
Kazdağları’ndaki Çamtepe 
Ekolojik Yaşam Merkezi’nde, 
gelecek misafirlere vermek 
için Buğday Dergisi’nin eski 
sayılarından setler yaptık gö-
nüllümüz Ethna ile. Aslında 
geçmişe bir yolculuktu bu. 
Buğday’ın, ekolojik yaşam ha-
reketinin geçmişine uzanan 
bir yolculuk. Her sayfada na-
sıl olup da ekolojik yaşam bil-
gisini dağıttığımıza, bu ağı oya 
gibi ilmek ilmek dokuduğumu-
za bir kere daha tanık oldum. 
Bugün artık olmayan Buğday 
Dergisi’yle bu külliyatın oluş-
tuğunu gördüm. 

Buğday ekibi olarak çoğu 
kez bu dergilerle boğuşan bir 
tarafımız var. Oradan oraya, 
şuradan buraya bizimle bir-
likte taşındılar. Bazen bir de-
poda, bazen ofisin koridorun-
da beklediler, kimi zaman fuar 
standlarında üzerlerine otur-
duk, kimi zaman üzerinde ya-
zı yazdık. Set haline gelmese-
lerdi eğer, Merkez’in gönüllüsü 
Sam onları tuğla niyetine kul-
lanıp jeneratöre bir ev bile ya-
pacaktı! Birçok yerde SEKA’ya 
gönderilirken biz kıyama-
dık, sakladık sincaplar gibi. 
İçlerindeki bilgiler hiç de es-
kimemiş, hâlâ güncelliğini ko-
ruyor, ilk günkü gibi ilham ve-
riyorlar. Buğday Dergisi öm-
rünü tamamladı ve her doğal
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Özen, Teslimiyet ve Şükran
Buğday’ın Brüksel temsilcisi arkadaşımız Seda, eşi Peter 
ve çocukları Luna’nın evinde yazmak nasip oldu okuduğu-
nuz yazıyı. Kısa denebilecek bir süre önce rastlantı deme-
ye dilimin varmadığı bir şekilde tanıştık; samimi paylaşım-
lar hızla işlevsel bir birlikteliğe dönüştü. Şu an Buğday’ın 
Brüksel’de donanımlı bir temsilcisi, bir adresi, bir emek ve-
reni var gönülden. Ve kartvizit tasarlanıp basılması, ofis 
mekânı, iş zamanı dahil şu ana kadar her adım Buğday ka-
sasından bir kuruş dahi çıkmadan gerçekleşti. 

Buğday’a imkânı olduğu için değil, inandığı için aramıza 
katılan, bütçe değil sorumlulukları konuştuğumuz arkadaş-
larımızın sayısı çoğalıyor yine. Pınar, Cana, Gülçin, Buket, 
Özge, Neslihan, Yahya, Buğday’ın kahramanları listesine 
son dönem eklenen arkadaşlarımızdan bazıları. Gönülleri, 
zamanları, birikimleri ile Buğday’a projeler yazılmasından 
birçok noktada temsil edilmemize ve üyelerimizle tek tek 
yeniden iletişime geçilmesine kadar birçok iş en güzel şe-
kilde başarıldı sayelerinde. Gizem bir süre önce aynı şekil-
de içeriye adım atmasaydı elinizdeki rehber çıkmayacak ve 
birçok verimli iletişim kurulmamış olacaktı şu an. 

Bu noktada para ve kaynak bulmak için de uğraşıyoruz, 
fazlası ile hak ediyor Buğday ve yapılan işler daha fazla 
kaynağı. Kaynak bulmak kolay değil ama inanıyorum ki kü-
çüklüğümde güzel suların kaynadığı pınarları birlikte bul-
duğumuz Ali Çavuş gibi özen, teslimiyet ve şükran duygusu 
ile aradığımız sürece hep yeterli kaynağı bulacağız. Çünkü 
çok iyi hatırlıyorum ki Ali Çavuş kaynak aradığı için bulmu-
yor, iyi olduğu için kaynak ona temiz sularını sunuyordu. 

Buğday’ı, Türkiye ve dünyada güçlü bir örgüt, iyi yaşa-
mı temsil eden bir araç olarak büyütmek, güçlendirmek, 
var olduğu sürede aynı samimiyet ile yürüdüğünü bilmek 
istiyoruz. Sağlamlığımız hep inancımız ve birlikteliğimizden 
gelsin, koşullar değişse de biz elimizden geleni yaptığımı-
za ve bunu paylaşabildiğimize, kapıları bunu yapmak iste-
yen herkese açık tuttuğumuza emin olalım. Gerisi yaşamın 
mucizeleri ile sarmalansın, bu satırları okuyor olmanız gibi. 

Victor Ananias
Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

gerçek tohumları anlatayım. 
Yerel lezzetleri Anadolu’nun 
derin ve uzun kırsal geçmişin-
de evrilmiş, tohum atmaktan 
vazgeçmemiş insanlar tarafın-
dan günümüze taşınan tohum 
çeşitliliğimizden. Buğdaygiller, 
baklagiller, meyveler, bos-
tanlar, patlıcanlar, otlar, şi-
falı bitkiler ve daha neler ne-
ler var bu tezgâhın üzerinde. 
Ve yine uzun uzun anlatabili-
rim Buğday Derneği neler ya-
pıyor bu tohumların devamlı-
lığı için diye. Ama sanırım an-
lattım bile. 

Biz soframızda güzel bir ye-
meği afiyetle yemeye hazırla-
nırken kimler çalıştı o ana ka-
dar diye düşünmeyiz çoğun-
lukla. Ama dağ, taş, çiçek ve 
böcek, rüzgâr, su, toprak, ısı, 
amcalar ve teyzeler, pazarcılar 
ve tüccârlar, şoförler çalışmış-
tır o gıda sofraya gelene ka-
dar. Bunlar görebildiklerimiz; 
bir de göremediklerimiz var. 

Amerikan yerlilerinin Koko-
pellisi de böyle görünmez bir 
varlıktır. Sırtındaki kambu-
ru aslında bir tohum torbası-
dır. Flütündeki ezgi de yaşam 
soluğunu anlatır. Her bahar 
Kokopelli ortaya çıkar, doğa-
yı yeşertmek üzere tohumları-
nı saçar ve onlara yaşamı üf-
ler. Düşünün bir, Kokopelli de 
olmasa ne olurdu?

Aldığımız terbiye, iyiliği gö-
rünmeden yapmayı öğütler bi-
ze. Kokopelli o nedenle görün-
mezdir.  

Düşünün bir, sağlıklı gıda-
ya ulaşabiliyor iseniz bugün, 
bu rehberdeki bilgileri kulla-
nabiliyor iseniz, ya da yaşama 
değer katmanın yollarını bula-
biliyor iseniz, hangi görünmez 
varlıklar sayesindedir? 

Bu bahar ve bu yaz, bunu 
düşününüz. 

Güneşin Aydemir
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Tohum Alma, Saklama ve Ekme Rehberi 

Tohum Nasıl Alınır ve Saklanır?

Tohum Nasıl Ekilir, Fide Nasıl Yetiştirilir?

Bu sayıda Ekolojik Çiftçi Gürsel Tonbul’un katkısıyla dağıttığımız tohumları balkonlarınız-
daki saksılara, apartmanlarınızın bahçelerine ekin ve bırakın yaşamın mucizesi gözlerini-
zin önünde gerçekleşsin. Bu tohumları ektikten, binbir emekle büyüttükten tohumdan çı-
kan ürünlerin tadına baktıktan sonra, pazardan aldığınız meyve-sebzeye bir daha asla ay-
nı gözle bakmayacaksınız. 

Her bitkiye göre değişse de, olgunlaşma 
döneminin "ikinci hasat eli" dediğimiz dö-
nem meyvelerinden en sağlıklıları tohum-
luk olarak ayrılır. İlk ve son meyveler za-
yıf olabilir. Hasat dönemi boyunca olgun-
laşmaya gelen ikinci veya üçüncü el mey-
veler en sağlıklı olanlardır. Renk, boy, şekil, 
olgunluk izlenerek en sağlıklı olanlar seçile-
rek tam olgunlaşma, hatta kartlaşma ger-
çekleşinceye kadar köken üzerinde tohum-
luk olarak bırakılıp koparılmaz, korumaya 
alınır. Meyve içindeki tohumlar sertleşti-
ğinde tohumluk ayrılan meyvenin (sebze-
nin) başı ve sonu kesilip atılarak orta (göv-
de) bölümündeki en sağlıklı tohumlar ay-
rılır. Tohumun nem derecesine göre kâğıt, 
bez, elek üzerinde gölgede kurutulduktan 
sonra, steril bez torbalara veya cam kava-
nozlara konularak karanlık, serin, kuru or-
tamda saklanır. 

Sağlıklı tohum devri için her yıl tohu-
mun tazelenmesi gerekir. Aynı ürünün, 
takip eden yılda aynı tarlaya ekilmeme-
si önemli bir ayrıntıdır. Bu yüzden köylü-
ler ‘denişik’ dedikleri bir tohum takası sis-
temi izlerler. Birbirleri ile tohum değiştirir-
ler. Saklanacak olan tohumun kurutma ön-
cesi kesinlikle yıkanmaması, kendi koruyu-
cu tabakası ile gölge ve kuru rüzgârlı bir 
sundurma altında iyi kuruması çok önem-
li bir detaydır.  

Ekim öncesi tohumun geceden suda ıslatı-
larak yumuşaması sağlanmalıdır. Fide ye-
tiştirilmesi gereken türlerde (domates, bi-
ber, patlıcan gibi) dere kumu, elenmiş top-
rak, yanmış ve elenmiş hayvan gübresi ka-
rışımından hazırlanan tohum yataklarına 
atılan tohumların üzeri yine aynı karışım-
dan oluşan kapak dediğimiz sistem ile ör-
tülerek süzgü ile sulanır. Üzerinin kaymak 

Rehberle dağıtılan tohumları nasıl ekilir?

MISIR: En uygun toprak tipi su tutma kapa-
sitesi yüksek ve havalanma özelliği olan top-
raktır. Ilıman ve sıcak bölgelerde tarımı ya-
pılabilen bir bitkidir. Tohum ekimi bazı böl-
gelerde Nisan ayı başlarında yapılırken diğer 
bölgelerde daha geç tarihlerde gerçekleşir; 2 
ile 7,5 cm derinliğe ekilir. 
DELİ BEZELYE: Serin iklim bitkisidir, sıcak ve 
kuru havalardan hoşlanmaz. Toprak sıcaklı-
ğı 7–8°C olduğunda tohum ekimi 3–5 cm de-
rinliğe serpme biçiminde yapılır. Toprak iste-
ği bakımından seçicidir, potasyum ve fosfor 
eksikliğine karşi çok hassastır. Topraktaki 
fosfordan çok iyi faydalanır, var olan fazla 
kireci bünyesine alır. Aşırı kireçli topraklarda 
ıslah amaçlı da kullanılır. Daneler çok yüksek 
bitkisel protein içerir. 
KARPUZ: Karpuz yetiştirmek için en uygun 
toprak milli su tutma kapasitesi yüksek top-
raklardır. Toprak birkaç defa derince işlenir, 
son işlemeden önce yanmış çiftlik gübresi ile 
gübrelenmelidir. Tünel sera altında 10–15 
Nisan tarihleri arasında ekilen tohumlardan 
elde edilen fideler tarlaya, 150 cm sıra arası 
ve 75 cm sıra üzeri mesafe ile dikim yapılır. 
BALKABAĞI: Toprak sıcaklığı 10–12 °C yi 
bulduğunda ekim ve dikim yapılır. Yetiştirme 
kaplarına birer tohum ekilir, 4–5 yapraklı ol-
dukları dönemde toprağa "şaşırtma işlemi" 
ile sıra arası 120 cm, sıra üzeri 60–80 cm 
aralık mesafeyle dikim yapılır. 

Gürsel Tonbul, Ekolojik Çiftçi

tutmamasına özen gösterilir. Her sulama-
dan birkaç gün sonra kaymak kırılır (el-
le ve çok özenli). Yabancı ot tohumların-
dan kaynaklanabilecek otlar fidelerin kök-
leri zarar görmeyecek biçimde yolunarak 
temizlenir. Örtü altı, ışıklı, sıcak ve nemli 
bir ortamda yetiştirilmeleri gereken ilk fi-
deler elde edildikten sonra sağlıklı olanlar 
seçilerek tarlaya göçürülür. 
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Ekolojik Pazarlarda 
Ortak Standart Çağrısı

T A Ş I N D I K

Derneğin yeni ofisinde birkaç eksiğimiz 
var. Tamamlamamıza yardımcı olmak is-
ter misiniz? Mini buzdolabı, tasarım bilgi-
sayarı için ekran, set üstü ocak, faks ma-
kinesi (A4 kağıtlı), tarayıcı, 2 adet laptop, 
projeksiyon makinesi, su ısıtıcısı, 3 met-
reküp tahta (raf vs. yapmak icin), tavan 
pervanesi (yaz sıcağında klima kullanma-
mak için), çeşitli kırtasiye malzemeleri. 

İletişim: selma@bugday.org

Buğday 
Brüksel 

Temsilciliği 
KurulduBuğday Derneği tarafından ekolojik pazarlar-

da sağlıklı ve güvenli alışverişin sürekliliği için 
17 Ocak’ta düzenlenen toplantıda ekolojik pa-
zarlarda ortak standart ve işbirliği çağrısı ya-
pıldı.  

Yerel yönetimlerin işbirliği ve Buğday 
Derneği destek, danışmanlık ve denetiminde 
kurulan %100 Ekolojik Pazarlar, yaklaşık 4 yıl-
dır ekolojik (organik) ürünün geniş kitlelere ya-
yılmasını sağlamakla birlikte, sağlıklı ve güvenli 
alışverişin de adresi haline geldi. Ancak bu ye-
terli değil...  

Buğday Derneği ve Ekolojik Tarım İç Pazar 
Geliştirme Komitesi tarafından, pazarın ihti-
yaçlarına göre belirlenen %100 Ekolojik Pazar 
standartları, "Ekolojik semt pazarlarında ser-
tifikalı, kayıtlı, güvenli gıda", “Ekolojik pazar-
lardan kırsal kalkınmaya destek ve adil tica-
ret", "Birer sosyal platform olarak ekolojik pa-
zarlar" gibi başlıkları içeriyor. 

Buğday Derneği, Türkiye’ 
nin AB’ye katılım süre-
cini yakından takip et-
mek ve uluslararası ile-
tişim ağını güçlendirmek 
için Brüksel’de temsilcilik 

açıyor. Buğday Derneği’nin Brüksel temsilcili-
ği, çevre, tarım, kırsal kalkınma, sürdürülebi-
lir üretim ve tüketim/kullanım alanlarında fa-
aliyet gösteren diğer uluslararası sivil toplum 
kuruluşlarıyla daha etkin çalışmalarda bulun-
masını sağlayacak. Brüksel ve AB ülkelerinde-
ki gelişmeleri yakından takip etmek, Türkiye’nin 
gündem ve değerlerini de AB kurum ve sivil 
toplumuna anlatmak, dinamik bir köprü rolü 
üstlenmek için çalışmalar yapacak olan temsil-
cilik, yeni bir kaynak bulunana kadar çalışma-
larını IFOAM (Dünya Ekolojik Tarım Hareketleri 
Federasyonu) AB ofisinde sürdürecek. 

Kuruluş ve kaynak oluşturma aktivitele-
ri dâhil tüm koordinasyonu başlangıç süre-
cinde gönüllü olarak üstlenen Seda Orhan 
Defranceschi, Buğday Derneği’nin dünyadaki 
sürdürülebilirlik hareketine katkısının bu tem-
silcilik sayesinde artacağını söyledi. 

Buğday Derneği uzun yıllardır IFOAM (Dünya 
Ekolojik Tarım Hareketleri Federasyonu), EEB 
(Avrupa Çevre Ofisi), ECEAT (Avrupa Ekolojik, 
Tarımsal Turizm Merkezi), WWOOF (Ekolojik 
Çiftliklerde Gönüllülük ağı), TP Organics 
(Organik Tarım Araştırmaları Teknoloji 
Platformu), AVALON sivil ağı gibi birçok ulus-
lar arası örgütün Türkiye’deki aktif üyesi.  

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği 
büyüyen ekibiyle birlikte Çukurcuma’daki, 
Faik Paşa Sokak Faik Paşa Apt. No:37/1-2 
Çukurcuma Beyoğlu İstanbul adresine taşındı.

Telefon ve faks numarası değişmedi:
T: 0 (212) 252 5255 
F: 0 (212) 252 5256

Dünyaca ünlü Fransız piyanist Marc Vella’nın 
“Aşk Kervanı”, 2 Mayıs’ta Kartal %100 Ekolojik 
Pazar’da konser verecek. Kervanın amacı farklı 
kültürlerden gelen halkları karşılaştırmak ve 
dünya barışına katkıda bulunmak. 40-50 kişilik 
bir kafileyle yola çıkan Marc Vella, kuyruklu 
piyanosuyla gezerek geçtiği ülkelerdeki yerel 
sanatçılarla birlikte konserler veriyor. Konserler, 
Buğday Derneği üyelerine ücretsiz. Bilgi için: 
gizem@bugday.org

Aşk Kervanı Buğday’a Uğrayacak 
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Çamtepe Ekolojik 
Yaşam Merkezi Açıldı 

Buğday Derneği’nin kendi öz kaynakları ile 
ayakta duran kırsal bir model oluşturmak ve 
yöresel, ekolojik ve diğer doğa dostu üretimler 
konusunda eğitim çalışmaları yürütmek ama-
cıyla Küçükkuyu'da kurduğu Çamtepe Ekolojik 
Yaşam Merkezi açıldı.  21 Mart günü güneş-
li ve sıcacık bir havada, Buğday gönüllüleriyle 
son temizlik yapıldı, odun ateşinde kazan ka-
zan kuru fasulye ve bulgur pilavı pişirildi. 

Çamtepe'nin açılış kutlamasına, Buğday’ın 
17 yıllık ekolojik yaşamı destekleme çalışmala-
rı boyunca yanında olandan, son aylarda katıl-
mış Buğday dostlarına, çevre köylerin belediye 
başkanlarından, sivil toplum kuruluşu temsil-
cilerine kadar 350 kişi katıldı. 

Merkez, ekolojik yaşam eğitim çalışmalarına 
ve alternatif yaşam modelleri oluşturulması-
na hizmet edecek. Doğa dostu ve yerel malze-
melerle, imece usulüyle inşa edilmiş olan mer-
kez binasında ekolojiyle ilgili etkinlikler, kurslar, 
söyleşi ve atölyeler gerçekleştirilecek. 

camtepemerkez@bugday.org

www.camtepe.org
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Gelin yeşil olalım 

Kış sürerken Anadolu’da, 
Ege’yle Akdeniz baharı yaşar, 
yeşile kucak açar. Kentler gri-
leşmiş olsa da yeşili tatmak, 
yeşile doymak için semt pa-
zarlarına uğramanız yeterli-
dir. Sonbahar yağmurlarıyla 
başlayan bir ot bereketi var-
dır pazarlarda. Mevsim ilerle-
dikçe çeşitlenen, bollanıp be-
reketlenen bir geçit töreni-
dir bu. Çiçeğe durmadan ön-
ce turp otları, gelincikler, har-
dallar,  karahindibalar dizilir, 
kendilerini beğendirmeye çalı-
şırlar gelip geçene.

Aranızda ben Akdeniz’de, 
Ege’de yaşamıyorum ki, otla-
rı nereden bulacağım diye dü-
şünenler olacaktır. Oysa ba-
har aylarında İstanbul’da da 
pek çok otu bulmak mümkün. 
(Artık %100 Ekolojik Pazarlar 
da var ve bu pazarlara en-
vai çeşit ot getiriyor üretici-
lerimiz.) Bundan kaç yıl önce 
Kadıköy’deki Salı Pazarı’nda 
gördüğüm otları not ettiği-
mi hatırlıyorum. Ege pazar-
larından hiç de geri kalmıyor-
du çeşitlilik açısından: Yabani 
pazı, ebegümeci, labada, ısır-
gan, radika, arapsaçı, kaza-
yağı, madımak, kuzukulağı, 

Isırgan ve Tulum 
Peynirli Mısır Ekmeği

1 1/2 su bardağı mısır unu
1 1/2 su bardağı 
tam buğday unu

1 demet doğranmış ısırgan
100 gr kadar ezilmiş  

tulum peyniri
1 yumurta

5 çorba kaşığı 
eritilmiş  tereyağı

1 1/2 su bardağı yoğurt
2 çorba kaşığı bal
2 çay kaşığı tuz 

1 çay kaşığı karbonat

Fırınınızı 170°C'de ısıtın. 
Yumurtayı çırpın. İçine 
tereyağı, yoğurt ve balı 
ekleyip iyice çırpın. Ayrı 
bir kapta karıştırdığınız 

un, tuz ve karbonatı ilave 
edin ve tahta bir kaşıkla 

iyice karıştırın. Ufak 
doğranmış ısırganlarla 
tulum peynirini ekleyip 
karıştırın. Yağlanmış 
bir tepsiye 3 parmak 

kalınlığında yayın, üzerini 
elinizle düzeltin. Önceden 

ısıttığınız fırına koyup 
25 dakika kadar pişirip 
sıcakken servisini yapın. 

(8 kişilik)

mevsimlik sofralar

çiriş, hodan, turpotu, acı filiz 
(Bodrumluların deyimiyle ‘acı-
ot’), tilkişen (ya da yabani kuş-
konmaz), su teresi, su kerde-
mesi, yabani soğan, gelincik, 
hardalotu. Şaşırtıcı değil mi? 
Pazarın dış çeperlerine yayıl-
mış ot satıcısı teyzelerin, genç 
kızların hepsi de pazarı yeşi-
lin tonlarına boğmuş, baharın 
mutluluğunu, hafifliğini payla-
şır haldeydiler. Tahmin edersi-
niz ki bir merak, bir sevinç ha-
kimdi pazarda. Anadolu köken-
li olanlar madımak tezgâhının 
başında sohbet edip madıma-
ğı nasıl pişirdiklerinden bahse-
derken, otları pek tanımayan 
meraklılar ise teker teker elle-
yip soruyorlardı satıcılara, “bu 
nedir?” “bununla ne yapılır?” 
O tezgâhın başındaysam ka-
tılıp sohbete, bildiklerimi pay-
laşıyordum, onları da otsever-
ler cemiyetine katmak için. Bir 
nevi misyoner ruhu olsa gerek, 
çok sevdiğim bu doğa harikala-
rını herkes tanısın, herkes sev-
sin, onlara gereken önemi ver-
sin istiyordum.  Sadece otla-
rı değil, meyveler, sebzeler, ta-
hıl ve baklagiller, tohum ve ye-
mişler, peynirlerimiz ve bu gü-
zelim topraklara has nice ürü-
nü tanıtmayı kendime görev 
belledim, anlat diyenlere anla-
tıp duruyorum işte. (Yemek ta-
rifi "Bir Ot Masalı" adlı kitabım-
dan alınmıştır.) 

Tijen İnaltong
www.mutfaktazen.
blogspot.com

Yeşili 
tatmak, 

yeşile 
doymak 

için semt 
pazarlarına 
uğramanız 

yeterlidir. 

F:
 A

li 
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r
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İstanbul’un %100 Ekolojik Pazarları Üçledi!
İstanbul’un %100 Ekolojik Pazarlarına 23 
Şubat'ta bir üçüncüsü eklendi: Beylikdüzü. 
Ucu bucağı olmayan İstanbul’da Şişli, Kartal 
ve Beylikdüzü’nde olmak üzere açılan üç pa-
zarla Buğday, farklı semtlerdeki tüketicilerin sağlıklı gıdaya 
ulaşmasını hedefliyor. Beylikdüzü %100 Ekolojik Pazar açılı-

şında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf 
Uzun ve Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Victor Ananias, sağlıklı gıdanın herkesin hakkı ol-
duğunu belirttiler. Konuşmalardan sonra sahne 

alan Rasgele grubu dünya müziklerinden örnekler çalarken, 
pazarda bez çanta dikme atölyesi ve çocukların doğal mal-
zemelerle oyuncaklar yapıp oynadıkları Gel Oyna atölyesi de-
vam ediyordu. Beylik Pazarı’nda salı günleri kuru-
lan %100 Ekolojik Pazardan çalışanların da alış-
veriş edebilmesi için sabah 9’dan akşam 8’e kadar 
açık olacak. 

E K O L O J İ K  P A Z A R L A R   > > >

Samsun %100 Ekolojik 
Pazar Yeni Yerinde
Ahşap tezgâhlarıyla 
doğayla uyum içinde 

bir ekolojik yaşam ala-
nı olan Samsun %100 
Ekolojik Pazar, önü-

müzdeki aylarda 
yeni yerinde yeniden 

açılacak. Samsun pa-
zarının açılışıyla ilgi-
li gelişmeleri web si-

temizden, hafta-
lık ebültenimizden ve-

ya Facebook’taki “%100 
Ekolojik Pazarlar” 

grubumuzdan izleyebi-
lirsiniz. 

Adres: Adalet Mahallesi 
Mevlana Cad. No:58 

(Asri Mezarlığı 
girişi karşısı)

Kartal Pazarı Hem Ekolojik, Hem Doğayla Dost
Kartal Pazarındaki etkinliklerden sonra çay-kahve içip soh-
bet etmek isteyenler için iyi bir haberimiz var: Kartal pazarın-
daki saman balyaları kısa zaman içinde doğa dostu bir kafe-
ye dönüşecek. Ekolojik tatlı ve tuzluların, kahve ve çayların su-
nulacağı kafe, pazarda daha uzun zaman geçirmek isteyenler 
için sevindirici bir haber... Öte yandan Kartal Belediyesi önü-
müzdeki aylar içerisinde pazar alanına bisiklet park yerleri koy-
mak üzere çalışıyor. Sahildeki bisiklet yoluna yakın olan pazara 
Kadıköy veya Tuzla tarafından bisikletle gelinebiliyor. Bisikletin 
önüne takılan bir sepete ekolojik gıdanızı koyup deniz havası 
alarak eve dönmek hem keyifli hem de %100 ekolojik! 
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Şişli %100 
Ekolojik Pazar’da 

Doğal ve Şık Bir Tezgâh!
İstanbul 2010 proje-
lerinden biri olan Şişli 

%100 Ekolojik Pazar’da, 
Buğday Derneği’nin artık 
bir halkla ilişkiler stan-

dı var. Tasarımını Buğday 
gönüllülerinden oluşan 
Kabuk Tasarım’ın yaptı-

ğı stand, hem bilgilendir-
me görevi görüyor, hem 

de sandıkları, ahşap mal-
zemeleriyle %100 Ekolojik 
pazar ruhunu yansıtıyor. 

Buğday Derneği tara-
fından kurulan %100 
Ekolojik Pazarlardaki 
Buğday standlarında, 

ekolojik yaşam ve ürün-
lerle ilgili merak ettiğiniz 
soruları sorabilir, istek 

ve şikâyetlerinizi bildire-
bilir, Buğday'ın yayınları-
na göz atabilir ve Buğday 
Derneği’ne üye olabilir-

siniz.  

Şehir İçinde 
Ekolojik Yaşam Vahaları
%100 Ekolojik Pazarlar, 
sadece ekolojik sertifika-
lı ürün alış-verişinin yapıldığı 
halk pazarları değil, 
şehir içinde ekolojik ya-
şam alanları aynı zaman-
da. Geçtiğimiz aylarda %100 
Ekolojik Pazarlarda tohum 
atölyeleri, doğal deterjan 
yapma atölyeleri, ekolojik ta-
rım uygulamalarıyla ilgili su-
numlar, İklim Değişikliği, 
Türkiye’nin Son Yörükleri 
hakkında söyleşiler gerçek-
leştirildi. Çocukların tah-
ta, kil gibi doğal malzemeler-
le yaptıkları “Gel Oyna” atöl-
yeleri rengârenkti. Baharda 
havaların ısınmasıyla birlikte 
atölye çalışmaları, söyleşiler 
de artarak devam edecek. 

%100 Ekolojik Pazar et-
kinliklerinden Buğday'ın haf-
talık ebültene ve/veya %100 
Ekolojik Pazarlar Facebook 
grubuna üye olarak veya 
www.bugday.org'u izleyerek 
haberdar olabilirsiniz. Sizin 
yapmak istediğiniz söyle-
şi, atölye vb etkinlikler varsa 
siz de pazarımıza konuk ola-
bilirsiniz.
İletişim: gizem@bugday.org

Yeni Ürünler, Yeni Yüzler
Önümüzdeki haftalarda 
pazarlara ekolojik serti-
fikalı yufka, sucuk, ma-
karna, etsiz çiğ köfte gi-
bi ürünler de bulunabile-
cek. Ama %100 Ekolojik 
Pazarlarda yeni olan tek 

şey ürünler değil, yeni 
yüzler... Buğday'ın ziraat 
mühendisleri ve gıda tek-
nikerleri, denetlemeden 

halkla ilişkilere kadar pek 
çok sorumluluğu üstlen-

miş durumda. 
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Üç aylık takvimimize bir ba-
kın ey dostlar! Bir bakın ve 
gözlerinizi kapatıp hayal edin. 
Kokular, cıvıltılar, tatlı tat-
lı duyularımızı, dolayısıyla ru-
humuzu okşamakta değil mi? 
Çiçekler, arılar, bülbüller, kır-
langıçlar, kuğular, ipekböcek-
leri, güller, kaplumbağalar... 

NİSAN 2010
2 / Çiçeklerin açma zamanı
3 / Bülbüllerin ilk ötmeleri
8 / Kırlangıç Fırtınası
15 / YENİAY
15 / Lale Mevsimi 
16 / Kuğu Fırtınası 
22 / Dünya Günü
24 / İpekböceğinin 
yumurtadan çıkması
28 / DOLUNAY
29 / Serçelerin yavrulaması 

EKİM – DİKİM TAKVİMİ
Uygun ekim günleri: 
Meyve veren sebzeler 
(domates, salata-
lık, patlıcan gibi) için: 
5-6-7-15-16-23-24-25
Tohum alınacak bitkiler 
için: 23-24-25 
Kök ve gövdesi toprak 
içindeki bitkiler (havuç, 
patates, pancar gibi) için: 
8-9-17-18-19-26-27-28 
Kompost, gübreleme, 
transplantasyon gibi işler 
için: 8-9-17-18-19-26-27-28 
Çiçek ve şifalı otların 
bakımı ve ekimi için: 
1-2-10-11-20-21-29 
Yapraklı sebzeler (lahana, 
ıspanak gibi) ve sulama 
için: 3-4-12-13-14-22-30 

gün bilgesi

Doğanın 
Bereketi

Her yerde bir hareket bir bere-
ket. Şenlendiğimiz bir zaman, 
bedenlerimizin yenilendiği, ra-
hatladığımız, hafiflediğimiz bir 
mevsim geliyor. Bahar, yazın 
başlangıcı.  

Hava hareketli, cemreler
düşmüş, yeni gün çoktan gel-
miş sıra yazda. Yaza hazır-
lık yapacağız artık Nisan’da. 

Yaz mevsimi bizim buralar-
da iki kere başlar. Birincisi 
5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağla-
yan gece Hıdrellez’de, ikincisi 
21 Haziran’da gün dönümün-
de. Aradaki yaklaşık bir buçuk 
aylık dönemde ise sular azalı-
yor, sıcaklar kendini göster-
meye başlıyor, ekinler biçiliyor. 
Dikkatinizi çekerim bu dönem 
aslında bir rüzgâr zamanı, her 
gün ayrı bir rüzgâr. Kısacası 
hava ısınıyor, günler uzuyor, 
daha çok ışık ve ateşimiz ola-
cak. Dikkat: Bu mevsim ateş 
mevsimi!  

Güneşin Aydemir 

MAYIS 2010
1 / Bahar bayramı
4 / Çiçek Fırtınası
5 / Hıdrellez 
6 / SONDÖRDÜN
13 / Mevsimsiz soğuklar 
14 / Dünya Çiftçiler Günü  
(Bazı kaynaklarda 5 Mayıs 
olarak geçmektedir), YENİAY
18 / Gül Mevsimi 
20 / Kokulya Fırtınası, 
İLKDÖRDÜN
21 / Ülker Fırtınası
23 / Denizkaplumbağalarının 
Akdeniz sahillerimize gelişi  
26 / Toprakta suyun azalması
28 / Sıcakların başlaması, 
DOLUNAY
29 / Koyun kırkma zamanı
30 / Kabak meltemi  

EKİM – DİKİM TAKVİMİ
Uygun ekim günleri: 
Meyve veren sebzeler 
(domates, salata-
lık, patlıcan gibi) için: 
3-4-13-20-21-22-30-31
Tohum alınacak bitkiler 
için: 20-21-22 
Kök ve gövdesi toprak içindeki 
bitkiler (havuç, patates, 
pancar gibi) için: 
5-6-14-15-16-23-24-25 
Kompost, gübreleme, 
transplantasyon gibi işler 
için: 5-6-23-24-25 
Çiçek ve şifalı otların 
bakımı ve ekimi için: 
7-8-17-18-26-27 
Yapraklı sebzeler (lahana, 
ıspanak gibi) ve sulama için: 
1-2-9-10-11-12-19-28-29

HAZİRAN 2010
5 / Dünya Çevre Günü ve 
Haftası, SONDÖRDÜN
7 / Ekin biçme zamanı 
8 / Dünya Okyanus Günü
10 / Ülker Doğumu Fırtınası
12 / YENİAY
15 / Toprak bayramı
16 / Güney rüzgârlarının esmesi
17 / Dünya Çölleşme ve 
Kuraklıkla Mücadele Günü
18 / İLKDÖRDÜN
20 / Uzun günlerin başlangıcı
21 / En uzun gün. 
Yaz mevsimi başlangıcı. 
22 / Gün Dönümü Fırtınası
24 / Yaprak aşısı zamanı
26 / Uzun günlerin sonu, 
DOLUNAY
27 / Kızılak Fırtınası
29 / Yaprak Fırtınası 
(2 Temmuz'a kadar)

EKİM – DİKİM TAKVİMİ
Uygun ekim günleri: 
Meyve veren sebzeler 
(domates, salatalık, 
patlıcan gibi) için: 
9-10-17-18-26-27-28
Tohum alınacak bitkiler 
için: 17-18-26-27-28 
Kök ve gövdesi toprak 
içindeki bitkiler (havuç, 
patates, pancar gibi) için:
1-2-3-11-12-19-20-21-29-30 
Kompost, gübreleme, 
transplantasyon gibi 
işler için: 
1-2-3-11-12-19-20-21-29-30 
Çiçek ve şifalı otların 
bakımı ve ekimi için: 
4-5-13-14-22-23 
Yapraklı sebzeler 
(lahana, ıspanak gibi) 
ve sulama için: 
6-7-8-15-16-24-25
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İlkbahar 
Yorgunluğu 

Hastalık Değildir! 
İlkbaharın ne zaman gelmeye 
başladığını nasıl anlarız, hiç 
düşündünüz mü? 

Ortalıkta ilkbahara dair 
hiç bir şey gözle görülmezken 
serçeler orkestralarını kurup, 
ses tellerini karşılıklı akord 
etmeye başlarlar. Ağaçların 
hazırda bekleyen  dallarındaki 
tomurcuklar ve toprağın 
hemen altındaki bazı bitkiler 
serçelerin bu sinyalini alıp 
kış uykularndan uyanıp 
gerinmeye başlarlar.

Her ne kadar doğadaki 
heyecan biz insanları etki 
alanına alsa da, Şubat 
Nisan ayları arasında yine 
de çoğumuz baş dönmesi 
ve tansiyon problemlerinin 
yanında, kendimizi halsiz, 
yorgun, isteksiz ve aşırı 
hassas hissederiz. Bunlar 

ilkbahar yorgunluğunun 
belirtileri olabilir.  

Vücudumuz, kış mevsi-
minde daha ziyade karanlıkta 
üretilmesi sebebiyle fazlaca 
"uyku hormonu" olarak bilinen 
melatonin üretir. 

Günler uzadıkça/
aydınlandıkça melatonin 
üretimi haliyle azalma 
gösterir ve bu nedenle kış 
mevsiminden ilkbahara 
geçerken yaşanan uyku 
eksikliği yorgunluğa yol açar. 
‘Mutluluk hormonu’ olarak 
bilinen serotonin ise bu geçiş 
dönemindeki durumu beyin 
üzerinden dengeler. Akciğer, 
dalak, bağırsak ve merkezi 
sinir sisteminde üretilen bu 
hormon artan ışıkla beraber 
ancak yavaş yavaş harekete 
geçebilir. (Fakat bu dengenin 
sağlanması 1-2 ay sürebilir.) 

Kış mevsimindeki 
tükettiğimiz yemeklerin 
ağırlığı ve hareketsizliğimiz 
üzerine gelince kendimizi 
yorgun ve halsiz hissederiz. 
Bu durum eğer başka 
organsal sebepleri 
yoksa bir hastalık olarak 
algılanmamalıdır. Aksine 
bazı sağlığımızı koruyucu 
önlemler almanın zamanı 
geldiğinin beirtisidir.  

İlkbahar Yorgunluğuna 
Karşı Önlemler
Her şeyden önce vücudumu-
zun kış mevsimindeki yaşa-
dığı eksiklikleri telafi etmeli: 
Güneş, temiz hava, hareket 
ve taze gıdanın yanında aşa-
ğıdaki husular da önemlidir.

Günlük yaşamınızı güneşe 
göre ayarlayın ki yeterince 
gün ışığı depolayabilin. Erken 
kalkıp erken yatağa gidin. 
Vücudunuzun gün ışığı altında 
melatonin üretimini azaltması 
ve serotonin üretimini 
artırması önemlidir. 

Açık havada ne kadar 
hareket edebilirseniz o kadar 
iyidir. Bu yürüyüş, spor veya 
kısa mesafelerdeki işlere yaya 
giderek de uygulanabilir. 

Sabahları alınan soğuk-
sıcak dönüşümlü duşlar kan 
dolaşımını harekete geçirir. 
Duşunuzu soğuk su ile 
bitirmeye dikkat edin. 

Bir detoks veya ilkbahar 
arınma kürü yapmaya 
gayret gösterin. Detoksun 
uygulanması bir yönetici 
ve grupla kolay olduğu 
kuşkusuzdur. 

(Detoks kampıma katılmak 
ve bilgi edinmek için 
www.imc-tr.com) 
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Çiftlikten Sofranıza, 
Sağlık Veren Ürünler

Organik Sertifikalı
• Tavuk ve Et • Meyve ve Sebze 
• Krem ve Şampuan • Zeytinyağı

Her Cumartesi Vitaminera'da
Mevsimsel, Organik Meyve-Sebze günü

Atrium Çarşısı 9. Kısım No:107 Ataköy İstanbul

0212 661 7829

www.vitaminera.net  vitaminera@gmail.com

(
)

(
)

Eğer detoksunuzu veya kürünüzü 
tek başınıza uygulamak isterseniz şu 
bitkilerden oluşan bir çay (günde üç kez 
250 ml. tüketilmesi kaydıyla) arınma 
sürecinizi kolaylaştıracaktır: Kara 
hindiba, ısırganotu, huş ağacı yaprağı 
ve nane. Tansiyonu düşük olanlara 
sabahları ayrıca biberiye çayını öneririm. 

Beslenmenizin taze meyve ve 
sebzelerden oluşmasına özen gösterin. 
Bu dönemde tatlı, kırmızı et, alkol, sigara 
ve fastfood’dan kaçının. 

Aşırı stresten kaçınıp, boş zamanları-
nızı sevdiğiniz insanlarla ve keyif aldığı-
nız etkinliklerle geçirmeniz bu süreci 
rahat atlatmanıza yardımcı olacaktır. 

Önemli: Eğer halsizliğiniz uzun 
sürerse mutlaka bir hekime veya 
uzmana danışmanızı öneririm. Bunun 
sebebi tahminen kronik yorgunluk 
sendromu, troit bezleri düşük fonksiyonu 
veya depresyon olabilir.

Bitkilerin Kullanımında Dikkat:
Yukarıda önerdiğim şifalı bitkileri 
ilkbahar yorgunluğunu atma amaçlı 
bir kürde kullanmak istiyorsanız lütfen 
şunlara dikkat edin: 
 Kalp ve böbrek fonksiyonlarını 
olumsuz yönde etkileyen doku ödemleri 
durumlarında huş yaprağı ve 
ısırganotu kullanılmamalı. 
 Hamilelik ve emzirme döneminde 
huş yaprağı kullanılmamalı, çünkü 
huş yaprağı toksinleri söker ve bu 
toksinler embriyo veya emzirilen bebeğe 
doğrudan anneden geçer.  
 Karahindiba, acı maddeler ihtiva 
ettiği için mide problemi, safra kesesi 
iltihabı ve taşı durumlarında, ayrıca idrar 
söktürücü özelliğinden dolayı da akşam 
geç saatlerde tüketilmemeli.  
 Nane, safra kesesi taşı durumunda 
bir uzmana danışmadan kullanılmamalı 
ve içindeki uçucu yağlarından dolayı 
mide mukozasını tahriş edebileceği için 
uzun bir süre kesintisiz kullanılmamalı.
Sağlıkla kalın...

Şaduman Karaca 
Doğal Tıp Uzmanı 
www.sadumankaraca.com 

Acarlar Mh. 3. Cd. T-16/1 Beykoz / T.
Tel: 0 (216) 4853093 & 4852962
www.tiryakiorganik.com

Üreticiden
tüketiciye,
bahçeden
sofr  

 ve lezzet...
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Yaza
Hazırlık

Cemreler havaya, suya ve top-
rağa düştü. Havaların ısınma-
ya başlamasıyla topraktaki 
can bitkilere yürümeye durm-
did başladı. Doğa uykudan 
uyanıp bahara merhaba deme 
telaşında. Bahçe ve balkonları-
mızdaki bitkilerin de canlanma 
vakti. Bu dönemde Haziran'a 
kadar şunları yapabilirsiniz:

  Kış aylarında yağışlardan 
sonra sıkılaşan toprağı belle-
yerek tavlandırın.

 Bitkilerin ve ağaçların et-
rafını çapalayarak toprağı ha-
valandırın. Böylelikle istenme-
yen yabancı otların üremesini 
engelleyecek ve yenilenme sü-
recini hızlandıracaksınız.

  Zarar gören saksılarını-
zı ve toprağını değiştirin. 
Değiştirirken bitkilere zarar 
vermemeye dikkat edin. Suyun 
kolayca akışını sağlamak ve 
toprağı havalandırmak için, 
saksı dibini 3 cm kadar çakıl 
taşları veya kiremit kırıkları ile 
doldurabilirsiniz.

 Yazlık sebzelerinizi ve diğer 
bitkilerinizi Mart ortasından 

itibaren (toprak ısı-
sı en az 20°C olma-

lıdır) ekin. Tohumları 
önce çimlendirme kap-

larında, sera gibi kapa-
lı bir yerde çimlendirdikten 

sonra kendini koruyacak bo-
ya ulaştığında, alıştıra alış-
tıra bahçedeki yerine dikin. 
Dikimde bitkinin sağlıklı gelişi-
mi için dikim aralıklarına dik-
kat edin. İyi kök gelişimi ve 
toprak düzenlenmesi için, to-
humlar ekildikten sonra, hu-
mik asitle karışık sulama su-
yu ile ilk sulamayı yapın. Biber 
fideleri 30 cm aralıklarla diki-
lir. Sebzelerin arasına mantari 
hastalıkların geçişini önlemek 
için kadife çiçeği dikebilirsiniz. 

 Yazın çiçeklenen çalı form-
lu ve kışın yapraklarını döken 
bitkileri budayarak gençleşti-
rin. Lavanta, biberiye, züfa-
otu, lavantin gibi bitkileri bu 
dönemde budayabilir; çimleri-
nizi biçmeye başlayabilirisiniz.

 Sıcaklara bağlı olarak bü-
tün bitkilerde hızlı bir büyüme 
gerçekleşir. Bu dönemde ya-
bancı ot mücadelesini doğal 
yollarla yapın. Yabancı otla-
rı elle veya tırmık, çapa gi-
bi malzemelerle sökebilirsiniz.

 Nisan'dan itibaren toprak-
taki suyun buharlaşmasıyla su 
ihtiyacı gün be gün artacak-
tır. Bu dönemde bitkinin su 

ihtiyacını toprağın kuruluğun-
dan anlayabilirsiniz. Bunun 
için toprağın sadece üst kat-
manına bakmayın. Toprağın 
üst katmanı kuru görünebi-
lir ancak alt katmanları yaş 
olabilir.

  Bu dönemde hastalık ve 
zararlılarda da bir artış gö-
rünür. Bunlarla mücadele-
de ekosisteme zarar verme-
yecek yöntemleri tercih edin. 
Örneğin bitkilerinizde yaprak 
biti varsa yaprak bitlerini yi-
yen uğur böceklerine zarar 
vermeyin.

 Kalem aşısı ve çelikle üre-
tim için uygun bir dönem. 
Limonotu, lavanta, ıtır, bi-
beriye gibi bitkilerin çelikle-
rini alıp köklendirebilirsiniz. 
Köklendirme ortamının sıcak 
tutulması için üzerine naylon 
örtebilirsiniz. Sıcaklık köklen-
meyi hızlandıracaktır. 

  Bazı bitkileri köklerin-
den ayırarak çoğaltabilirsi-
niz. Çilek, aslanpençesi, eri-
kotu, kurtayağı, oğulotu, bü-
yük ısırgan, civanperçemi, ke-
diotu, mercanköşk gibi bitki-
lerden kök ayırma ile yeni bit-
kiler elde edebilirsiniz.

  Böbrek hastalıkları için 
kullanılan huş ağacı özsuyu-
nu, ağacın gövdesini kam-
biyum dokuya kadar delerek 
mart ayında elde edebilir; il-
tihaplı hastalıklar için kulla-
nılan mayıs papatyasının çi-
çeklerini mayıs ayında topla-
yabilirsiniz.

Nazım Tanrıkulu
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Kompost Tamburu
Organik mutfak atıklarını gübreye 
dönüştüren kompost tamburları artık 
Türkiye’de bulunuyor. Tamburu edinmek 
için Yeşil Adım firma bilgilerini, arkadaki 
Turuncu Sayfalar’da bulabilirsiniz. 

Tekrar Kullanılabilen 
Su Mataraları

Havalar ısındıkça sıvı 
ihtiyacımız artıyor, pet şişelere 
sarılıyoruz. Oysa bir pet şişenin 
üretilmesi için, şişenin dörtte 

biri kadar petrol, şişedeki suyun 
üç katı su gerekiyor. Tekrar 
kullanılabilen mataralar için 
cam veya paslanmaz çelikten 
mamül şişeler en sağlıklı ve 

sürdürülebilir seçim. Outdoor 
ya da bisiklet mağazalarında 

bulabilirsiniz.

BUĞDAY'IN SEÇTİKLERİ
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Haftalık Buğday E-Bültenine Üye Olun... Türkiye ve dünyadan ekolojiyle ilgili h

Bir Gülümsemeye 
Kanmayın...
Tutsak yunusların 
gülümsemelerine kanıp, 
yunus şovları yapılan eğlence 
merkezlerine gitmeyin. Yunus 
gülümsemelerinin ardında 
doğadan koparılmışlık 
ve tutsaklık var. (Sualtı 
Araştırmaları Derneği)
www.sad.org.tr

Katılın...
Canlı sağlığını ve doğayı tehdit 
eden enerjilere, nükleere, 
HES'lere ve kömüre karşı sesini 
yükseltenler 25 Nisan'da 
Kadıköy'de. www.kureseleylem.org

Kafanızı Çevirmeyin...
Yolda yaralı sokak hayvanı 

gördüğünüzde kafanızı çevirmeyin, 
153’ü çevirip hayvan ambulansını arayın. 
İmkânınız varsa ambulans gelene kadar 

hayvanın başında bekleyin. 

Telefona Sarılın...
Trol yapan tekneler gördüğünüzde hemen telefona 
sarılıp sahil korumaya haber verin. Deniz dibine kadar 
inen ağır ağlarla yapılan avlanma olan trol, balık 
yuvalarını bozarak denizlerdeki yaşamı mahvediyor. 

Dökme
Kızartma ya
atık yağ 1 m
su boruların
yağ topluyo
www.ezici.c

Permakültür 
Öğrenin...
2-11 Nisan, İzmir, 
Menemen Dutlar Köyü, 
tulayararat@gmail.com
12-19 Haziran, İzmir : 
surdurulebilir@gmail.com
2-14 Ağustos, Erdek : 
www.kendineyeterlitoplum.
wordpress.com

Okuyun...
“Suları Nasıl Tükettik?” susuz kalmamak için n
gerektiğine dikkat çekiyor. İş Bankası Kültür Y

Buğday Üyelik Kartınızı Kullanın...
Buğday üyelik kartıyla, rehberin son sayfalarında bulunan “Turuncu 
Rehber”de yer alan Buğday noktalarından indirimli alış-veriş yapabilirsiniz. 

Şehirde 
Meyve-Sebze 
Yetiştirin...
Apartman bahçenize 
meyve ağaçları ekin, 
balkonunuzda yaz 
sebzeleri yetiştirin... 
Ekolojik sertifikalı 
meyve ağaçlarını 
Yaşam Çiftligi’nden 
edilebilirsiniz: 
utelina@gmail.com
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 ilgili haberler her hafta ücretsiz olarak e-posta yoluyla size ulaşsın. Üye olmak için: www.bugday.org

Destek Verin...
Buğday Derneği’nin 
her Cuma saat 10:00-
10:30 saatleri arasında 
Açık Radyo'da sunduğu 
“Tohumdan Hasada Ekolojik 
Yaşam” programına destek 
olmak için: 0212 343 4040

r 

kmeyin...
tma yağlarını aman ha lavabodan aşağı boca etmeyin. 1 litre 
ağ 1 milyon litre içme suyunu kullanılmaz hale getiriyor, atık 
rularını tıkıyor. Ezici firması Türkiye’de 10 bin noktadan atık 
opluyor. 5 litreyi bulan atık yağı gelip evinizden alıyor. 
.ezici.com.tr  /  444 28 45

Kutlayın...
Her Mayıs ayının 3. cuma günü 
kutlanan “Bisikletle İşe Git” 
gününde o gün işe bisikletle giden 
yüz binlerce kişiden biri olun. 
“Bisikletle İşe Git” günü bu yıl 21 
Mayıs’a denk geliyor.

Gidin...
9. Rüzgâr Enerjisi Konferansı 
ve sergisi 15-17 Haziran 
tarihlerinde İstanbul Haliç 
Gösteri Merkezi’nde. 
www.wwec2010.com

Ölçün...
Palamut, lüfer, kalkan gibi balıkların nesli 
tehlike altında olmasına rağmen yavruları 

balık pazarlarında rahatca satılabiliyor.Nesli 
tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan lüfere 

sahip çıkmak için Fikir Sahibi Damaklar'ın 
başlattığı imza kampanyasına destek olun. 
http://fikirsahibidamaklar.blogspot.com

Sıkmayın...
Bahçedeki güllere, 
çiçeklere musallat 
olan böceklere ilaç 

sıkmayın. Böcek 
zehiri kuşlara, suya, 

toprağa zarar veriyor. 
Böceklerle atalarımızın 
yaptığı gibi sarımsak, 
krizantem ve biberle, 
hatta arap sabunu 

katılmış suyla savaşın. 
Bilgi için: 

www. ztbb.org

Arka Çıkın...
Ilısu Barajı’yla Hasankeyf’i yok 
etmeye kararlılar. Gelgelelim 
biz de yaptırmamaya en 
az onlar kadar kararlıyız. 
Hasankeyf’e arka çıkın. 
www.dogadernegi.org

k için neler yapmamız 
ültür Yayınları’ndan.

Toksinlerden Arının... 
Elinizde tuttuğunuz rehberin Doğal Tıp sayfalarını 

hazırlayan Şaduman Karaca’nın 17-30 Nisan’da 
Pastoral Vadi’de gerçekleşecek olan detoks 

kampında toksinlerden arının: www.imc-tr.com

İzleyin...
1. Organik Hayvancılık Kongresi
1-4 Temmuz, Kelkit Gümüşhane
4. Organik Tarım Sempozyumu
28 Haziran-1 Temmuz Erzurum
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Web’den Okuyun... Yeşil Atlas ve Alternatif Eğitim Derneği’nin e-dergilerini 
internetten okuyun: www.yesilatlas.com, www.dergi.alternatifegitimdernegi.org.tr

Eğlenin...
Anti-nükleer insiyatif müzik 

festivalinde eğlenin: 
www.ani-fest.org

Türkiye’yi Trenle Keşfedin... 
"Ekspres Tren Tur Kartı"yla 150 TL'ye, 
"Yataklı Tren Tur Kartı"yla ise 
500 TL'ye Türkiye'yi bir ay 
boyunca sınırsız dolaşın. 
www.tcdd.gov.tr 

Göçebe Olun... Anadolu'nun son göçer Yörük aşiretlerinden Sarıkeçililer’le 
birlikte 8-9 Mayıs 2010 tarihlerinde herkesi 4. Göç Kervanı Şenliği'ne katılın.  Yörük düğünü, doğa 
yürüyüşü, konserlerin olacağı şenliğe katılmak için: www.dogaturkiye.com

Aşk Kervanı’nı İzleyin... 
Barış için kuyruklu piyanosu ve 40 kişilik ekibiyle 
dünyayı gezen Marc Vella 2 Mayıs’ta Kartal %100 
Ekolojik Pazar’da izleyin. Daha ayrıntılı bilgi için: 
gizem@bugday.org

Uçurtma Yapın... 
%100 Ekolojik Pazarlardaki Gel Oyna 
atölyelerinde çocuklarınızla birlikte 
rengârenk uçurtmalar yapın.

Püfür Püfür Bir Yaz Okuluna Katılın... 
Heinrich Böll Stiftung Derneği, 3-8 Temmuz 2010 tarihleri arasında 
Heybeliada’da “İklim Değişikliği, Akıllı Enerji Politikaları ve Nükleer Enerji” 
başlıklı bölgesel bir yaz okulu düzenliyor. Son başvuru tarihi 16 Nisan. 
nogan@boell-tr.org

Mangalı
Abartmayın...

Mangalda pişirilen etler 
karbonmonoksit ve 

kükürtdiokside maruz kalıyor. 
Ilık ilkbahar günlerini fırsat bilip 
de mangalı abartmayın. Mangal 

yaptığınızda antioksidan etki 
yapması için bol bol C vitamini 

içeren meyve-sebze tüketin.

g
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GGökçeada’dan 
sofralar m za 

sa l kl  lezzetler 

Elta-Ada ürünleri hiç bir kimyasal girdi ve katkı maddesi 
kullanılmadan üretilerek organik olarak sertifikalandırılmıştır. 
Tadını Gökçeada’nın eşsiz doğasından alan et ve süt ürünleri, 

zeytinyağı ve ballarımızı sizlerin beğenisine sunarız.

w
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KADIKÖY’DEK  
MA AZAMIZLA ARTIK S ZE DAHA YAKINIZ!

Elta Ada Organik Butik
Cafera a Mahallesi, Yeni Fikir Sokak
No : 3 Moda Kad köy - stanbul

0 216 336 23 76 www.elta-ada.com.tr
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BİR  “Yaşamla 
ölümün bir-
liğidir to-

hum. Yaşamın bittiği, ölü-
mün başladığı ve içinde yeni 
bir yaşamın olduğu çekirdek-
tir. Onu yaratan bedenin bil-
gisini ve yeniden yeşerteceği 
hayatın sabrını taşır. Döngü 
tohumla mümkün olur. Her 
beden işlevini bitirdiğinde, ya 
da bitirirken bir tohum ve-
rir, böylece can akar, yeşertir 
yeryüzünü.”

Güneşin Aydemir 

Tarımsal Biyoçeşitlilik 
Hazinesi Anadolu 
Dünyada ilk tarımın ya-

pıldığı, buğday ve arpanın ilk 
kez kültüre alındığı toprak-
larda yaşıyoruz. Burası aynı
zamanda canlı türlerinin ilk 
kez ortaya çıktığı ve yayıldığı
 gen merkezlerinin ve üç 
farklı coğrafi bölgenin (İran-
Turan, Akdeniz ve Avrupa-
Sibirya) buluşma noktası. 

Tohum Ağı

Tevekkeli değil hem bitki tür 
çeşidindeki, hem de kültürü 
yapılan bitkilerin köylü çeşit-
lerindeki zenginliğimiz...

Ne var ki tarımsal genetik 
kaynaklarımız gerek mono-
kültürleşme, gerek kırsal nü-
fusun azalması, gerekse do-
ğadaki değişim (iklim deği-
şikliği) gibi süreçler nedeniyle 
ciddi oranda azalıyor ve yok 
oluyor. Bugün yaygın şekliy-
le yapılan tarımda kullanılan 
tohumların büyük çoğunluğu 
hibrit, genetiği oynanmış ya 
da ıslah edilmiş tekdüze to-
humlar. Oysa Türkiye’deki ta-
rımsal biyoçeşitliliğin korun-
ması sadece kendi toprakla-
rımız için değil, tüm dünyanın 
geleceği açısından da önemli 
bir sorumluluk.

Buğday Derneği ve 
Tohum Buğday’ın to-
humla ilgili çalışmala-

rının uzun bir geçmişi var. 
19 yıl önce bu tohumlardan 

yapılan geleneksel ve sağ-
lıklı gıdaların  öneminin vur-
gulanması, üreticilerle bağ-
lantıya geçilmesi, bu ürünle-
rin tüketiciye ulaşması, do-
layısıyla tohumların varlığını 
destekleyecek üretimin önün-
deki engelleri yerinde göz-
lemledi. 

Türkiye’deki ilk organik
sertifikalı tohumun (doma-
tes) üretilmesinde Buğday’ın 
önemli bir işlevi oldu. Ardın-
dan Buğday Dergisi ile dağı-
tımı yapıldı bu tohumların.

2007 yılında İspanya’dan 
çağırdığı çiftçi tohum üre-
ticileri ile tohum takas sis-
temleri üzerine alanda ya-
pılan ilk toplantıyı  Buğday 
Derneği düzenledi. İstanbul 
Cumhuriyetköy’deki Bahçe’de 
az kişinin katılımıyla yapı-
lan bu çalıştay tohum ta-
kas sistemi için önemli ipuç-
ları verdi. 

GDO’lu tohumların ülke-
mizdeki varlığına karşı yü-
rütülen kampanyada doma-
tes balonunun getirilmesi, bu 
konuda çıkan yayının hazır-
lanması  da Buğday’ın kattığı 
önemli faydalardan. 

Atlas Dergisi ile yürüt-
tüğü “Tohumlara Sadakat” 
kampanyası çerçevesinde to-
humlarla ilgili çalışmaları da-
ha geniş bir kitleye duyur-
du, ekinde verdiği tohumlarla 
birçok yeni bitki yeşertti. 

TaTuTa, %100 Ekolojik 
Pazar, Ulusal Doğa Dostu 
Tarım Programının oluşturul-
ması, Bahçe Projesi, Buğday 
Dergisi, elinizdeki Ekolojik 
Yaşam Rehberi, Çamtepe 
Ekolojik Yaşam Merkezi... 
hepsi tohumların çeşitliliği, 
bu çeşitliliğin korunması yö-
nünde kendiliğinden çalışan 
birer tohum üretim merke-
zi aslında...
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Yer Gök Anadolu Derneği: 
Dernek, sayısı beşi geçmeyen 
çiftçi ambarlarından son 
kalan iki ton kavılcayı satın 
aldı. Toplanan tohumlar 
yüzer kilo halinde çiftçilere 
dağıtıldı. Bugün Kars’ta 
200’ün üzerinde çiftçi 100 
tondan fazla miktarda 
kavılca üretiyor. (www.
yergokanadolu.org) 

Pembe Domates Ağı: PDA 
sayesinde pembe domatesler, 
bugün 1500’ü aşkın 
balkonda yetişiyor. 
(www.pembedomates.
blogspot.com) 

Meyve Mirası Çalışma 
Grubu: Gönüllülerden 
oluşan meyve mirası, köy 

Tohum Ağı
Buğday Derneği 2008 
yılında GEF Küçük Destek 
Programından aldığı  
destekle Türkiye’de yerel 
tohumların devamlılığı 
için tohum ağının 
kurulması yönünde bir 
çalışma başlattı. Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı ve 
üniversitelerden konunun 
uzmanlarıyla bir danışman 
kurulu oluşturdu. 
Anadolu’nun dört bir 
yanında sivil toplum 
kuruluşları ve özverili 
kişileri bir araya getirdi. 
Bu konudaki bilgileri çeşitli 
yayınlarıyla somutlaştırdı 
ve paylaşıma açtı. Yerel 
çeşit ya da köylü çeşidi 
olarak anılan, kısır 
olmayan, atadan kalma 
tohumlarımızın devamlılığı 
için yapılması gerekenin 
ne olduğu konusunda 
toplantılar ve araştırmalar 
düzenledi. Tohum Ağı’nın 
kuruluş çalışmalarını 
devam ettirip bir üst 
noktaya taşıması için 
bu ağın bir parçası olan 
Emanetçiler Derneği’ne 
emanet etti. Buğday 
Derneği, Türkiye tohum ağı 
içindeki yerini koruyarak 
tohumlar için her alanda 
çalışmaya devam ediyor.

ve pazarları dolaşarak 32 
meyve türünde 548 çeşit adı 
kaydetti ve veri tabanına 
aktardı. (www.meyvemirasi.
org) 

Kirazlı Köyü ve Küplüce: 
Kuşadası Kirazlı köyünün 
hedefi topraklarını koruyarak 
geleneksel tarım ürünleri 
yetiştirmeyi sürdürmek. Köye 
ait markanın ismi, köyün 
eski adı olan ve bereketi 
simgeleyen “Küplüce”. 

GDO’ya Hayır Platformu: 
Yerel ve ulusal derneklerden, 
ekolojik ürün üreticileri ve 
ekoloji derneklerinden oluşan 
platform, GDO’ların üretimi 
ve yaygınlaşmasına karşı 
çalışmalar yürütüyor. (www.
gdoyahayir.org) 

Emanetçiler Derneği: 
Tohumları “emanet” 
olarak aldıklarını söyleyen 
emanetçiler, tohum talebi 
formu dolduranların 
adreslerine tohum 
gönderiyor. (www.
emanetciler.org) 

 Tohumla ilgili 
çalışmalar yapan 
kuruluşların, araştırma 
enstitülerinin, üniver-
sitelerin, sivil toplum 
kuruluşlarının listesini, 
yönetmelik ve mevzuatı 
Tohum Sever’in El 
Kitabı’nda bulabilirsiniz. 
Kitapçığı, Buğday 
Derneği üyeleriyle 
ücretsiz paylaşıyor.

Türkiye’den Örnek Çalışmalar
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içimizden biri

Yavuz
Ergun

Doğayı Pedalla Koru proje-
si, Burdur Gölü'nden Salda 
Gölü'ne kadar uzanan bir 
bisiklet parkuru oluştura-
rak doğa gözlemciliğinin bi-
sikletle yapılabileceğini gös-
termeyi amaçlıyor. Projenin 
fikir babası, Pedal Sesi Bi-
siklet Topluluğu Koordina-
törü Yavuz Ergun, bizim-
le bisiklet ve doğa tutkusu-
nu paylaştı.

Neden Bisiklet?
Üç harfle özetleyeyim: 
aşk... Şu an içimde var olan 
insan ve doğa aşkına eriş-
memin mucizevi öyküsünün 
tek sorumlusu da işte bu 
şeytan icadıdır. 

Bisiklet ve Doğa Korumacı-
lığı arasındaki ilişki nedir?
Aslına bakarsanız bisiklet 
sürmek, başlı başına doğayı 
korumak demek. Ancak bir 
de “dikkat çekicilik” yönü 
var ki işte bu çok önem-
li. Demek istediğim bir böl-
gedeki yok oluşa dikkatle-
ri çekmek istiyorsunuz. On 

tane araba ile gidip bir ba-
sın açıklaması yapsanız mı 
daha etkili ve anlamlı olur, 
yoksa on tane bisikletle 
mi? Diğer taraftan bisik-
let doğada sessiz sedasız 
ilerler. Doğanın kalbine in-
diğiniz sırada içiniz aşk ile 
dolarken, kendisini rahat-
sız etmediğiniz için doğa 
da size mutlaka bir şekil-
de şükranlarını sunar. Ör-
neğin 3100 m. yükseklik-
te tırmanırken ve gündüz 
vakti bir arap tavşanı gör-
mem gibi. Aynı yerden bir 
4x4 ciple geçiyor olsaydım 
o hayvan korkup yuvasına 
kaçacak ve ben de bu gü-
zelliği yaşayamayacaktım.

Neden Burdur Gölü?
Öncelikle seçeceğimiz 
alanda canlı çeşitliliği-
nin bol olması gerekiyor-
du ki her türlü doğa göz-
lemini yapabilelim. Bu bol-

luğu bulabileceğiniz en uy-
gun yerlerse sulak alanlar-
dı. Ve bir Ramsar alanı olan 
Burdur Gölü bu konuda ol-
dukça uygun. Kış mevsi-
minde dikkuyrukları, yazın 
flamingoları, baharda orki-
deleri görebileceğiniz, etra-
fı dört mevsim bolluk için-
de bir bölge. Tabii eski Lizi-
nia uygarlığının önemli ta-
rihi kalıntılarını da unutma-
mak gerek.

Bu parkuru sadece 
deneyimli bisikletçiler mi 
kullanacak?
Aksine bu alan doğa bi-
sikletçiliğine yeni başlaya-
cak kişiler için bir başlangıç 
noktası olacak. Diğer ta-
raftan tecrübeli bisikletçiler 
için de göl çevresi ile sınır-
lı kalmayan daha uzun ve 
zor bir bir alternatif parkur 
da hazırlanacak. 

Ekibinizde kimler var?
Ortak paydamız bisiklet. 
Ancak proje oldukça kap-
samlı olduğundan herke-
sin kendi alanında bir uz-
manlığı bulunuyor. Ekibimiz 
şu an kuş ve bitki alanında 
doğa gözlemleri, hidrobiyo-
loji, iletişim ve medya, eği-
tim, fotoğrafçılık, tasarım, 
çeviri gibi alanlarda kendi 
ihtiyaçlarını karşılayabile-
cek düzeyde. 
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ve 28 inçtir, yüksek basınç 
kaldırır ancak kolay patlar 
ve ıslak yolda kayar. 

Şehir (hibrit) bisikleti:
 Katır nasıl eşek ve atın 
meleziyse, şehir bisikleti 
de dağ ve yol bisikleti kır-
masıdır. Trafikte rahatlıkla 
kullanılmak üzere tasar-
lanmıştır. Selesi oturma 
pozisyonunda bisiklet kul-
lanmanıza izin verdiğin-
den, trafikte sırtınız ağrı-
maz. Tekerlekler 28 inç ve 
orta kalınlıktadır. 

Katlanabilir bisikletler: 
Çok basit bir mekaniz-
mayla ikiye katlanır, oto-
büse minibüse binerken 
yanınızda götürebilirsiniz. 

Önemli noktalar: 
 Bisikletin boyunuza uy-
gun ve kaldırabileceğiniz 
ağırlıkta olması gerekir. 
 Başlangıçta kaliteli, içi-
nize sinen bir bisiklet al-
mak doğru bir seçim olur. 
 Yola kasksız çıkmayın. 
İyi bir kaskın özelligi, 
tasarımının daha fazla 
hava sirkülasyonuna izin 
vermesidir. 

 Şehir içinde bisiklete bi-
nerken parlak renkli kıya-
fet ya da reflektörlü yelek 
giyin. Zil, pompa, lamba 
ve ayna bulundurun. Her 
zaman trafikle aynı istika-
mette gidin.

Bisiklet = Özgürlük
Bisiklet, insan eliyle yapıl-
mış yegane sürdürülebi-
lir ulaşım aracıdır. Fosil ya-
kıt kullanmaz, atmosfe-
ri kirletmez, kilonuzu ko-
rur, şehirleri güzelleştirir. 
Türkiye’de söz verilen bisik-
let yollarının bir türlü ya-
pılmamasına, yolların sa-
dece arabalar için oldu-
ğunu zanneden zihniye-
te rağmen, bisikletçiler pe-
dal basmaya devam ediyor. 
Eğer bir yerden bir yere 
kendi gücünüzle gitmenin 
verdiği özgürlük duygusu-
nu tatmak isterseniz bir 
gün, siz de bisikletlerinizi 
alıp yola çıkın. 

Gizem Altın Nance

www.pedalsesi.com
www.bisikletliler.org
www.bisikletforum.com
www.mtbtr.com
www.geziyorum.net

Bisiklet Seçimi Rehberi
Doğru bisikleti seçmek, in-
sanın eşini seçmesi gibidir: 
Ya uzun bir yolda uyumla 
yol alır ya da evin gözden 
uzak bir köşesine koyup 
varlığını unutursunuz.  

Bisikleti hangi amaç için 
kullanacaksınız?
Bisiklet seçerken ilk adım, 
bisikletle ne yapacağınıza 
karar vermektir. 

Dağ bisikleti: Asfaltın ol-
madığı veya bozuk yollar-
da kullanmak için idealdir. 
Üzerindeki suspansiyon 
çukurların yarattığı şoku 
absorbe etse de, ağır-
lık yapar ve her pedal ba-
sışınızda gücünüzü emer. 
Çok ciddi dağ bisikletçiliği 
yapmayacaksanız tek sus-
pansiyon işinizi fazlasıyla 
görecektir. Tekerlekleri ge-
nellikle kalın ve 26 inçtir. 

Yol (yarış) bisikleti: Kad-
roları daha ince olduğun-
dan hafiftir. Uzun ve düz 
yollarda hızlı gitmek üze-
re tasarlanmıştır, sürüş 
pozisyonu hava direncini 
azaltacak şekilde aerodi-
namiktir.  Tekerlekler ince 
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Türkiye Su Meclisi
Türkiye’nin dereleri, nehirleri, 
gölleri ve yer altı suları son elli 
yıldır artan bir hızla talan edi-
liyor. Kısa bir sürede, Marmara 
Denizi’nden daha büyük bir 
göl alanı kurutuldu, yüzlerce 
nehir ve derenin doğal işleyişi 
bozuldu, yer altı sularımız on-
larca metre aşağıya indi.

Türkiye’deki su politikala-
rının mağduru insanlar 16-17 
Ocak 2010’da Rize İkizdere’de 
düzenledikleri ilk genel ku-
rul toplantısında Türkiye Su 
Meclisi’ni kurdu. Suyla ilgi-
li yanlış uygulamaları engel-
leyerek suyun akılcı kullanı-
mını sağlamak amacı ile ça-
lışacak olan Meclis, bilimsellik 
ve gerçeklikten uzak “su boşa 
akar” düşüncesine karşın do-
ğada tek damla suyun boşa 
akmadığı gerçeğinin savunu-
cusu olacak.  

Türkiye Su Meclisi kurucuları 
aşağıdaki gerçeklerin altını 
çiziyor:
  Doğa kendi başına vardır 
ve insan doğanın sadece bir 
parçasıdır.  Doğa bir nesne 
değildir. Kendi kuralları doğ-
rultusunda, değerli bir işle-
yişe sahiptir.   Doğa, ticari 

bir mal haline getirilemez.  
Su, yalnızca doğaya aittir ve 
onun ayrılmaz bir parçasıdır. 
 Su, bulunduğu havzaya ait-
tir. Doğal bir varlıktır, kaynak 
değildir.   Su kendini ancak 
akarak var edebilir ve doğa-
da tek bir damla su boşa ak-
maz.  Suyun özelleştirilmesi 
ve suya efendi atanması kabul 
edilemez.  Sürdürülebilir kal-
kınma, koruma kullanma den-
gesi gibi ilkeler doğanın sömü-
rülmesi için gerekçe gösterile-
mez.  Yaşamın yegâne kay-
nağı olan doğanın, “çevre” di-
ye tanımlanarak hayatın dışı-
na çıkarılması kabul edilemez.

Bizler, Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen sivil toplum 
kuruluşları, hukukçular ve bi-
lim insanları, Rize-İkizdere’de 
buluştuk. Burada, yukarıdaki 
nedenlerden dolayı, Türkiye Su 
Meclisi’ni kurduk.

Amacımız, doğa hakkını 
anayasal güvence altına ala-
rak suyun kamu tarafından 
sahiplenilmesini sağlamaktır. 
Bu gerçekleşene kadar, tüm 
hidroelektrik santral, baraj ve 
drenaj projelerinin, havzalar 
arası su transferi ve sulama 
projelerinin karşısındayız.

Burcu Meltem Arık
Buğday Yönetim Kurulu Üyesi

Ne Yediğini 
Bilmek 

Hakkındır!
Sürdürülebilir bir dün-

ya, bugünkü tüketim alış-
kanlıklarımızla imkânsız 
gibi duruyor. Hızlı haya-
tın "40 soru var bu ka-
ğıtta ve sana 10 dakika 
veriyoruz, çöz"den baş-

ka usul tanımayan üslubu 
içerisinde, durup etrafı-
mıza bakacak fırsatı bu-
lamıyoruz ki, tüketim alış-
kanlıklarımızı gözden ge-
çirelim! Oysa sürdürüle-
bilir bir dünya, sürdürü-
lebilir bir tüketimle müm-
kün. Dolayısıyla istedik ki, 
gıdanın içeriğine baka-

rak başlayalım. Herkesin 
bir büyüteci olsun, her-
kes bir etiket hafiyesi ol-
sun. 15 ve 21 Şubat'ta 
!f İstanbul 9. Bağımsız 
Filmler Festivali'nde ve 
25 Şubat'ta Ankara'da, 
5 bin büyüteç dağıttık. 

"Gıdanın içeriğini bilmek 
hakkınızdır, alış verişiniz-

de hep kullanın" dedik. 
Önümüzdeki günlerde li-
selerde gerçekleştireceği-
miz sohbet toplantıların-
da "okuyun arkasını, ak-
lınıza yatıp yatmadığına 
emin olmadan yemeyin" 
diyeceğiz. Zira test usulü 
3 yanlışın 1 doğruya be-
del sayıldığı bir düzen-

de, çocuklarımıza "yorum 
sorusu" sormanın farkı-
nı anlatmak çok önemli, 
biz büyüteçlerimizle de-

neyeceğiz. 
Defne Koryürek

Slow Food Türkiye, Fikir Sahibi 

Damaklar Konviviumu Lideri
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MAYDANOZ
Dünyayı “İyi Tarım” 
Kurtaracak (mı?)

Son günlerde reklamlarda bol 
bol izlediğimiz, gazetelerde çar-
şaf çarşaf okuduğumuz, “iyi 
tarım” aslında nedir?

Son günlerde Tarım ve Köy 
işleri Bakanlığı’nın da içinde ol-
duğu bir kampanya ile reklam 
ve duyuruları yapılan iyi ta-
rım uygulamaları (IYU), dört 
sayfalık bir yönetmelik ile ta-
nımlanmış. Buna karşilık eko-
lojik tarım 42 sayfalık bir yö-
netmelik ile tanımlı ve kullanı-
labilecek tüm tarımsal girdi-
ler ayrıca listelenmiş durumda. 
Ekolojik ürünler resmi bir stan-
dart ile çerçevesi belirlenmiş 
şekilde üretilir, işlenir ve tüke-
ticiye ulaştırılır. 

İyi tarım yönetmeliği kimya-
sal ilaç, GDO, kimyasal gübre, 
sentetik hormon kullanımı ko-
nusunda bir ilave ölçü ya da sı-
nır getirmez, sadece çiftçiyi ve 
aktivitelerini kayıt altına alma-
yı hedefler. İyi tarım yöntemi 
çiftçimizin her durumda uy-
ması gerekli minimum stan-
dart olmalıdır. Devletin tarım-
sal aktivitelerde bu düzenlemeyi 

yaparak çiftçileri kayıt altına 
alması ve kullandığı tarımsal 
girdilerin belgelenmesi, gerek-
li minimum standarttır. Yoksa 
hiçbir zaman ürünün kim tara-
fından yetiştirildiğini ve hangi 
ilaçların kullanıldığını bilemeyiz. 

Ekolojik tarım gibi doğa ko-
ruma, iklim değişikliği, toprak 
ve su kalitesi, biyolojik çeşitlilik, 
emek-yoğun istihdam, koruyu-
cu halk sağlığı, yerel değerlerin 
ekonomik araca dönüşmesi ve 
daha birçok konuda yaşamsal 
çözüm ve faydalar sağlayan bir 
sistemin iyi tarım ile hiçbir bağı 
ya da benzerliği yoktur. 

Reklamlarda “İyi Tarım”ın 
ekolojik tarım gibi güvenceler 
verdiği kanısı yaratmakta, tü-
keticiyi aldatan, yanlış bilgilen-
dirme yapan ve haksız reka-
bete yol açan ifadeler içeriyor. 
“İyi niyet” beyanı ile, çerçevesi 
tam olarak tanımlanmış, kural-
ları konmuş, taraflar için cezai 
müeyyideler içeren bir sistem 
bir tutulamaz. Buğday Derneği 
“İyi Tarım”ı destekliyor, iyi tarım 
mevzuatındaki standartların 

Türk tarımında minimum ve 
herkesin uyması gereken stan-
dart haline gelmesi gerektiğini 
düşünüyor. Ekolojik Tarım ise 
geleceğin tarım, üretim ve tü-
ketim modeli olarak, devlet da-
hil tüm kurum ve bireyler tara-
fından en üst düzeyde bir sos-
yal sorumluluk ve sürdürüle-
bilirlik aracı olarak desteklen-
meye devam edilmelidir. Bu ko-
nuda hiçbir kurum ve kuruluş 
kavram karmaşası yaratarak 
kısa vadeli rant elde etme yolu-
na gitmemeli. Yoksa vatandaş 
er ya da geç tüketici olarak bil-
gilenme ve karar verme hakkını 
doğru yönde kullanacaktır.

Victor Ananias
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DOĞAL ÜRÜN DÜKKÂNLARI

Ankara

Aggroland–CNT Doğal Gıda 
Mustafa Kemal Mah.
Cepa A.V.M 17. Sok. No:2/1B –
O5A Çankaya / Ankara
Tel: 0 312 219 60 63

Aggroland–Ihlamur Doğal Gıda
MESA Alışveriş Merkezi No:31 
Çayyolu  Ankara
Tel: 0 312 240 33 35

Athelas Mucizeler
Arcadium Alışveriş Merkezi 
2.KAT. No:211 Ankara
Tel: 0 312 240 40 23
athelas@athelas.com

Zeytinhane 
Çengelhan Rahmi Koç Müzesi
No:1-10 Kale / Ankara
Tel: 0 312 311 89 44
www.zeytinhane.com.tr

Antalya

Rasayana Ekolojik Ürünler 
Bahçelievler Şubesi: Bahçelievler 
Mah. Pamir cad. 
Hamitbey Apt. No:54/1 Antalya
Tel: 0 242 247 25 27

Yeşilbahçe Şubesi: 
Metin Kasapoğlu Caddesi 
Yeşilbahçe Mah. 
Beytaş Sitesi C Blok A Dükkan
Antalya
Tel: 0212 311 4001
www.rasayana.com.tr

Balıkesir

Eko Hazal Doğal Ürünler 
Altıeylül Mah. Atalar Cad. No: 
126/C Balıkesir
Tel:0 266 244 07 70

Tarlakuşu  
İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet 
Cad. No:53 Ayvalık Balıkesir
Tel: 266 312 3 312

Çanakkale

Atiye Laçin Tatlıları
Alaaddin Mah. Sofucu Halil Sk. 
No:11 Gelibolu Çanakkale
Tel: 0286 566 1219
www.mevlevitatlisi.com 

Gaziantep

Köyüm Harmanyeri
Batıkent Mh. Muhsin Yazıcıoğlu 
Bulv. 89. Cad. No:12 Mizar Apt. 
Altı Şehitkamil, Gaziantep 
Tel : 0 342 341 89 80
www.koyumharmanyeri.com

İstanbul

Ambar
İstiklal Cad. Kallavi Sok. No:6 
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 292 92 72
www.nuhunambari.com

Bitki Sandığı
Prof. Dr. Beynun Akyavaş cad.
No:65/B Çengelköy Üsküdar/İst
Tel: 0 216 332 91 01
www.bitkisandigi.com

Doğrubahçe Doğal Ürünler
Şemsettin Günaltay Cad. Şakacı  
Sk. Kökten Apt. No: 57/D 
Kazasker/ Erenköy / İstanbul
Tel: 0 216 463 41 32
info@dogrubahce.com

Ekozel Organik Tarım Ürünleri 
Ekmekçibaşı Camii Sk. Merve 
Apt. No:8 Kat:2/10 Beyoğlu / İst
Tel: 0 530 402 69 44
info@ekozelorganik.com

Ekoorganik
Barış Mah. Zafer Cad. No:1 
Kule çarşı D.41 Beylikdüzü / İst
Tel: 0 212 854 27 57
www.ekoorganik.com

Fidas Gıda Sanayi 
Battalgazi mah. Şark cad.
G-15 Blok Sultanbeyli / İstanbul
Tel: 0 216 592 91 57
www.himalayakristaltuzu.com

KırkAmbar 
Köyiçi cad. Kazan sok. Gürün 
Pasajı No:9 Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0 212 258 85 48
www.kirkambar.com.tr 

Klar Organik Ürünler 
Perpa Tic. Merkezi A Blok Kat 5 
No 6 Okmeydanı / İst
0212 222 8447
info@klar.com.tr 

Mis Gibi 
Bağdat Caddesi 
Feneryolu Çarşı No:38/39 
Feneryolu Kadıköy
Tel: 0216 337 22 25
www.misorganik.com

Naturey Doğal Ürünler ve 
Danışmanlık 
Kartaltepe mah. Necmettin 
Sadak sok. İsmet Apt. 
No:5/2 Bakırköy / İstanbul
Tel: 0 212 572 75 55
www.naturey.com

Natür İstanbul
Abide-i Hürriyet Cad. 
Merkez Mah. Hasat Sk. 
No:6/1 Şişli / İstanbul
Tel: 0 212 232 20 62

1) Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri Yeşilköy
Dünya Ticaret Merkezi
Blok Çarşı  Kat: 1  N0: 92-A
Yeşilköy- İstanbul
Tel: 0212 4656641
www.ekolojikurun.com    

2) Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri Yalova
Fatih ve Marmara 
Cad. Köşesi
No: 108 Yalova
Tel: 02268144845

3) Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri Kıbrıs
Özel Ali Sok. Altınay Apt. 
Beyarmudu Gazimagusa
Kıbrıs
Tel: 0392 3799441

4) Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri İzmir 
6371. S.k 30/C 35540 
Bostanlı/İzmir
Tel: 0232 3369834

5) Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri Samsun
İstiklal Cad. 159/A Samsun
Tel: 0362 2301310

6) Organics Life
Kültür Mah.  1382 Gül Sok. 
28/A Alsancak / İzmir
Tel : 0232 4648488

T U R U N C U  R E H B E R   > > >
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Serente Organik
Zeytinoğlu Cad. (Haydar Aliyev)
Şafak Apt. No: 2/2 Akatlar / İst
Tel: 0 212 351 81 16
www.serenteorganik.com

Tek Organik
Atatürk Cd. No:5/A And.His./İst
Tel: 0 216 668 08 40
www.tekorganikmarket.com

Tiryaki Organik 
Acarlar Mah. 3. Cad. 12. Sk. T16-1
Beykoz/ İstanbul
Tel: 0216 485 2962 
www.ekobahce.com 

Yeşil İris
Yukarı Dudulu Keyap İş Merkezi 
F1 Blok No:94 Ümraniye / İst
Tel: 0 216 365 64 64
www.teksergida.com

İzmir

Zeytinhome  
Küçükdeniz Çarşısı 210. Sokak 
No: 12/A Foça/İzmir 
Tel: 0232 812 3260
www.zeytinhome.com

Natursan Organik
Adatepe Mah. 62/9 Sk.
No:10 K.2 D.3 Buca / İzmir
Tel: 0 232 420 46 55
www.natursanorganik.com.tr

Kayseri  
Yaşamsal Organik 
Alparslan Mah. Bahar Cad. 
No:29 A Melikgazi / Balıkesir
Tel:0 352 233 44 00
www.yasamsalorganik.com

Kocaeli

Hss Organik Gıda
Cumhuriyet Cad. No:6
Değirmendere Kocaeli
Tel & Faks: 0262 426 6930

Malatya  
Gözde Kuruyemiş
Akpınar Aslantepe cad. No:17 
Malatya Tel: 0 422 321 94 71

Ada Naturel 
İnönü cad. No:76/3 Malatya
Tel: 0 422 326 00 95
ada-naturel@hotmail.com

Muğla  
Zeynep Doğal Ürünler  
Türkkuyusu cad. No:16 Bodrum
Tel: 0 252 313 24 02

Samsun  
Ekosam Ekolojik Tarım Ürünleri 
Atatürk Bulvarı Apaydın İş Mrk. 
No:566 K.4 Samsun
TEL: 0 362 435 81 44
ekosam@ekosam.com.tr

LOKANTA, RESTORAN, KAFE

Altı Yemek Tasarım
(Kahve 6)
Akarsu Cad. Anahtar Sok. 
No:13/A Cihangir İstanbul
Tel: 0212 293 0849

Antiochia
Asmalı Mescit mah. 
Minare Sokak No:21/A 
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 292 11 00
www.antiochioconcept.com 

Cafe Sante
Bağdat Caddesi No:454 
Suadiye / Kadıköy 
İstanbul
Tel: 0 216 362 09 84
www.cafesantecompany.com 

Cafe Portakal
Değirmenyolu cad. 
Serin sok. Kosifler İş Merkezi 
Karşısı No:22/24 
Ataşehir / İstanbul
Tel:0 216 575 74 75

Değirmen Çiftliği
Davutlar Yolu 4 km.
Saraydamları Mevkii 
Kuşadası
Tel: 0 256 682 21 48

TURUNCU REHBER

Buğday Derneği üyeleri Turuncu 

Rehber'de ücret ödemeden 

firma bilgilerini yayınlayabilir. 

Turuncu Rehber'deki doğal ürün 

dükkânlarından Buğday Derneği 

üyelik kartınızı kullanarak indirimli 

alışveriş yapabilirsiniz.

 

Hazırlayan: Selma Yılmaz

selma@bugday.org

T U R U N C U  R E H B E R   > > >
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VELİ ALEMDAR BASIN YAYIN VE TİC. LTD. ŞTİ. ADINA İMTİYAZ SAHİBİ Erkan AlemdarErkan Alemdar  
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE EDİTÖR Gizem Altın NanceGizem Altın Nance • YAYIN DANIŞMANI Oya AymanOya Ayman • KREATİF DİREKTÖR Lalehan UysalLalehan Uysal 

GÖRSEL YÖNETMEN Mahmut HasılMahmut Hasıl • İLLÜSTRASYON Bryan Nance,Bryan Nance, www.bryannanceart.blogspot.comwww.bryannanceart.blogspot.com
ADRES Firuzağa Mah. Faikpaşa Sok. Faikpaşa Apt. No: 37 D. 1-2 Çukurcuma/Beyoğlu/istanbul Tel: (0212) 252 52 55

Faks: (0212) 252 52 56 • BASKI HAZIRLIK Studio Renk AyrımStudio Renk Ayrım • BASKI Stil Matbaacılık Yayıncılık San. Tic. A.Ş.Stil Matbaacılık Yayıncılık San. Tic. A.Ş. 
İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. Yayıncılar Sokak Stil Binası No: 5 Levent İstanbul Tel: (0212) 281 92 81 / 3 Hat

Bu rehberde yayımlanan ilan ve duyuruların yazılı ve görsel mesajlarından ilan sahipleri, yazılardan yazarları sorumludur. Rehberdeki yazılar sadece 
kaynak gösterilerek kullanılabilir. Rehber dönüşümlü kağıda bitkisel boya kullanılarak basılmıştır. Bu rehberin üretimi aşamasında, elinize ulaşana 
kadar tasarlanmasında ve basılmasında harcanan enerji, kağıt, kağıt yapımında, boyalarda, bilgisayarda, faksta kullanılan kimyasallar ve yapay bir 
değiş tokuş aracı olan para için üzgünüz. Çabalarımız ve dualarımızla, doğal yaşama, toplamda kullandığımızdan çok yararlı olabilmeyi umut ediyoruz.

Kivahan
Galata Kulesi Meydanı
No:4 Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 292 98 98
www.galatakivahan.com

Küçük Kurabiye Dükkanı 
Nisbetiye Mah. Başa Sk. 
No:7/4 Levent / İstanbul
Tel: 0 212 269 25 92
www.kurabiyeci.net

Cocette Restaurant
Kore Şehitleri cad. No:44 
Zincirlikuyu / İstanbul
Tel: 0 212 288 27 33
www.leyanrestaurants.com

Villa Denise Hotel – L’ola 
Restaurant Arnavutköy 1. Cad. 
No:50 Beşiktaş/ İstanbul
Tel: 0 212 287 58 48
www.villadenise.com.tr

ECZANE

Ayasofya Eczanesi
Divanyolu Cad. No:28 
Sultanahmet / İstanbul
zulfikar@ayasofyaeczanesi.com

Emre Eczanesi
Prof.Dr. Beynun Akyavaş cad.
No:65 /B Çengelköy/İstanbul
Tel:0 216 332 91 01
www.bitkisandigi.com

Naturel Eczanesi
Atatürk Bulvarı Çamlık Mah. 
No: 228/4 Altınkum / Aydın 
TEL: 0 256 813 68 45
naturelecz@hotmail.com

Yonca Eczanesi
Atrium Çarşısı 9.Kısım
No:54-55 Ataköy / İstanbul
Tel: 0 212 559 83 04

EKOLOJİK KUTU SERVİSİ

Atlas Ekolojik Yaşam 
Bereketzade mah, 
Büyükhendek cad. No:7 /3 
Kuledibi / İstanbul
Tel: 0212 293 63 80
www.organikkutu.com

İmece Ekolojik Yaşam Ve 
Organik Ürünler
Şah kulu mah. Şahkulu sok
No:15 /A Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 243 98 58
www.imeceekolojik.com.tr 

Manavım.com
Merkez mah. İskenderoğlu sok. 
No: 14/A Şişli / İstanbul
Tel: 0 212 225 47 48
info@manavim.com

Organikçe
0216 465 9639
www.organikce.com
iletisim@organikce.com

Taba Organik Tarım 
D2 No:73 Giyimkent / İstanbul
Tel: 0 212 698 34 02
www.organikye.net

EKOLOJİK ÜRÜN VE HİZMETLER

Bereket Organik Gübre
Tel: 0 342 545 21 15-16

Bitkievi (Şifalı Bitkiler)
İskele Sk. No:69/1  
Kadıköy/İstanbul
www.bitkievi.com.tr
Tel: 0 216 349 52 40

Bozkurt Otel 
Cumhuriyet cad. No.44
Kemaliye / Erzincan
Tel: 0 446 349 52 40

Dhara Butik Zeytinyağı
Ahmetçe köyü Ayvacık / 
Çanakkale Tel: 0 286 762 96 00
www.dhara.com.tr

Egelojik E-ticaret 
Konak Mh. Şenan Bayraktar Sk.
No:4/5 09200 Aydın
Tel: 0 256 512 79 39
www.orgamar.com

Elez Zeytinyağları  
Cumhuriyet Meydanı, Narin Psj.
No:20 10700 Burhaniye / 
Balıkesir Tel: 0 266 422 16 68 
www.elezoliveoil.com.tr

Kompost Yapımı 
www.yesiladim.com
ozlembavatekin@yesiladim.com
(232) 849 0190 

BİREYSEL GELİŞİM

Çigong - Canlılık Bilimi Okulu
www.vadiruhu.com
Tel: 0 555 594 56 76

EkoŞifa/Agarta Enerji Bilişim  
Yay. Cumhuriyet mah. 
504. sok. No:10/A 48300 
Fethiye / Muğla
Tel: 0 252 612 11 02
www.agarta.com.tr

Cihangir Yoga 
Meclis-i Mebusan Yokuşu
No:15 Kat:4-5 Fındıklı / İstanbul
Tel:  0 212 243 19 93
www.cihangiryoga.com

ETKİNLİK-ATÖLYE

Gel, Oyna ve Tanı 
Alyap 2 sitesi C. 1, d.3 Otağtepe 
Anadolu Hisarı İstanbul
Tel: (216) 465 44 74 
www.geloyna.org
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Üye olun,
Üyelik hediye edin

bugday.org

w w w . b u g d a y . o r g
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Firuzağa Mah. Faikpaşa Sokak 
Faikpaşa Apt. No: 37 D.1-2
Çukurcuma/Beyoğlu/İstanbul

Bu sene doğum günleri, 
yıldönümleri, kutlamalarda 
sevdiklerinize 1-2 defa 
kullanıp bir kenara koyacakları 
bir şeyler almak yerine onlara 
Buğday Derneği üyeliği hediye 
etmeye ne dersiniz? 

Siz üyelik hediye etmek 
istediğiniz kişinin iletişim 
bilgilerini üyelik formu ve 
banka dekontuyla birlikte bize 
iletin, biz altında sizin adınızla 
hediye kartını gönderelim.  
Üyelik formunu rehberin 
içinde ve www.bugday.org 
adresinde bulabilirsiniz. 
Lütfen hediyenin kimden kime 
olduğu hakkında da bir not 
düşmeyi unutmayın. 

Ayrıntılı bilgi almak için:
gizem@bugday.org

Buğday üyeliğiyle neyi 
destekleyeceksiniz? 


Güvenilir gıdayı. 


Sürdürülebilir, 
sağlıklı yaşam

tarzını. 


Doğa dostu kullanım 

alışkanlıklarının 
yaygınlaşmasını. 


Ekolojik yaşam bilgisinin 

yayılmasını. 

 
Doğa dostu 

tarım politakalarının 
oluşturulması 

çabalarını. 


Tarımsal biyolojik 

çeşitliliğin korunmasını.


Doğa dostu 

yaşam örneklerinin 
yaygınlaştırılmasını.

Sevdiklerinize 
Buğday üyeliği
hediye edin
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