çocuk yüzde 15 risk tafl›r. Herhangi bir ebeveyn alerjikse bu risk yüzde 30’a ç›- olanlar için hava filtreleri, afl›lar, toz akarkarken, hem anne hem de baban›n alerjik olmas› çocu¤un yüzde 60 ihtimalle bu lar›n› bloke eden yast›k ve yorgan gibi
çeflitli koruyucular var.
maddeye karfl› alerjik olaca¤›n› gösterir.

32 haber

Nestlé taahhüdünün arkas›nda
12. Dünya Halk Sa¤l›¤› Kongresi, ‹stanbul’da yap›ld›. Kongrenin ana sponsorlar›ndan Nestlé,
“Paylafl›lan De¤er Yaratmak” yaklafl›m› do¤rultusunda dünya genelinde gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar›n›
ve yenilikçi ürünlerini tüm dünya kat›l›mc›lar›yla paylaflt›.

Türkiye

ürkiye Halk Sa¤l›¤› Kurumu ve Dünya
Halk Sa¤l›¤› Dernekleri Federasyonu taraf›ndan, 27 Nisan-1 May›s tarihleri aras›nda
yap›lan 12. Dünya Halk Sa¤l›¤› Kongresi’ne
132 ülkeden ve Türkiye’den resmi kurum ve
kurulufllar, üniversiteler, sivil toplum ve meslek kurulufllar›, özel sektör temsilcileri, akademisyen ve bilim adam› olmak üzere 2 binden fazla kifli kat›ld›. “Küresel halk sa¤l›¤›nda
fark›ndal›k yaratmak” ana temal› kongre
Nestlé’nin beslenme, sa¤l›k ve iyi yaflam alan›ndaki taahhüdünün ve toplum sa¤l›¤›na
duyarl› bir flirket oldu¤unun göstergesi olmas› aç›s›ndan da çok önemliydi. Kongre’nin
ana sponsorlar›ndan olan Nestlé, dünya genelinde beslenme ve sa¤l›k alan›nda yap›lan
çal›flmalar›n› ve yenilikçi ürünlerini tan›tt›. Dört
gün süren paralel panellerde üst düzey uluslararas› konuflmac›lar›n yer ald›¤› kongrede
Nestlé, “Beslenme, Fiziksel Aktivite ve Sa¤l›k: Dünya Halk Sa¤l›¤› Örgütü’nün Global
Stratejinin Ulusal Düzeyde Uygulanmas›” konulu panelde dört konuflmac›yla yer ald›.

T

Türkiye’de

Kongrenin ana oturumuna kat›lan Finlandiya
Ulusal Sa¤l›k ve Refah Kurulu Direktörü Prof.
P. Puska, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof.
Gülden Pekcan, çocuk obezitesiyle mücadele etmek amac›yla kurulan EPODE’nin Sarah Richards
temsilcisi Christophe Roy ve Nestlé Dünya
Kamusal ‹liflkiler Baflkan› Niels Christansen, dünyadaki ölümlerin yüzde 60’›na neden olan
sa¤l›ks›z beslenme ve fiziksel aktivite yetersizli¤inden kaynaklanan hastal›klar› ve bu hastal›klar›n önüne geçmek için bugüne kadar al›nan ve al›nmas› planlanan önlemleri tart›flt›.
Niels Christiansen, konuflmas›nda Nestlé’nin tüm dünyadaki “Paylafl›lan De¤er Yaratmak”
yaklafl›m› kapsam›nda dünya genelinde gerçeklefltirdi¤i çocuklara do¤ru beslenme bilincini kazand›rmay› amaçlayan e¤itim programlar›n› anlatt›. Kongre kapsam›nda Türkiye’ye
gelen Nestlé Kahvalt›l›k Gevrekler Beslenme Uzman› Sarah Richards ise düzenlenen ba-

s›n toplant›s›nda tam tah›l›n ve kahvalt›n›n
önemini anlatt›. Tam tah›l yönünden zengin
bir beslenmenin daha düflük beden kitle indeksi, daha düflük bel çevresi ve azalan
afl›r› kilo riskiyle iliflkisine dair güçlü kan›tlar
bulundu¤unu vurgulayan Richards, günde
üç porsiyon tam tah›ll› gevreklerden yiyen
kiflilerin yüzde 21-27 aras›nda daha az olas›l›kla diyabete yakaland›klar›n› belirtti.
Nestlé taahüdünün arkas›nda
Nestlé’nin kongreye deste¤i “Paylafl›lan
De¤er Yaratmak” yaklafl›m› ile gerçeklefltirdi¤i sosyal sorumluk faaliyetleri ve AR-GE
gücüyle gelifltirdi¤i katma de¤erli ürünleriyle yetersiz beslenme ve fiziksel aktivite eksikli¤inden kaynaklanan sorunlar› azaltmaya yönelik ad›mlar atmaya devam edece¤inin göstergesi oldu.

