
Bugünkü tarımsal üretim şek-
limiz küresel iklim değişikliğini 
artırıcı yönde. Diğer yandan, 
iklim değişikliğinden en çok 
etkilenecek sektörlerin başın-
da yine tarım var. Ama tarım, 
iklim değişikliğini azaltabilecek 
olanakları da olan bir sektör.
Ahırlarda fabrika yemiyle bes-
lenen geviş getiren hayvanlar, 
merada beslenenlere göre at-
mosfere daha fazla metan 
gazı veriyor. Çeltik tarımında 
da önemli düzeyde metan ga-
zı çıkışı var. Metan gazı aynı 
miktardaki CO2'e göre 20 kat 
daha fazla sera etkisi oluştu-
ruyor. Toprağın gübrelenmesi 
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de özellikle azot oksitlerin at-
mosfere salınmasına neden 
oluyor ki bu da yine CO2'den 
300 kat daha fazla sera etkisi 
yaratıyor. Toprak ne kadar de-
rin işlenirse, atmosfere o ka-
dar çok CO2 salınıyor. Tarımsal 
üretimde ne kadar çok makine 
gücü kullanılırsa o kadar çok 
fosil yakıt tüketiliyor. Ayrıca 
yakılan her anız iklim değişik-
liğine katkı sağlıyor. 

İklim değişikliğine böylesi-
ne katkıda bulunan tarım, aynı 
zamanda iklim değişikliğinden 
en fazla etkilenecek sektör. 
Sıcaklık artışı, yağış düzen-
sizlikleri, kuraklık ve selller, 

İllüstrasyon: 
Bryan Nance

atmosferin gaz bileşiminin 
değişmesi (CO2'nin artması) 
hem bitkisel hem de hayvan-
sal üretimde verimi olumsuz 
etkileyecek. Yağış ve sıcaklıkta 
görülecek olumsuzluklar top-
rağın üretkenliğini düşürecek. 
Sıcaklıktaki artış hayvanlarda 
ölüm oranını artıracak, gebelik 

Hem iklimi 
hem de iklim 
değişikliğinden 
etkilenen gıdamızı 
korumak için 
doğa dostu tarım 
yöntemlerine 
ihtiyacımız var. 



Umut 
İklim değişikliği bir süredir haklı sebeplerden çevre konu-
sunda ana başlık; üzerinden korkular, hayaller, teoriler, çö-
züm önerileri, kazanç planları ve daha neler dönmüyor ki! 
Günlük yaşamımızda ise iklim değişikliği henüz gerçekliği-
ni algıladığımız bir şey değil şehirlerde. Kırsalda, yaşamını 
doğadan kazanan kesimler daha çok etkileniyor ama on-
lar da bu işin bir Allah vergisi olduğu duygusu ile kabul-
leniyorlar durumu, “gelecek yıl daha iyi olur, ne yapabiliriz 
ki?” diyorlar kendi kendilerine. 

Acaba gerçekten tek önceliğimiz iklim değişikliği mi? 
Ekonominin büyümesi için her gün dengesi bozulan yaşam 
alanları, her gün kaybolan bitki, hayvan ve diğer canlı tür-
leri, genetiği değiştirilerek doğaya salınan “yeni” canlı tür-
leri, ekonomisi büyüyen tüm ülke ve bölgelerde artan tü-
ketim... Buna rağmen devlet politikalarının ekonomiye en-
deksli karar mekanizmalarının sivil insiyatifleri gittikçe da-
ha fazla güdümlerine almaları… Çok uzatabileceğimiz bu 
listede nasıl bir önceliklendirme yapabiliriz? 

Bence tüm bu saptamalar doğrunun sadece bir parça-
sı, hem de küçük bir parçası. Doğrunun içinde her gün do-
ğan güneş, temiz hava, hâlâ akan nehirler, dünyanın dört 
bir yanında can taşıyan sayısız varlık, yediğimiz gıdaların 
yetiştiği topraklar ve bunları doğaya uygun şekilde yetişti-
rebilen  tecrübeli çiftçi aileler var dünyada. Ve halen içeri-
sinde karar alma hakkımızın saklı olduğu birçok mekaniz-
ma mevcut; ekonomi, politika dahi halen bizim günlük ka-
rarlarımızın etkilediği ve yönlendirdiği sistemler. 

Elimizde çok tohum var hâlâ, yetiştirecek alanlar da 
mevcut, bu tohumları biz hangi niyet ile nerelere ekiyoruz, 
hasadımızdan yeni tohumluklar ayırıyor muyuz sadakat ile 
sakince ve sabırla? Bu çok önemli bence, çünkü bugün var, 
yarını bilmiyoruz. Bu korkulacak değil, şükrederek elinden 
geleni yapmak için ilham kaynağı olacak bir durum. Biz 
Buğday Derneği’nde korkulu masallara çok yüz vermiyoruz, 
masaldan çabukça ders çıkartıp bugün yapabileceklerimize 
dönüyoruz yüzümüzü samimiyet ile. Hep birlikte, sizinle de. 

Victor Ananias
Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

oranını düşürecek. Çayır ve 
meraların tahribatı nedeniy-
le yeterli beslenemeyecekler, 
ağırlıkları ve süt üretimleri 
gerileyecek. Sıcaklıktaki artış, 
tarımda en önemli girdi olan 
suyun buharlaşmasını artıra-
cak. Deniz seviyesindeki artış 
kıyılardaki verimli tarım ara-
zilerini yutacak. Yeni yabancı 
ot, hastalık ve zararlı istilası, 
kuraklık ve seller nedeniyle 
toprak erozyonundaki artış 
da tarımın iklim değişikliğin-
den etkilenecek diğer yönleri.

Çözüm, Sorunun İçinde Tüm 
bu etkenlerin yanında tarımın 
bir de iklim değişikliğini hafif-
leten yönü var. Bu kapsamda, 
karbonu depolamak için yeşil 
aksamlı bitkileri yetiştirme-
ye ağırlık verilmeli. Anızı yak-
mayarak karbonun toprak-
ta depolanmasını sağlanma-
lı. Toprağı ya yüzlek işlemeli 
ya da toprak işlemesiz tarımı 
yaygınlaştırmalıyız. Yabancı 
ot, hastalık ve zararlılarla 
mücadele için unutulmaya 
yüz tutan ekim nöbetlerini ve 
biyolojik mücadeleleri tekrar 
hatırlamalıyız. Toprak nemini 
artırmak için ticari gübre ye-
rine hayvan gübresine ağır-
lık vermeli, meralarımızı kent 
kurmada değil, hayvan otlat-
mada kullanmalıyız. Fosil ya-
kıt kullanımını minimuma in-
dirmek için de insan gücü-
nü ön plana çıkarmak gere-
kiyor. Kısacası doğayla dost, 
ona zarar vermeyen, onu sö-
mürmeyen, onu kirletmeyen 
bir üretim modeli benimse-
meliyiz. Yol yakınken aklımızı 
başımıza almazsak soframı-
za gelen gıdayı her geçen yıl 
biraz daha pahalıya ve daha 
çok çalışarak alabileceğiz.  

Ahmet ATALIK 
Ziraat Mühendisleri Odası 

İstanbul Şube Başkanı



Yiyecek hayatımızın vazgeçilmez bir par-
çası. Ancak tabaklarımıza koyduğumuz ye-
mek çevre için ne ifade ediyor? 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO), gıdanın üretim, işleme, paketleme 
ve nakliyesinin sera gazlarının üçte birin-
den fazlasına sebep olduğunu belirledi. 
FAO’nun verdiği rakamlara göre ABD’nin 
toplam fosil yakıtı tüketiminin yüzde 20’si 
gıda tedarik zincirine gidiyor. Ancak yapılan 
çalışmalar asıl sorunun gıdanın nakliye me-
safesinden çok, üretim aşamasında yattığını 
gösteriyor. Verilen rakam ise çarpıcı: Gıdanın 
üretimi aşamasında salınan zararlı gazlar, 
gıdanın yaşam döngüsünün yarattığı sera 
gazları toplamının yüzde 80’ini oluşturuyor. 
Petrokimyasal ilaç ve gübrelerin yoğun kul-
lanıldığı konvansiyonel tarım uygulamaları, 
insan kaynaklı sera gazı salımında yüzde 
32’ye varan katkıya sahip. Sadece kırmızı 
et üretimi küresel sera gazı salımının yüzde 
18’inden sorumlu. New Scientist dergisi, etin 
iklim değişikliği ile ilişkisini şöyle örneklen-
dirmişti: “Bir kilo kırmızı et, evde tüm ışıkları 
açık bırakıp 3 saat boyunca araba 
ile gezmekten daha faz-
la sera gazı salımına 
neden olur.” (Et, 
çevrenin ka-
tilidir“ New 
Scientist, 
2007) 

Peki, bu kısır döngüye bir çözüm var mı?
Avrupa’da bir çok şehir bu soruya gıda 

tedarik sitemlerinde yaptıkları değişikliklerle 
yanıt vermeye başladı. 

Örneğin Viyana, iklim koruma programı 
“BioAl Viyana” kapsamında, kamu kurumla-
rına yerel ve organik ürün sağlayarak 2004-
2007 yılları arasında 103 bin ton CO2 salımı-
nı engelledi ve 44,4 milyon avroluk tasarruf 
sağladı. Belçika’nın Ghent şehrinde başlayan 
“Etsiz Perşembe” programı, şehir halkını her 
hafta perşembe günleri vejetaryen beslen-
meye davet ediyor. 

Doğa dostu, ekolojik, kısa mesefalerden 
tedarik edilen ve az paketlenmiş mevsim 
sebze ve meyvelerini tüketerek iklim üzerin-
deki baskıyı azaltabiliriz. Ne yediğimiz, doğa 
ile kurduğumuz ilişkiyi belirler.

Seda ORHAN DEFRANCESCHI
Buğday Derneği Brüksel Temsilcisi

Kaynaklar : World Agriculture Towards 2015, Food and 
Agriculture Organisation-FAO (2003), Livestock’s Long 
Shadow, FAO (2006); Cooking up a storm: food, greenhouse 
gas emissions and our changing climate, Tara Garnett (2008), 

A Guide to Organic Agriculture, Climate Change 
and Food Security, IFOAM (2009),  Food 

and life cycle energy inputs: con-
sequences of diet and ways 

to increase efficiency, 
Carlsson-Kanyama A, 

Ekström MP, Sha-
nahan H. (2003)

Tabağımızdaki İklim
“Yemek yemek politik bir eylemdir.” Alice Waters
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(Soldan sağa) Gizem Altın Nance, Güneşin Aydemir,  
Victor Ananias, Seda Orhan Defranceschi, Özge Büyüksu

Avrupa’nın Organik Tarım Öğrencileri Türkiye’ye Geliyor

B U Ğ D A Y ' D A N  H A B E R L E R   > > >

Buğday Derneği Greenweek’te

Avrupa Organik Tarım Öğrencileri Ağı'nın 
(Enoas) her yaz düzenlediği ve bu yıl 30 organik 
tarım öğrencisinin katılacağı organizasyon 23-
30 Ağustos tarihleri arasında Buğday Derneği 
tarafından Türkiye’de gerçekleştirilecek. Avrupalı 
öğrencilere Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 

Brüksel’de 1-4 Haziran arasında gerçekleşen 
ve Avrupa’nın çevre politikası hakkındaki en 
büyük  konferans 
olan Greenweek’te 
B u ğ d a y  E k o l o j i k 
Yaşamı Destekleme 
Derneği stand açtı.
A v r u p a ’ n ı n  ç e v -
re politikasını belirleyen ve dünya çevre po-
litikası üzerinde büyük etkisi olan konferan-
sa beş kişilik bir kadroyla katılan Buğday 
Derneği, tüm karar vericilere Türkiye’nin 
zengin tarımsal biyoçeşitliliğini tanıtıp, bu 
zenginliğin korunması için lobi çalışmala-
rı yaptı. Katılımcılar konusunda son dere-
ce seçici olan konferansta her yıl sadece 
50 kuruluşun stand açmasına izin veriliyor. 

Bu yıl konusu “Biyoçeşitlilik: Can Damarımız” 
olan konferansa Buğday Derneği “Çeşitlilik 
Ülkesinde Sürdürülebilirlik Tohumları Atmak” 
sloganıyla katıldı. Buğday Derneği standı, 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’ne giriş sü-
recini yöneten Türk politikacılar tarafından da 
ilgi gördü. Buğday Derneği standında özellikle 
Greenweek için hazırlanmış olan İngilizce bro-
şürler, tanıtım kitapları ve posterler hem der-
neğin çalışmaları hem de Türkiye biyoçeşitliliği 
hakkında zengin içeriğe sahip. 

Avrupa Komisyonu tarafından iki yılda bir 
verilen “Çevre Ödülleri”nde yönetim kategori-
sinde finale kalan firmalardan biri de Arçelik 
idi. Sürdürülebilir gelecek için stratejik vizyon 
geliştiren firmalara verilen ödül için Arçelik 
son üç aday arasındaydı, ancak ödülü başka 
bir firma aldı. 

 Konferansta, tehdit altındaki biyoçeşitli-
lik konusunda 2010 sonrası Avrupa politika-
sının yol haritası çizilirken Buğday Derneği 
Türkiye'nin zengin doğal ve tarımsal biyolojik 
çeşitliliğinin tanınması için çaba gösterdi. 

Türkiye’nin Biyoçeşitliliği ve Buğday Derneği 
Çalışmaları Kitaplaştı Buğday’ın yurtdışındaki 
iletişim ve lobi faaliyetlerini desteklemek ama-
cıyla basılan kitapçık en kısa zamanda Türkçe 
olarak da yayımlanacak. Kitapçık http://bug-
day.org/english.pdf adresinden görüntülenebi-
lir. Buğday Derneği üyeleri karşı ödemeli kar-
goyla posterleri edinebilirler. 

15 öğrenci katılacak. Organizasyon boyunca 
Türkiye’de ekolojik üretim yapılan çiftlikler, doğal 
ve tarihi öneme sahip alanlar gezilecek, ekolojik 
tarım üreticileriyle görüşülecek. Organizasyonlar 
boyunca Buğday Derneği ekibi, Türkiye’de eko-
lojik tarımın gelişimiyle ilgili seminerler verecek. 
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Buğday Derneği ta-
rafından kurulan Tohum 
Ağı’nın mensuplarından 
Emanetçiler Derneği ve 
Buğday, 22 Mayıs Dünya 
Biyoçeşitlilik Günü’nde 

Bakırköy’de stand açarak tohum ve fide dağıt-
tı. Ekip, Bakırköy’lülere GDO’lar hakkında bilgi 
verdi, yerel ve köylü tohumlarını ve bu tohum-
lardan üretilen fideleri verdi. 

Buğday Derneği  
4. Organik Tarım Sempozyumu’nda

Buğday Ofisi Çöpünü  
Gübreye Dönüştürüyor

28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde düzen-
lenen 4.Organik Tarım Sempozyumu’nda 
Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Victor Ananias  “”Ekolojik Pazarlar ve ekolojik 
ürün tüketicisi” konusunda bir konuşma yap-
tı. Sempozyum, Erzurum Atatürk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi'nin ev sahipliğinde Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı, ETO ve TEMA Vakfı’nın kat-
kılarıyla gerçekleşti.  

Dünya 
Biyoçeşitlilik 

Günü’nde 
Tohum Atıldı

Buğday Derneği, et ithalatının çözüm olmadığı 
konusunda görüş bildirerek ulusal basına 
ve gerekli kurumlara iletti. Buğday Derneği 
görüşüne göre, Türkiye’nin coğrafi ve sosyo-
ekonomik koşullarını temelden etkileyecek 
birçok yasa ve yönetmelik meclisten hızla 
geçirilerek ülkedeki sürdürülebilir tarımı, 
hayvancılığı ve ekolojik dengeyi tehlikeye atan 
kaygan bir zemin hazırlıyor. Et ithalatı yerli 
özel üretimi imkânsız hale getiriyor, ekolojik 
hayvancılığın gelişmesinin önünde engel 
teşkil ediyor. Doğal kaynakların korunması ve 
iyi değerlendirilmesi adına yerli doğa dostu 
üretimin teşvik edilmesi gerekiyor.

Türkiye'de hayvancılığın gelişmesi, kendi 
kendine yeter hale gelebilmesi için öncelikle 
çayır meraları ıslah edilmeli, süt fiyatları doğu 
belirlenmeli, vergi sistemi yeniden gözden 
geçirilmeli. Teşvik sitemleri ve dış ticaret 
politikası uzun vadeli planlanmalı. 

Buğday  Derneğ i ’n in 
Beyoğlu’ndaki ofisin-
de organik atıklar (çay, 
m e y v e - s e b z e  a r t ı -
ğı vs) ayrı toplanıp, bi-
sikletle kompost yapı-
lan bir bahçeye götürü-
lüyor. Türkiye’deki çö-
pün yaklaşık yüzde 60’ı 
gübre elde edilebilen or-
ganik çöpten oluşuyor. 
Toplanıp çöp alanlarına 
götürüldüğünde su, top-
rak ve havaya zarar ve-
ren bu çöp, kompost yo-
luyla kolaylıkla gübre-
ye dönüştürülebiliyor.

Buğday Derneği üyeleri tarafından kurulan 
Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi’nde yaz 
boyunca ekolojik bilginin aktarıldığı ve pratiğe 
geçirildiği kurs ve atölyeler yapılacak. Kurslar, 
alışılmış kurs anlayışının dışında, bazen bir 
tarlada, dere kenarında, el yapımı ahşap 
teknelerde gerçekleşecek. 
2-10 Temmuz, Yaşam Okulu
12-15 Ağustos, Kendin Yap Okulu (Sepet, 
sabun, kompost vs. yapımı)
2-5 Eylül, Şifalı Mutfak ve Doğal Beslenme 
Okulu - Tijen İnaltong & Victor Ananias
16-19 Eylül, Tohumdan Pazara Ekolojik Tarım 
Okulu (Nasıl ekolojik tarım yapabilirim? 
Ürünlerimi nerede satabilirim? sorularına 
çiftçilerden, sektörden yanıtlar)
7-10 Ekim, Mutfakta kış hazırlıkları 
Ferda Erdinç
Daha fazla bilgi: www.camtepe.org
İletişim: Burcu Çelebi,  
Yaşam Okulu İletişim Sorumlusu  
0533 320 8924 info@yasamokulu.org

Et İthalatı Çözüm Değil!

Ekolojik Bilginin 
Yaşama Geçtiği Yer: Çamtepe



Ana Sütü 
Kadar Şifalı: 

Meyve

Bu sayıda size basit 
bir yaz marmelatı tarifi 

vermek istiyorum. Güneşi 
içerek olgunlaşan, şekersiz 
bir marmelat. Bahçeden 

toplanmış meyveleri kullanarak 
hazırladığım hoş bir yaz süprizi:

Elma, Kayısı ve Erik 
Marmelatı (şekersiz)

3-4 çekirdekli kısmı kesilip 
kabuğuyla irice doğranmış 

elma
7-8 çekirdeği çıkarılmış 

kayısı
500 gr kırmızı, tatlı erik
Meyveleri su eklemeden 

tencereye koyun. 
Kapağını kapatıp orta 

ısıda yumuşayana 
kadar pişirin. Kevgirden 

geçirin ve bir tepsiye 
alın (karışım en az iki 
parmak kalınlığında 

olacak). Üzerine tülbent 
örtüp güneşli bir yere 
koyun. Birkaç saatte 
bir karıştırın ki üzeri 

kabuk bağlamasın. 2-3 
gün güneşte bıraktıktan 
sonra bir kavanoza alıp 

kapağını sıkıca kapatın ve 
buzdolabında koruyun. 
Şeker kullanılmadığı için 
fazla dayanmayacaktır, 

bir hafta içinde 
tüketmeye çalışın. 

mevsimlik sofralar
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Önümde boş bir kâğıt. Üze-
rinde tek bir kelime: Meyve. 
Düşünüyorum, meyve benim 
için ne ifade ediyor? Ana sü-
tünden sonra beni besleyen ilk 
gıda maddelerinden biri. Annem 
hâlâ “sağlıklı olmanı bebekliğin-
de her gün içtiğin meyve sula-
rına borçlusun” der. Nasıl sı-
kardın meyve sularını diye so-
runca, “önce rendeliyor, sonra 
tülbente koyup elimle sıkıyor-
dum,” demişti. Ne emek. O gün 
bugündür meyvenin ana sütü 
kadar şifalı olduğunu düşünü-
rüm. Ancak şifalı diye ithal edi-
len, şekere bulanmış kuru mey-
velere para vermeyin lütfen. 
Paranıza da yazık size de. Yaz 
mevsimindeyiz, önümüz arka-
mız, sağımız solumuz meyve. 
Taze yerli meyvelerimizden yi-
yin bol bol. Kiraz yiyin, dut yiyin, 
şeftali, erik, kayısı, karpuz, ka-
vun... Bugün masal anlatmak 

karınlarını sevgiyle doyuruyor. 
İşte bu dostluk ağacı bugün 
de Anadolu’nun çeşitli yerle-
rinde yaşıyor. Onu görebilmek 
için yüreğinizdeki tüm olumsuz 
düşüncelerden, hırs ve kötülük 
arzusundan arınmanız, yanına 
tertemiz bir kalple gitmeniz ge-
rek. O zaman öyle güzel mey-
veler sunacak ki size, bir kez 
tattınız mı hep dostluk ağacı-
nın meyvelerinden yemek iste-
yeceksiniz. (* Nihat Öztoprak, ‘Meyve 
ile İlgili Âdetler’, Meyve Kitabı, Kitabevi 
Yayınları, İstanbul, 2006, s. 570) 

Tijen İnaltong
www.mutfaktazen.blogspot.com

geldi içimden. Masalın ilhamını 
“nahl”dan aldım. Hurma ağa-
cı anlamındaki nahl, Osmanlı 
döneminde saraylıların ve zen-
gin ailelerin düğün ve şenlik-
lerinde özel olarak yaptırıla-
rak şenlik alayının önünde ta-
şınan süslü ağacın da adı aynı 
zamanda. Bu ağacın dallarına 
balmumundan yapılmış çeşit-
li motifler, değerli taşlar, altın 
ve gümüş yapraklar asılırmış.* 
Bizim masalımızda da bir nahl 
var. Ama canlı bir nahl. Kökü 
toprakta. Çok eski zamanlar-
da tanrıların insanlara arma-
ğan ettiği bir ağaç bu. Dostluk 
ağacı. Bu ağaçta her mevsim 
başka meyveler yetişiyor. Üzeri 
yapraksız, meyvesiz günü yok 
gibi. Öyle bol, öyle bereketli ki 
dostluk ağacı, meyveleri ne ka-
dar toplanırsa toplansın yeni 
meyveler vermeyi sürdürüyor. 

Üzerinde olmasa bile, gönlünü-
zün çektiği meyvenin adını dü-
şünmeniz yeterli, büyüyüveri-
yor anında. Dostluk ağacı her-
kesi doyuruyor bitmez tüken-
mez çalışkanlığıyla. Sadece bir 
tek şeye tahammülü yok, aç-
gözlülüğe. Kim ki satmak için 
meyvelerin hepsini toplama-
ya kalkıyor, meyvelerini sakla-
yıveriyor. Kötü niyetli insanla-
rı da sevmiyor dostluk ağacı. 
Kim ki yüreğindeki kinle, öfke 
veya birine zarar verme arzu-
suyla dolu halde oturuyor dibi-
ne, üzerine çürük meyveler yağ-
dırıyor. O en çok dünyada sev-
gi yüzü görmemiş yetim çocuk-
ları seviyor. Anne şefkatiyle sa-
rıp sarmalıyor çocukları ve sı-
cacık bir yuva sunuyor onlara, 
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Anadolu’ya özgü bir ırk olan 
‘boz sığır’lar, Çanakkale’nin 
Ayvacık ilçesinde gerçek-

Bakırköy’de Ekolojik Alışveriş, Oyun ve Fayton
İstanbul’un dördüncü %100 
Ekolojik Pazarı 28 Mayıs’ta 
Bakırköy’de açıldı. Airport 
Outlet Center’ın otoparkında 
her Cuma saat 11.00-21.00 
saatleri arasında kurulan 
pazar yaz bereketini de bera-
berinde getirdi. Diğer %100 
Ekolojik Pazarlarda da oldu-
ğu gibi, Bakırköy’de de taze 

meyve sebzenin yanı sıra, 
ekolojik sertifikalı tekstil, te-
mizlik malzemeleri gibi ürün-
ler de bulunuyor. Bakırköy 
%100 Ekolojik Pazar’ın en eğ-
lenceli özelliği, pazardan 100 
TL üstü alışveriş yapanların 
istek üzerine evlerine fay-
tonla bırakılmaları… Fayton, 
Airport Outlet Center’ın 

Mart aylarında 23 köy daha 
katıldı. Tüm köylerde hayvan 
sahiplerini bilinçlendirmek 
amacıyla organik et üretimi 
anlatıldı. Türkiye’nin ilk ve tek 
“Organik Kırmızı Et Üreticileri 
Birliği” de Aralık 2009’da 
Ayvacık ilçesinde kuruldu.
Ayvacık Belediyesi’nin de kat-
kıları ile bu etlerin ekolo-
jik olarak kesimi ve paket-
lenmesine yönelik ‘Et İşleme 
Tesisi’nin kurulması sağlandı. 

Türkiye’de çiftliklerde ye-
tiştirilen yabancı ırklar fazla 
hareket etmez, yüksek mik-
tarda su ve yem tüketirler-
ken, boz sığırlar bulundukları 
bölgede hali hazırda var olan 
kaynaklardan besleniyorlar. 
Ancak kementlerle yakala-
nabilen boz sığırlar sürekli 
hareket halinde oldukların-
dan hastalıklara karşı daha 
dayanıklılar. Bölgede bulunan 
10 bin boz sığırın 600 kadarı 
sertifikalandırılmış.

Organik ette, büyütme dü-
zenleyicisi, hormon, antibiyo-
tik ve koruyucu bulunmuyor, 
hayvanlara GDO’lu yem 
yedirilmiyor. 

arkasındaki yeni açılan, tra-
fikten uzak bir yolda ilerliyor. 
Bakırköy’ün başka bir ilki de, 
pazarda Türkiye’de ilk ekolojik 
etten üretilmiş dönerin bulun-
ması.  Alışveriş yapanlar aynı 
zamanda pazarın ekolojik 
sebzeleriyle yapılmış enfes 
patates salatası, kısır, meyve 
suyu gibi ürünlerle karınlarını 
sağlıkla doyurabilirler. 

Hem Yerel Hem Ekolojik…
Ekolojik Boz Sığır Eti %100 Ekolojik Pazarlarda

leştirilen kırsal kalkınma pro-
jesi kapsamında küpele-
nip takibe alınmıştı. Bu yılın 
Nisan ayında ekolojik sertifi-
ka alan boz sığır eti, Buğday 
Derneği işbirliğiyle kurulan 
%100 Ekolojik Pazarlarda sa-
tılmaya başlandı. Sekiz köyde 
başlayan projeye, Şubat ve Fo
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5 Haziran Çevre 
Günü’nde Şişli’de 

Naylon Torba 
Yasaklandı

Şişli %100 Ekolojik 
Pazar’da 7 Kasım’dan 
beri naylon torba kul-
lanılmıyor. 5 Haziran 

Dünya Çevre Günü’nde 
Şişli Belediyesi, ekolojik 
pazarda yaptığı açık-
lamayla Şişli'de naylon 
torba kullanımını ya-

sakladığını duyurdu ve 
“Şişli Plastik Sevmez” 

yazılı bez çantalar 
dağıttı. 

Ataşehir %100 
Ekolojik Pazar Açılıyor

İstanbul’un beşinci 
%100 Ekolojik Pazar’ı 
Temmuz ayı içerisinde 
Ataşehir’de açılacak. 
Cuma günleri Doğu 

Ataşehir‘de, Migros’un 
arka tarafında açı-
lacak olan Pazar, 

Buğday Derneği ve 
Ataşehir Belediyesi iş-
birliğiyle kurulacak ve 

denetlenecek. 
Daha fazla bilgi ve 

gelişmeler için Buğday 
ebültenine ve/ve-
ya “%100 Ekolojik 

Pazarlar” Facebook 
grubuna üye  
olabilirsiniz.

Buğday Derneği Ziraat 
Mühendisleri Sahada
%100 Ekolojik Pazarların ku-
rulması, denetlenmesi, etkin-
lik organizasyonunda görev 
yapan Buğday Derneği ziraat 
mühendislerinden Neslihan 
Şimşek ve Yahya Emin, 
Haziran ayı boyunca ekolo-
jik üretim yapılan çiftlikle-
ri gezecek.  

Buğday Ekibi, arazi, depo, 
sera ve yataklık (domatesin 
yeşilken toplayıp saman-
la kızartıldığı yer) denen 
bölümlerini denetleyecek. 
Ayrıca zararlılarla mücade-
lenin nasıl yapıldığı, kaçar 
dönümde ne ekildiği kontrol 
edilecek, çevrelerindeki çift-
liklerde ne koşullarda hangi 
tarımın yapıldığı incelenecek. 
Depoların sıcaklık kontrolleri, 
büyüklüğü ve fonksiyonlarına 
bakılacak. 

Buğday Derneği, yerel be-
lediyeler işbirliğiyle kurdukla-
rı %100 Ekolojik Pazarlardaki 
ürünlerin güvenirliği ve 
sağlıklı gıdanın herkese ula-
şabilmesi için olanca gücüyle 
çalışmaya devam ediyor. 

Şişli %100 
Ekolojik 
Pazar  
4 Yaşında!
Türkiye’nin ilk ekolojik pa-
zarı ve Buğday Derneği’nin 
ilk göz ağrısı olan Şişli %100 
Ekolojik Pazar, Haziran’da 
dört yaşını doldurdu. 26 
Haziran'da jonglörler, Swing 
İstanbul dans grubu pa-
zarda gösteriler yaptı. Dön 
Dön Durmadan Dön Geri 
Dönüşüm Sergisi'nde Kamile 
Kuzu'nun atıklardan yaptığı  
eserler sergilendi, katılımcılar 
da yaratıcılıklarını kullanarak 
atıklara ikinci bir yaşam fır-
satı verdiler. 
2006 Haziran’da 48 
tezgâhta 25 üreticiyle baş-
layan Şişli %100 Ekolojik 
Pazar, bugün 250 tezgâhta 
70 üreticiyle devam ediyor. 
Sadece Şişli %100 Ekolojik 
Pazar’da yılda yaklaşık 500 
ton ekolojik ürün satılıyor.

Pazarın yaklaşık 1500  
müdavimi var. Bunlardan 
bazıları pazara sabah 6’da 
gelip alışverişlerini yaparken, 
bazıları alışverişlerini yarım 
güne yayıp, pazarda gerçek-
leşen etkinliklere, söyleşile-
re katılıyorlar. Şişli pazarında 
ekolojik malzemelerle yapıl-
mış kahvaltılıklar, gözlemeler, 
içecekler, kekler ve pastalar 
da bulunuyor. 

Şişli %100 Ekolojik Pazar 
dört yıl süresince medya-
da defalarca yer alarak 
Türkiye’de ekolojik ürünlerin 
ve pazarların yaygınlaşması-
na da önayak oldu. 

Beş Sokak Köpeği 
Sahiplendirildi
İstanbul 2010 Projesi  
kapsamında Şişli %100 
Ekolojik Pazar’da Hayvan 
Hakları Federasyonu 
(HAYTAP) ile yapılan çalış-
mada beş köpeği sahiplendi-
rildi. HAYTAP standında Evcil 
hayvan edinmek isteyenler, 
Pet Shop’lardan köpek satın 
almak yerine barınaklardan 
köpek edinebilecekleri  
konusunda bilgilendirildi. 
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Çocukluğumuzun Makarnası
Köyüm Harmanyeri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilen 
organik, sert durum buğdayından üretiliyor. Çocukluğumuzun 
makarnaları kadar lezzetli. %100 Ekolojik Pazarlarda çubuk, 
burgu gibi çeşitleri bulunuyor. 

Cam Su 
Damacana
Suyunuzu evde 
filtre ediyorsa-
nız, en sağlıklısı 
cam damaca-
nada saklamak. 
Firma bilgilerini 
rehberin arka-
sındaki “Turuncu 
Rehber”de 
bulabilirsiniz. 

“Kabuk”la Temizlik
Nepal ve Hindistan 
eteklerinde son-
baharda çıkan bir 
meyvenin kabu-
ğu olan 'Sapindus 
Mukorossi', doğal 
temizleme özelliğiy-
le çamaşır, bulaşık 
ve genel temizlikte 

kullanılabiliyor. Kabuğu %100 Ekolojik 
Pazarlarda bulabilirsiniz. 



Doğal
Tıp

sağlık

Dünyanın en 
güvenilir bilimsel araştırma 

merkezlerinden biri olan Robert 
Koch Enstitüsü tarafından yapılan 

araştırmada, bütün yaş gruplarından 
4 bin kişinin yarısında D vitamini 

eksikliği görüldü. 65 yaşın üzerindeki 
kadınlardaysa, D vitamini eksikliği yüzde  

75'e varıyor. Bu oran kış aylarında 
daha da yükseliyor.

Güneşsiz 
Kalmayın Ama 
Güneşe de 
Aldanmayın
Atalarımız “Güneş girme-
yen eve doktor girer” der-
ken, büyük ihtimalle D vita-
mini eksikliği nedeniyle or-
taya çıkan, çocuklarda ra-
şitizm, yetişkinlerde ise ke-
mik yumuşaması (osteoma-
lazi) gibi hastalıkla-
rı gözlemlemiş ol-
malılar. Ayrıca 

güneşin insan psikolojisine 
olan olumlu etkisi de günü-
müzde kanıtlanmış durum-
da. Bunun örneğini güneşin 
en az hissedildiği dönem olan 
Kasım-Aralık aylarında dep-
resyon ve intihar sayılarının 
artmasında görüyoruz.  

Bu bağlamda D vitami-
ninin aslında vitamin değil, 
hormon benzeri bir yapı ol-
duğunu ve vücudumuzun 
bunu güneşten aldığı ultra-
viyole (UV) ışınları yardımıyla 
cildimizde kolestrolden oluş-
turduğunu vurgulamakta 
fayda var. D vitamini vücu-
dumuzda kandaki kalsiyum 
dengesini sağlar ve kemik 
oluşumuna yardımcı olur. 

Peki güneşi bulduğumuz yer-
de, “fırsat bu fırsat” diyerek 
sınırsız güneş banyosu alına-
bilir mi? Kuşkusuz, hayır!

Doğal tıpta genel prensip 
olan "azı yarar, çoğu zarar" 
prensibi, güneşten aldığımız 
ultraviyole ışınlar için de ge-
çerlidir. Bunun fazla gelmesi 
durumunda vücudumuz he-
men kendini korumaya almak 
ister ve melanozit hücrele-
ri tarafından Melanin adın-
da bir pigment üretilir. Bu 
pigment aynı zamanda bi-
zim saç, cilt ve göz rengimi-
zi de belirler. Melanozit hüc-
releri 40 yaştan sonra ya-
vaşladığından, bu yaştan iti-
baren mutlaka güneşten ko-
runulması gerekiyor. Bu hüc-
reler yeterince melanin üre-

temeyebiliyorlar ve bu 
durum karşımıza 



Mağazamızda hergün organik
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cilt problemleri olarak çıkıyor. Örneğin 
Almanya’da her 4 kişiden biri cilt prob-
lemini açık olarak yaşıyor. Bu tip cilt 
problemleri, önlem alınmaz ise cilt kan-
serine dönüşebilir.  

Her yaştaki insanın, özellikle de 
açık tenli kişilerin, günümüzde ozon 
problemi nedeniyle daha da tehlikeli 
bir duruma gelmiş olan utraviyole ışın-
larından mutlaka korunması gerekiyor. 
Çocukların ise hiç güneşe çıkarılmama-
larını, çıkacaklarsa da yüksek faktörlü 
güneş koruma kremi ile korunmalarını 
öneririm (Ekolojik güneş kreminin 40 
faktörlüsü de bulunabiliyor). 

Güneşin yoğun olduğu dönemler-
de ve bölgelerde giyilen uzun ve açık 
renkli kıyafetler tarih boyunca insanla-
rı güneşin zararlarından korumuştur. 
Bu konuda Arap ülkelerinden ve Kuzey 
Afrika’dan kıyafetleri gözlerinizin önün-
de canlandırın. Ancak lütfen sentetik 
kumaşlardan kaçının!

Cildin beslenmesi ve korunmasındaki 
geleneksel usül hakiki zeytinyağı kullan-
maktır ancak zeytinyağı da günümüz-
deki tatil anlayışında cildimizi koruma-
ya yetmez. Zeytinyağı cildimizin gerçek 
besleyicisi ve genel anlamda koruyucu-
sudur ancak eğer siz temmuz ayının dik 
güneşinde, bir haftalık tatilinizde çıp-
lak bedeninizi saatlerce güneşe maruz 
bırakırsanız zeytinyağı sizi ne yeterince 
koruyabilir ne de sizin arkadaşınız olur. 

Günümüzde doğanın diğer kaynakla-
rının hor kullanılmasındaki tüketim an-
layışı, güneş ışınlarının bilinçsizce kul-
lanımında da görülüyor. Yani biz doğa-
ya uymamız gerektiği yerde, doğayı ken-
di programımıza uydurmaya çalışıyoruz. 
Daha sonra da ortaya çıkan güya sebe-
bini açıklayamadığımız bir sürü hastalı-
ğın karşısında şaşırıp kalıyoruz.  

Aslında her gelişmenin bir nede-
ni var, fakat bu nedenleri bilmek raha-
tımızı kaçıracağından, bilmemeyi tercih 
ediyoruz. Bu nedenle bilinmezliklere ve-
ya yanlış bilgilere “güneş tutmayı” artık 
ihmal etmemek gerekiyor. Sağlıkla kalın.

Şaduman Karaca 
Doğal Tıp Uzmanı 
www.sadumankaraca.com 

Mağazamızda hergün organik
taze sebze meyve bulabilirsiniz. 
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Ayvalar, kirazlar, erikler, ba-
demler, vişneler çiçek açıp 
meyveye durdu; uykudan uya-
nan karıncalar uzun ince yol-
larına düştü; arılar çiçekler-
deki balı kovanlarına taşımak 
için kanatlanıp yuvalarından 
uçtu; kaplumbağalar kom-
şu bahçedeki fasulyelere “da-
danmak” için yuvalarından çı-
kıp yaramazlık peşine düştü.
Tabiat çalışıyor.

Bu dönemde bitkilerimizin 
hiç olmadığı kadar bize ihti-
yacı var. Aşağıdaki yardım-
ları yaparak bitkilerimizin 
yanında olabiliriz.

 Havaların aşırı ısınmasıyla 
topraktaki su kaybı artacak-
tır. Su kaybını önlemek için 
topraktaki nemi sürekli takip 
edip sulamayı ihmal etmeme-
niz gerekir. Sulama için sa-
bah erken saatleri ve akşam 
üzeri hava serinliğini tercih 
edin. Eğer imkânınız varsa 
damlama sulama sistemiyle 
sulama yapın.

 Yazın bitkiler bol güneş-
le beslendikleri için, hız-
lı büyüme gösteriyorlar. 
Sebzelerimizin ve çiçekleri-
mizin bitkilerimizin diplerin-
de bolca “yabancı ot” tabir 
edilen arkadaşları çıkacaktır. 
Diktiğiniz bitkiler, besinlerini 
yabancı otlarla paylaştıkları 

için, daha zayıf gelişecekler-
dir. Yabancı otları almayı ih-
mal etmeyin. Sökülen yaban-
cı otları bir yerde biriktire-
rek kompost oluşturabilirsi-
niz. Yabancı otları temizle-
mek için asla kimyasal ilaç 
kullanmayın.

 Çim alanlarınızı daha sık 
aralıklarla biçmelisiniz. Daha 
sık sulamalısınız. Sararmalar 
oluşuyorsa organik gübreyle 
destekleyebilirsiniz.

 Bitkilerimizle beslenen, bit-
kilerimize zarar veren bö-
ceklerin çokça görüldüğü 
bir dönemdeyiz. Yaprak bit-
leri, kırmızı örümcekler en 
sık görülen zararlılardandır. 
Bu zararlıları bitkiden uzak-
laştırmak için, insan sağlı-
ğına zararlı olan kimyasal-
lar kullanmayın. Bunun ye-
rine organik sertifikalı ilaç-
lar kullanabilirsiniz. Yaprak 
bitleri için arap sabunu, sa-
rımsak yağı, tropik bölgeler-
de yetişen neem ağacı eks-
tresini veya ülkemizdeki tü-
rü tesbih ağacının meylerin-
den elde edilen özütü kulla-
nabilirsiniz.

 Sararan, kurumaya baş-
layan yaprak ve dalları ayık-
layarak bitkinin gelişimine 

rahatça devam etmesini 
sağlayabilirsiniz. 

 Bitkilerin gelişimleri için 
aralıklarla organik gübrele-
meyi ihmal etmeyin.

 Bir sonraki yıl da ekim ya-
pacaksanız, tek yıllık olan 
bitkilerinizden sağlıklı ve iyi 
gelişmiş olanlarını ayırıp to-
humluk bırakın.

 Bağışıklık sistemimizi güç-
lendiren ekinezyanın top-
rak üstün kısmını, yatıştırıcı 
ve ferahlatıcı özelliği olan la-
vanta çiçeklerini, boğaz ağ-
rılarımızı iyileştiren adaça-
yı yapraklarını, ağrılarımızı ve 
sinirlerimizi yatıştıran oğulo-
tunun toprak üstü kısmını bu 
dönemde toplayabiliriz.

Nazım Tanrıkulu

http://bitkisandigi.blogspot.com

Yaz 
Bahçesi

Kenelerden Doğal  
Yolla Korunma

Kenelerden korunmak 
için şu yağ karışımını 
elbisenizden açıkta 

kalan kısımlara 
sürmenizde fayda var: 

Yarım çay bardağı 
susam yağının içine 
üçer damla, sedir, 

limon ve çam yağlarını 
damlatın. Susam yağına 

damlattığınız yağlar 
asıl etkili yağlardır. 
Bu damlatılan her 

yağı metal olmayan 
bir kaşıkla 10 dakika 
saat yönünde iyice 

karıştırın. Susam yağı 
aynı zamanda doğal bir 

güneş koruyucudur.
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Çıkmayın…
Evden matarasız çıkmayın. 

Pet şişede su alıp çöp 
dağlarına katkıda bulunmak 

yerine, çantanızda su 
matarası taşıyın.

İncitmeyin…
Karıncayı bile incitmeyin. 
Evi karıncalar basarsa, ilaç 
sıkmak yerine onları bol tuz, 
sarımsak veya toz kükürtle 
evden uzaklaştırın.

Atmayın…
Plastikten sonra denizde en çok bulunan 
atık sigara. Yere atılıp söndürülen sigara 

izmaritlerinin çoğu yağmur suyuyla denize 
kavuşuyor. İzmaritin içindeki katran, 

formaldehit, siyanür, kurşun gibi maddeler  
su kaynaklarında tam bir çevre felaketi  
yaratıyor. İzmaritinizi denize ya da yere  

atmayın. Aslında en iyisi hem çevreniz, hem de 
sağlığınız için sigara içmeyin.

Deneyimleyin…
25 Eylül – 2 Ekim arası 

Kapadokya’da tarihi bir konakta 
yoga, trans dansı, iletişim dansı ve 

vegan Türk Mutfağı’nı deneyimleyin. 
www.spiritmeetsmotion.com

İmza Atın…
Plastik poşetler ne bizim, ne de 
dünyamız için iyi. Bir imzayla 

plastik poşete hayır deyin:  
www.plastikposetehayir.com 
(Tabii imza atmakla kalmayıp  

bez çanta kullanın).

Okul Sıralarına Geri Dönün…
Heinrich Böll Stiftung Derneği İstanbul, Ramallah ve Beyrut Ofisleri 3-8 Temmuz 
2010 tarihinde Heybeliada’da “İklim Değişikliği, Akıllı Enerji Politikaları ve Nükleer 

Enerji” başlıklı bölgesel bir yaz okulu düzenliyor.

Kendiniz 
Yapın...

Evde buzlu çay 
yapmak çok kolay. 

Herhangi bir 
çayı demledikten 
sonra isteğe göre 
biraz da bal atıp 
üstüne su ve buz 
ekledikten sonra 

buzdolabına 
koyun. İşte sıfır 

ambalajlı ve 
sağlıklı bir yaz 

içeceği…

Ekolojik 
Restorasyon 
Öğrenin...
Pastoral Vadi, 31 Temmuz - 
6 Ağustos tarihleri arasında 
ekolojik restorasyon, 
permakültür ve eko-turizm 
kursu düzenliyor. 
www.pastoralvadi.com

Avrupalı 
Kardeşlerinizle 

Tanışın…
Adalar Kültür ve Sanat 

Festivali, “İstanbul’un Avrupalı 
Kardeşleri” temasıyla 16-17-

18 Temmuz 2010 tarihlerinde 
Büyükada’da düzenleniyor. 

tuzilday@adalar.bel.tr  
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Vakti Nakte Çevirin…
Paranın yerine zamanın kullanıldığı yeni 
alternatif ekonomik sistemi takip edin… 

www.zumbara.com  
www.zumbara.wordpress.com

Okuyun…
Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü 
Dr. Uygar Özesmi’nin “Yasak Meyve – 
Cehennemden Çıkış” kitabı, günümüzün 
ekolojik problemlerini ve çıkış noktalarını 
kolay anlaşılır bir dille anlatıyor. 

Prof. Kenan Demirkol’un "GDO: Çağdaş 
Esaret" isimli kitabı ise gıda kontrol 
soykırımdan, GDO'ların sağlık için sakın-
calarından, Türkiye'de GDO'nun durumuna 
kadar konuyu farklı açılardan inceleyen 
500 kaynak taranarak hazırlanmış.

Paylaşın…
Çocuklarınızın kullanmadığı 
oyuncakları Kadın Emeğini 

Değerlendirme Vakfı 
(KEDV)’nın Oyuncak 

Kütüphanesi’ne bağışlayın.  
www.kedv.org.tr 

Tel: 212 292 26 72-73

Katılın… 
Ücretsiz meditasyon  

ve kişisel gelişim  
seminerlerine katılın.  

www.meditasyon 
yapalim.com 

Gidin…
TÜBİTAK tarafından 
Mustafa Kemal 
Üniversitesi’nde düzenlenen 
“Amanoslar Doğa Okulu”  
11-20 Temmuz 2010 ve  
21-30 Temmuz’da.
www.amanoslar.net

Tıklayın…
Akdeniz Üniversitesi’nin hazırladığı web sitesi, kişisel beslenme ve kilo 
yönetiminde öneriler veriyor: http://proje.akdeniz.edu.tr/Beslenme

Yemeyin…
Soyu tükenmek 
üzere olan mavi 
yüzgeçli orkinos ve 
24 santimden küçük 
lüfer yemeyin; satan 
balıkçıları uyarın…

Sahip Çıkın…
Çiftçilerimize, yerel ürünlerimize, 
tohumlarımıza, topraklarımıza, 
derelerimize sahip çıkın. Sahip 
çıkanlara sahip çıkın. Çok geç 

olmadan...

Gözleyin…
Türk Deniz 
Araştırmaları 
Vakfı, İstanbul 
Boğazı’nda yunus 
gözlem turları 
düzenliyor: 
www.tudav.org 

“Off”layın…
Çernobil felaketi,  
kentleri denizden  

koparıp ayıran sahil  
yolu, doldurulan  
deniz ve dereler,  
vadileri yokeden  

barajlar, ormanların 
ortasına açılan 

çöp çukurları, aşırı 
betonlaşmaya değinen 

“Off Karadeniz”, 
belgeselleriyle tanınan 

Nur Dolay’ın ilk  
uzun metrajlı  

filmi.



Üye Olun…
Buğday Derneği’nin dünyadan 
ve Türkiye’den derlediği çevre 
haberlerine ücretsiz ulaşmak 
için, haftalık e-bültenine web 
sitesinden üye olabilirsiniz: 

www.bugday.org

Vakti Nakte Çevirin…
Paranın yerine zamanın kullanıldığı yeni 
alternatif ekonomik sistemi takip edin… 

www.zumbara.com  
www.zumbara.wordpress.com

Paylaşın…
Çocuklarınızın kullanmadığı 
oyuncakları Kadın Emeğini 

Değerlendirme Vakfı 
(KEDV)’nın Oyuncak 

Kütüphanesi’ne bağışlayın.  
www.kedv.org.tr 

Tel: 212 292 26 72-73

Katılın… 
Ücretsiz meditasyon  

ve kişisel gelişim  
seminerlerine katılın.  

www.meditasyon 
yapalim.com 

Tıklayın…
Akdeniz Üniversitesi’nin hazırladığı web sitesi, kişisel beslenme ve kilo 
yönetiminde öneriler veriyor: http://proje.akdeniz.edu.tr/Beslenme

Durdurun…
Türkiye’deki dere soykırımını 
durdurmak için destek verin: 

www.turkiyesumeclisi.net

Fitoterapi Öğrenin…
Doğal Tıp Uzmanı Şaduman Karaca tarafından Buğday 
Derneği’nin Beyoğlu ofisinde düzenlenecek olan seminer 
dizisinde koruyucu tıp, stresin sağlığımız üzerindeki etkisi, 
kadınlarda hormonal değişimler gibi konular işlenecek. 
Detaylı bilgi: Buğday e-bülten ve www.bugday.org

Binmeyin…
Arabaya az binin, 22 Eylül 

Arabaya Binmeme Günü’nde  
hiç binmeyin…

Kullanın…
Klima yerine 

pervane kullanın, 
%90 enerji 
tasarrufu
sağlayın.

Kutlayın…
Her 13 dakikada bir türün yok 
olduğu dünyada 2010 Dünya 
Biyoçeşitlilik Yılı’nı kutlayın, 
kalan türlerin değerini bilin…

Tasarlayın…
ÇEKÜL Vakfı Gençlik Birimi’nin organize 
ettiği “Birlikte 20 Yıl” temalı pul ve 
ekslibris tasarım yarışması için  
pul tasarlayın…
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Bilgi İşgücü ve Deneyim 
Takası) projesi; altı yıldır hem 
Türkiye’den, hem de WWOOF 
(Ekolojik Çiftliklerde 
Gönüllüler Örgütü) aracılığıy-
la yurt dışından gelen gönüllü 
ve konuklarla Türkiye’de 
ekolojik tarım yapan çift-
likleri buluşturuyor. Bu ağ 
sayesinde şu anda Türkiye’ye 
yayılmış 55 çiftlik yıl boyunca 
ya da yılın belli zamanlarında 
ziyaret edilebiliyor.

Sizi Neler Bekliyor?
Seçtiğiniz ekolojik çiftlikte 
mevsimine göre meyva top-
layabilir, zeytin hasat edebi-
lir, toprağı çapalayıp, ot yo-
labilir, turşu kurmayı ya da 
salça yapmayı öğrenebilirsi-
niz. Çiftliklere gönüllü ola-
rak gitmeyi seçerseniz; ye-
mek ve konaklamanızın kar-
şılığını çiftlikte canla baş-
la çalışarak verirsiniz. Günün 
bir yarısını çalışıp öğrenerek, 

Dalından Yenen Dut, Sapından
Yeni Koparılmış Domates...
Ekolojik Çiftlikler
Sizi Bekliyor

Hayatı boyunca dalından dut 
yememiş kaç insan vardır 
acaba şu anda Türkiye’de? 
Toprak deyince aklına ayak-
kabısından temizlemeye 
çalıştığı çamur, sebze de-
yince süpermarket raflarına 
dizilmiş renkli objeler, meyve 
deyince meyve tabağı gelen? 
Ya da şehirden uzaklaşmak 
deyince aklına uzun bir kum-
salda yanyana dizilmiş plas-
tik şezlonglarda yer kapmak 
gelmeyen kaç insan? 

Ekolojik ürün satın alırken 
kafanızda soru işaretleri 
oluşuyorsa, meyve ve sebze 
satın alırken bazen eliniz 
cebinize gitmiyorsa, bu yaz 
tatilinizi bir ekolojik çiftlikte 
üretime katkı vererek geçirin; 
emin olun bu düşünceleriniz 
tamamen değişecek. 

Buğday Derneği tara-
fından 2004 yılında 25 
çiftlikle tohumları atılan 
TaTuTa (Tarım Turizmi ve 

diğer yarısını dinlenip göz-
lem yaparak geçirebilirsiniz. 
Fakat tatilde yoğun bir çalış-
ma temposunun içine girmek 
istemiyorsanız, yemek ve ko-
naklama masraflarını  
ödeyerek, ekolojik üretimin  
ve yaşamın tanığı olma  
şansını yakalarsınız. 

Hepsinden önemlisi, bu 
yerel kahramanlarla tanışıp 
onların yaşamlarının içine bir 
süreliğine de olsa dahil olur-
sunuz. Her iki durumda da, 
evinize ekolojik yaşam felse-
fesini yaşamaya ve yaymaya 
and içmiş bir eko-gönüllü 
olarak dönmeniz garanti.

Ekolojik çiftliklerde topra-
ğa elinizi değdirdikten sonra, 
yeme şansına eriştiğimiz  
onca güzel şeyi, havayı,  
suyu, toprağı kirletmeden, 
ekolojik dengeyi gözeterek 
üretmenin ne denli zor oldu-
ğunu deneyimleyeme şansı 
bulacaksınız.



Doğa ile içiçe, üretime dayalı yalın bir yaşam. 
Datça’daki Knidia Çiftliği’nde yaşam sizin 
varlığınızla zenginleşecek.

Tatil geçirip dinlenmeyi değil; bizimle yorulup,  
toprağımızın tadına varmayı düşünüyorsanız;  
bizler de sizi konuk etmeye hazırız.

Akdeniz kıyılarında ekolojik tatil... 
Akdeniz’in en güzel ada ve koyları ile içi içe... 
Meyve ağaçları içinde sakin ve huzurlu... 
Organik yöresel tatlar...

Doğa Dostu Tarım, Doğa Dostu Teknoloji,  
Doğa Dostu Tatil. Doğanın ritmini yakalamak 
için Kaz Dagları’na bekliyoruz.

Sürdürülebilir Ekolojik Yaşamı destekliyoruz. 
Doğal ve sağlıklı bir yaşam düşleyen herkes için: 
Fethiye Pastoral Vadi

Knidia

Değirmen-Gürsel Tonbul Çiftliği

Yonca Lodge

Dedetepe Çiftliği

Pastoral Vadi

www.knidia.com

www.yerlim.com

www.yoncalodge.com

www.dedetepe.org

www.pastoralvadi.com

TARIM TURİZM TAKAS EKOLOJİK ÇİFTLİK ZİYARETLERİ

www.tatuta .org

www.bugday.org

TaTuTa, Buğday 
Derneği’nin ekolojik tarımı  
destekleme projelerinden birisidir.
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TaTuTa ağı ve çiftlikler 
hakkında daha fazla bilgi 
için: www.tatuta.org

Ekolojik Çiftlik Sahipleri 
İçin Tatuta Ne Demek?
TaTuTa projesine dahil olan 
ekolojik çiftlikler sadece 
ticari getiri için tarım ya 
da turizm faaliyetlerinde 
bulunan çiftlikler değiller. 
Bazen bir gönüllü ile ilgilenip 
onu ağırlamak tarlada 
çalışacak işçi tutmaktan 
daha masraflı hale gelse 
bile, çiftliktekiler de yeni 
insanlar tanıyıp güzel bağlar 
ve dostluklar kurmaktan 
memnun oluyor. Konukları 
da bir turist gibi değil 
ekolojik yaşam felsefesini 
paylaşabilecekleri misafirleri 
gibi düşünüyorlar. TaTuTa 
projesini bu kadar güzel 
yapan özelliği de, bilgi 
ve deneyim akışının çift 

yönlü olmasıdır. Çiftliklerle 
gönüllüler ve ziyaretçiler 
arasında gerçekleşen ilişki 
artık “illallah” dediğimiz genel 
geçer alış-veriş mantığıyla 
değil, özlediğimiz takas 
mantığıyla gerçekleşir. Yani 
TaTuTa projesinin son Ta’sı 
“Takas”, TaTuTa çiftliklerini 
sıradan bir alternatif turizm 
projesi olmaktan çıkaran en 
önemli değerdir. 

Hepinize bol tarımlı bol 
takaslı bolluk bereket ve 
sağlık dolu ekolojik tatiller!

Cana Ulutaş
Buğday Derneği 
Proje Koordinatörü

TaTuTa 
Ziyaretçileri 

Kim?

2009 
yılında 

21 
ülkeden 

150 
ziyaretçi, 

2123
geceleme

150 ziyaretçi: 

127  gönüllü,

23 konuk

127 gönüllü: 

26 Türk, 

101 yabancı.

75 kadın,

52 erkek

23 konuk:

5 Türk,

18 yabancı.

17 kadın,

6 erkek

2007-2008-2009 
toplamı: 

380 
ziyaretçi

4765
geceleme
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Yeşilin her tonu sarıya boyan-
dı. Güneş ışınları dikleşti, otla-
rı, toprağı kavurmaya başladı. 
Yaşadığım köyden yirmi gün 
uzak kaldım. Köyü bıraktığımda 

TEMMUZ 2010
3 / Sam Rüzgarlarının  
başlangıcı (25 Ağustos'a 
kadar)
5 / SONDÖRDÜN
11 / Çarkdönümü fırtınası, 
YENİAY
17 / İLKDÖRDÜN
18 / Sıcakların artması
21 / Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Günü
26 / DOLUNAY
28 / Kara Erik Fırtınası & 
Üzümlerin kararmaya  
başlaması
30 / Kızıl Erik Fırtınası

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

gün bilgesi

Doğanın 
Bereketi

her yer yemyeşildi, sular şırıl şı-
rıl akıyordu, hatta yağmur bi-
le yağıyordu. Hepsi yirmi gün 
içinde olmuş. Otlar sararmış, 
sular durulmuş, sabah çok er-
ken ayakta olmaz iseniz eğer, 
hiçbir iş yapmaya izin ver-
meyecek kadar ısınıyor ha-
va birden bire. Kurak zaman-
lar yaklaşıyor. Güz meyveleri 

olgunlaşıyor, üzümler kabarı-
yor. Kirazlar, dutlar, kavun ve 
karpuz tezgâhlarda. Doğanın 
ateşi, yaz mevsiminin içinde-
yiz. Serin köşeler bulabileceği-
niz bir yaz dileklerimle…

Güneşin Aydemir 

AĞUSTOS 2010
3 / SONDÖRDÜN
10 / YENİAY
16 / İLKDÖRDÜN
18 / Yemişlerin tam  
olgunlaşması
21/ Yaprakların sararmaya 
başlaması
24 / DOLUNAY
28 / Leyleklerin sıcak  
ülkelere gitme zamanı
31/ Mircan Fırtınası  
(Mercan Fırtınası)

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

EYLÜL 2010
1 / Dünya Barış Günü
2 / SONDÖRDÜN
7 / Koç ayırma zamanı & 
Bıldırcın Geçimi Fırtınası  
ve Dünya Nesli Tehlike 
Altındaki Türler Günü
8 / YENİAY
13 / Çaylak Fırtınası
14 / İLKDÖRDÜN
16 / Dünya Ozon Günü
19 / Savaş Karşıtı Gün
21/ Günle gece eşitlenir. 
Sonbahar'ın başlangıcı
22 / Arabaya Binmeme Günü
23 / DOLUNAY
24 / Yaprak dökümü
28 / Kestane Fırtınası 
(Kestane Karası Fırtınası)
29 / Ağaçlarda suların 
azalması
30 / Turna Geçimi Fırtınası

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

Özge 
İskender

İstanbul’un orta yerinde 
Bebek sırtlarında, apart-
manlar ve boş arazilerle 
çevrili bir bahçe... Çok 
büyük değil. Ama özenli, 
düzenli ve çeşitlerle dolu... 
Domates, çilek, ahududu, 
fasulye, patlıcan, havuç, 
biber, pancar, brokoli ve 
bir sürü yeşillik... Bahçenin 
peyzaj danışmanı Özge 
İskender, yüksek şehir 
ve peyzaj plancısı. Mut-

fak bahçesi dediği 200 
metrekarelik alanda hem 
bir restoranın mutfağı için 
sebze yetiştiriyor, hem de 
doğa dostu bahçelere pro-
je danışmanlığı yaparken 
burayı örnek bahçe olarak 
sunuyor. Bir pazar öğle 
vakti, hasat öncesinde,  
bir yandan yetiştirdiği 
ahududuları ve yan arazi-
deki dut ağacının meyvele-
rini tattık diğer yandan da 
sohbet ettik. 

Organik bahçeciliğe ilk 
adımını nasıl attın?
2004-2009 yılları arasın-
da  Çanakkale’de 150 hek-
tarlık alana sahip bir çift-

liğin organik üretim  yapan 
bir çiftliğe dönüştürülme-
sinde aktif rol aldım. Çiftlik 
2009’da kapandıktan son-
ra organik tarımı nasıl ken-
te taşıyabilirim, diye düşün-
meye başladım. Daha ön-
ceden tanıdığım Neyir Tu-
ralı Bebek’teki bu tek kat-
lı evinin bahçesini değer-
lendirmek istiyordu. Bah-
çeyi bana teslim etti ve altı 
ayda kompostuyla, yüksel-
tilmiş yataklarda çeşit çe-
şit fideleriyle, yağmur suyu 
depolama sistemiyle burayı 
deneysel bir mutfak bahçe-
si haline getirdik.

Bazı çeşitlerden daha faz-
la var. Bazı türler ise sa-
dece birkaç kök. Neden? 
Evet. Üretim planını ama-
ca göre değiştirdim. Bah-
çe başlangıçta organik bir 
mutfak bahçesiydi. Bunları 

bahçe sahibi ve ailesi tüke-
tiyordu. Sonra ihtiyaç doğ-
rultusunda kanser hastala-
rı için ürünler (buğday çimi, 
brokoli filizi ve lahana çe-
şitleri) diktik. Daha son-
ra aileye yeni katılan bebe-
ğin yiyebileceği ürünleri ek-
ledik. Şimdi de ürünlerimiz 
fazla gelmeye başladığı için 
Nişantaşı’ndaki  bir resto-
rana vermeye başladık, on-
ların isteği doğrultusun- Fo
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da üretim yapıyorum. Do-
mates ve  fasulye çeşitleri, 
bebek kabak ve havuç, hı-
yar vs. yetiştiriyorum. Aynı 
zamanda deneysel olarak 
fide ve tohum yetiştiricili-
ği de yapıyorum. İhtiyaçla-
ra göre değişiklikleri anında 
bahçeye uyguluyorum. 

Kompost gübre için or-
ganik atıklar da karşıdaki 
apartmandan geliyor de-
ğil mi? Keşke tüm apart-
man buna katılsa. Ama sa-
nırım zor geliyor organik 
atıkları ayırmak. Şehirde in-
sanlar hazıra ve kolaya ça-
buk alışıyorlar. Oysa hepi-
mizin doğayla ilişkimizi ye-
niden düzenlememiz gere-
kiyor. Apartmanda yaşasak 
bile doğaya geri kazandıra-
bileceğimiz şeyler var. 

Kentte bahçe yapmanın 
zorlukları neler? Tabii taşıt 
trafiğinin çok yoğun olduğu 
yerlerde doğal ürün yetişti-
remezsiniz. Burada şansı-
mız çıkmaz sokakta olma-
sı ve günde sadece birkaç 
araba gelmesi. Zaten yolla 
bahçe arasında da ev var. 
En büyük sorunumuz kedi-
ler oldu. Onların da her za-

man geçtikleri yerleri göz-
leyip yollarını kapatırsanız 
gelmiyorlar. 

Bir de salyangozlar var 
değil mi? Evet. Onları önce 
yabani otları temizlediği-
miz gibi elle temizlemeye 
çalıştık ama nafile. Sonra 
bira tuzakları koyduk biraz 
azaldılar, ama tam çözüm 
olmadı. Sonunda bahçe-
nin çevresine bakır levhalar 
yerleştirdik. Bakır, salyan-
gozun bıraktığı sıvıyı etki-
sizleştiriyor ve onları uzak-
laştırıyor. 

Buraya bakınca insan as-
lında apartman bahçeleri, 
site bahçeleri ya da mahal-
le aralarındaki boş alan-
larda neden böyle bahçe-
ler yapılmasın ki diye dü-
şünmeden edemiyor. Şehir-
de bunun gibi pek çok ka-
yıp alan var. Mahalle arala-
rında trafikten biraz uzak 

yerlerde... Mutfak bahçe-
leri site ve apartman bah-
çelerinde yapılabileceği gibi 
balkon ve teraslarda da ya-
pılabilir. Üniversite ve okul 
bahçeleri de bu amaç için 
çok uygun. Sadece üretim 
ve kullanım planlamasının 
çok iyi yapılabilmesi gerekir. 
Yani neyi, ne için, ne kadar 
yetiştireceğinizi önceden 
planlamak çok önemli. Hem 
eğitici bir yanı da var. 

Burada bir eğitim faaliye-
ti yapılıyor mu? Geçen gün 
Şişli Terakki Anaokulu öğ-
rencileri geldi. Talep olun-
ca hayır, demiyorum. Bura-
sı özellikle çocukların bitki-
leri, doğadaki detayları, de-
taylarda gizli güzelliği gör-
meleri için güzel bir labora-
tuvar alanı.
Bu bahçe senin yaşamı-

na ne kattı? Organik tarı-
mı kırsal alandaki çiftlikten, 
kentteki bahçeye taşıdım. 
Bunu yapmış olmak işimin 
keyifli yanı. En önemlisi de 
bahçe sahiplerinin mutlulu-
ğunu görmek.

Oya Ayman
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İklim 
Değişikliğine 
Uyum
Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli (IPCC) 
tarafından yürütülen 
çalışmalar, Seyhan 
Havzası’nın da içinde yer 
aldığı Akdeniz Bölgesi’nin 
küresel ısınmaya karşı en 
hassas ve savunmasız bölge 
olduğunu ortaya koyuyor. 
Çukurova Üniversitesi, 
TÜBİTAK ve RIHN’nin (İnsan 
ve Doğa Araştırmaları 
Enstitüsü-Japonya) 
öngörülerine göre; 2070 
yılında Seyhan Havzası’nda 
hava sıcaklığı 2-3,5°C 
artacak, yağışlar yüzde 25-
35 azalacak, dağlardaki 
karlar daha erken eriyecek, 
sulama suyu azalacak, 
tarımsal ürün deseni 

değişmek zorunda kalacak, 
kuru ve sulu tarım bölgeleri 
etkilenecek, yeraltı suları 
üzerindeki kullanım baskısı 
artacak ve kirlenme riski 
oluşacak, kıyı bölgelerinde 
10 km içerilere kadar yeraltı 
sularına tuzlu deniz suyu 
karışacak. 

Oysa iklim değişikliği 
tehdidi altındaki Seyhan 
Havzası, Türkiye ve 
Avrupa’nın tarımsal açıdan 
en verimli bölgelerinden 
biri. Bu nedenle Türkiye’nin 
İklim Değişikliğine 
Uyum Kapasitesinin 
Geliştirilmesi BM Ortak 
Programı kapsamında 
2009 yılında başlatılan 
Seyhan Havzası’nda İklim 
Değişikliğine Uyum Hibe 
Programı ile havzada 
yaşayanların ve kurumların 
iklim değişikliğine uyum 
kapasitelerini geliştirecek yeni 
projeler hayata geçiriliyor. 

12’si Adana’da, 4’ü 
Kayseri’de ve 2’si de 
Niğde’de olmak üzere Seyhan 
Havzası’nda toplam 18 proje 
destekleniyor. 

Projeler, uzun vadede 
iklim değişikliğine uyum 
konusunda kapasite 
geliştirmeyi ve farkındalık 
yaratmayı amaçlarken, 
doğru tarım tekniklerinin 
geliştirilmesini, gıda 
güvenliğinin sağlanmasını, 
taşkın risklerinin 
belirlenmesini, alternatif 
sulama tekniklerinin 
kullanımını ve deniz 
seviyesinin yükselmesinin 
engellenmesini hedefliyor.

Prjelerden biri de 
Çukurova Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri Bölümü 

Sebzecilik Birimi’nce 
gerçekleştiriliyor. Burada 
Seyhan Havzası ve Türkiye’nin 
farklı yörelerinden toplanan 
domates (55 çeşit), fasulye 
(64 çeşit), kavun (35 çeşit), 
karpuz (65 çeşit) ve bamya 
(30 çeşit) türlerinden toplam 
249 yöresel çeşit bulunuyor. 
Proje kapsamında, beş sebze 
türü (domates, fasulye, 
kavun, karpuz ve bamya) 
içerisinde yer alan toplam 
249 yöresel çeşidin, tuzluluk 
ve kuraklığa dayanıklılık 
seviyeleri belirleniyor. 
Dayanıklı olan gen kaynağı 
çeşitlerinin tohumları, tohum 
depolarında uygun koşullarda 
muhafaza edilirken, aynı 
zamanda bu değerli bitki 
gen kaynakları “Ulusal Gen 
Bankası”na bildirilerek orada 
da koruma altına alınması 
sağlanacak.

Projeyi yürüten Çukurova 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldız 
Daşgan, iklim değişikliğinin 
de etkisiyle yaşanması 
muhtemel bir kuraklığa, 
bunun neden olacağı 
topraktaki yüksek tuzluluk 
oranı ile hastalıklara dayanıklı 
ve yüzde 100 doğal sebze 
ve meyve tohumluklarına 
ulaşmayı hedeflediklerini 
ve bunun için Türkiye'nin 
dört bir yanını gezerek, 
köylüler tarafından yıllardır 
yetiştirilen, hiç el değmemiş, 
doğallığından hiçbir şey 
kaybetmemiş sebze ve 
meyve çeşitlerine ulaşmaya 
çalıştıklarını belirtiyor.

Alper Acar 
BM Ortak Programı Bölgesel     

Proje Koordinatörü



MAYDANOZ
Doğa Dostu Dedik, 

Bağrımıza Bastık Ama...
Türkiye’de artık pek çok süper-
market poşetinde gördüğü-
müz “biyo-bozunur”, “doğada 
çözünür” poşetler, gerçekten 
doğa dostu mu? Brüksel’de 
katıldığımız Greenweek konfe-
ransında stand açan Plastics 
Europe (Avrupa Birliği Plastik 
Üreticileri Birliği) ile bu konu-
yu görüştük. Derneğin Tüketici 
İlişkileri ve Çevre Direktörü 
Michael Poulsen’in bu konu-
daki görüşü şöyle: “Naylon 
torbaların üzerine biyobozu-
nur, doğada çözünür gibi ifa-
delerin konması kafa karışıklığı 

yaratıyor. Bu naylon poşetle-
rin çoğu, ancak çok özel ko-
şullar altında çözünebiliyor ki 
bu dünyada sayılı çöp toplama 
ünitesinde mevcut.” 

Bay Poulsen, bu tip bilgilen-
dirmelerin bazen yarardan çok 
zarar getirdiğini sözlerine ek-
ledi: “Süpermarket müşterile-
ri ‘nasılsa doğa dostu’ diyerek 
bu naylon torbaları bol kese-
den kullanmaya devam ediyor-
lar. Doğa dostu gibi görünen 
bu çözüm aslında doğaya da-
ha fazla zarar veriyor”. 

İTÜ Çevre Mühendisliği 
Bölümü’nden Osman Arıkan 
ise, konuyla ilgili şu bilgiyi 
verdi: “İngilizcedeki “biodeg-
radable plastics” terimi türk-
çede “biyobozunur plastikler” 
olarak ifade edilir ve biyolo-
jik olarak (mikroorganizma-
lar vasıtasıyla) parçalanabilir 
plastikler için kullanılır. 

Bununla birlikte gerek ülke-
mizde, gerekse dünyada han-
gi tür plastiklerin “biyobozu-
nur plastik” olarak değerlen-
dirileceğine dair tartışma-
lar yaşanıyor. Bunun nedeni 

“biyobozunur plastikler” için 
birden fazla standart test me-
todunun olması. Burada test-
ler arasındaki en büyük fark, 
testin gerçekleştirildiği sıcak-
lık, pH gibi koşullar. Bununla 
birlikte testlerin bir kısmı ya-
nıltıcı; örneğin kompost edile-
bilir plastikler için test sıcaklı-
ğı 55°C’dir. 

Ancak bu testi geçen plas-
tikler kompostlaştırma işle-
mine tabi tutulmuyorsa, yani 
doğadaki sıcaklıklara (maksi-
mum 20-30°C),  maruz kalı-
yorsa bu plastiklerin parça-
lanması testte belirlenen sü-
reden çok daha uzun zaman 
alacaktır.”

Sayın Yetkili,
Mağazanızda/ marketinizde müşterilerinize sunduğunuz biyo-bozunur/ 

doğada çözünür naylon poşetler kişilerde “çevre dostu” algısı yaratmasına  
rağmen, yapılan araştırmalar bu söylemi desteklemiyor. Doğa dostu tek  
çözüm olan bez çanta kullanımının yaygınlaşabilmesi için, sizlerden alışverişe 
bez çantayla gelen müşterilerinizi ödüllendirmenizi, naylon torbaları ücretli hale 
getirmenizi ve konuyla ilgili bize geri dönüşünüzü rica ediyoruz. 

Saygılarımızla,

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Buğday'dan Mektup Var



T U R U N C U  R E H B E R   > > >

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
Çayyolu 8. Cad. 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
muzeyyen@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 
Tel: 266 312 3 312

Çanakkale

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

Gaziantep

Köyüm Harmanyeri
Batıkent Mh. 
Muhsin Yazıcıoğlu Bulv.
89. cad. No:12 Mizar Apt. Altı 
Şehitkamil, Gaziantep 
Tel : 0 342 341 89 80
Gsm:0 (531) 596 31 55
www.kocaklar.net
www.koyumharmanyeri.com

İstanbul

Ambar
İstiklal cad. Kallavi sok.  
No:6 Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 292 92 72
Faks: 0 212 292 92 77
ambar@nuhunambari.com
www.nuhunambari.com

Biomarket Organik  
Kozmetik Temizlik Gıda 
ve Tekstil Ürünleri
Perpa Tic. Merkezi A Blok 
Kat 5 No 6 Okmeydanı/
İstanbul
0212 222 8447
www.klar.com.tr

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

Doğrubahçe  
Doğal Ürünler Merkezi
Şemsettin Günaltay caddesi. 
Şakacı sok. Kökten Apt.
No: 57/D Kazasker/ 
Erenköy / İstanbul
Tel: 0 216 463 41 32
Faks: 0 216 463 41 33
info@dogrubahce.com

Ecolife Cihangir
Sıraselviler Cad. Soğancı Sk.
No: 8/C Cihangir/
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 243 23 83

Ekoorganik
Barış mah. Zafer cad.
No:1 Kule çarşı D.41
Beylikdüzü / İstanbul
Tel: 0 212 854 27 57
bilgi@ekoorganik.com
www.ekoorganik.com

Ekozel Organik Tarım Ürünleri 
Ekmekçibaşı camii sok.
Merve Apt. No:8 Kat:2/10
Firüzağa/ Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 530 402 69 44
www.ekozelorganik.com 
info@ekozelorganik.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
bilgi@kirkambar.com.tr

Mis Gibi 
Bağdat Caddesi Feneryolu Çarşı
No:38/39 Feneryolu/ Kadıköy
İstanbul
Tel: 0216 337 22 25
misgibi@misorganik.com 
www.misorganik.com 
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Naturey Doğal Ürünler 
ve Danışmanlık 
Kartaltepe mah. Necmettin 
Sadak sok. İsmet Apt. 
No:5/2 Bakırköy / İstanbul
Tel: 0 212 572 75 55
bilgi@naturey.com 
www.naturey.com

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

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

Serente Organik
Zeytinoğlu Cad. 
(Haydar Aliyev)
Şafak Apt. No:2/2
Akatlar / İstanbul
Tel: 0 212 351 81 16
info@serenteorganik.com
www.serenteorganik.com

Tek Organik
Atatürk Cad. No:5/A 
Anadolu Hisarı / İstanbul
Tel: 0 216 668 08 40
erkan@nothingbutorganic.com
www.tekorganikmarket.com

Tiryaki Organik - Ekobahçe
Acarkent Şubesi: 
Acarlar Mah. 3. Cadde
12. Sokak T16 No:1 
Beykoz / İstanbul
Tel: 0216 485 2962

Milenyum Şubesi: 
Fırat Cad. 
Milenyum Bazaar No:54 
Akfırat Tuzla İstanbul 
Tel: 0212 677 1338 - 39
www.ekobahce.com 

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

İzmir

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

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

Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri İzmir 
6371. Sokak 30/C
Bostanlı İzmir
Tel: 0232 3369834

Zeytinhome  
Küçükdeniz Çarşısı 
210. Sokak 
No: 12 – A Foça/
İzmir 
Tel: 0232 812 3260
Faks: 0232 812 3259
hakan@zeytinhome.com
www.zeytinhome.com

Kayseri

Yaşamsal Organik 
Alparslan mah. 
Bahar cad. No:29 A 
Melikgazi/ 
Balıkesir
Tel:0 352 233 44 00
Faks: 0 352 233 33 43
yasamsalorganik@ 
yasamsalorganik.com
www.yasamsalorganik.com

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

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 
Merkezi No:566 K.4 Samsun
Tel: 0362 435 81 44
ekosam@ekosam.com.tr

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

Yalova

Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri Yalova
Fatih ve Marmara Cad. Köşesi
Zafer Sitesi yanı  
NO: 108 Yalova
Tel: 0226 8144845
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LOKANTA, RESTORAN, KAFE

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

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

Cafe Portakal
Değirmenyolu cad. Serin sok.
Kosifler İş Merkezi Karşısı
No:22/24 Ataşehir / İstanbul
Tel:0 216 575 74 75
Faks:0 216 572 42 40

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

Kivahan
Galata Kulesi Meydanı
No:4 Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 292 98 98
0 212 292 00 47
info@galatakivahan.com
www.galatakivahan.com

Küçük Kurabiye Dükkanı 
Nisbetiye mah. Başa sok. 
No:7/4 Levent / 
İstanbul
Tel: 0 212 269 25 92
www.kurabiyeci.net
murat@kurabiyeci.net

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

Limonlu Bahçe  
Tomtom Mah.  
Yeniçarşı cad.
No: 98 Beyoğlu
İstanbul
Tel: 0 212 244 69 15

Villa Denise Hotel 
– L’ola Restaurant
Arnavutköy Birinci cad. 
No:50 Arnavutköy / 
Beşiktaş / 
İstanbul
Tel: 0 212 287 58 48
cemcaliskan@istanbul.com
arzu@villadenise.com.tr
www.villadenise.com.tr

Loving Hut (Vegan Cafe 
Restaurant) 
Ihlamurdere cad. 
Şair Veysi sokak. 4/B 
Beşiktaş İstanbul
Tel: 0507 363 89 02

ECZANE

Ayasofya Eczanesi
Divan yolu cad. No:28 
Sultanahmet / İstanbul
zulfikar@ayasofyaeczanesi.com

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

Naturel Eczanesi
Atatürk Bulvarı Çamlık Mah. 
No: 228/4 Altınkum/Didim/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

BUĞDAY NOKTALARI'NDA 
İNDİRİM  

Buğday Derneği üyeleri Turuncu 
Rehber'de ücret ödemeden firma 
bilgilerini yayınlayabilir. Turuncu 
Rehber'de yer alan tüm firmalar 

Buğday Noktasıdır. Buğday 
Noktalarından, 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 Alemdar  
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ VE EDİTÖR Gizem Altın Nance • YAYIN DANIŞMANI Oya Ayman • KREATİF DİREKTÖR Lalehan Uysal 

GÖRSEL YÖNETMEN Mahmut Hasıl • İLLÜSTRASYON Bryan Nance, www.bryannanceart.blogspot.com
KATKIDA BULUNANLAR Serpil Ata, Hakar Patır, Gülçin Şahin • FOTOĞRAFLAR Buğday Derneği Arşivi

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 Ayrım • BASKI 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.

EKOLOJİK KUTU SERVİSİ

Atlas Ekolojik Yaşam ve 
Organik Ürünler 
Bereketzade mah, 
Buyukhendek cad. 
No:7 /3 Kuledibi
Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 293 63 80
Faks: 0212 293 63 85
organikkutu@organikkutu.com
info@atlasekolojik.com
www.organikkutu.com
www.organikyiyoruz.biz 

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

Manavım.com
EROL AĞIRLAR
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
Cep: 0 538 618 22 89
umit@organikye.net
www.organikye.net

EKOLOJİK ÜRÜN VE HİZMETLER

Arma Ltd. 
Cam damacanalar 
Butik üzüm, zeytinyağı, 
nar sistemleri
www.armaindustry.com
Tel: 0 212 220 10 68

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

Bitkievi (Şifalı Bitkiler)
İskele sok. 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
info@dhara.com.tr www.dha-
ra.com.tr

Egelojik E-ticaret 
Konak mah. 
Şenan Bayraktar sok.
No:4/5 09200 
Aydın
Tel: 0 256 512 79 39 
0 256 512 79 38
huseyin.eskici@orgamar.com
www.orgamar.com

Ekonat Doğal Temizlik Ürünleri
7080 sok. No:7 
Pınarbaşı / İzmir
0 232 479 34 80
www.ekonat.net 

Elez Zeytinyağları  
Cumhuriyet Meydanı, 
Narin Pasajı No:20 10700 
Burhaniye/ Balıkesir
Tel: 0 266 422 16 68 (Merkez)
Fabrika : 0 266 412 62 72
www.elezoliveoil.com.tr

Kompost Yapımı 
www.yesiladim.com
Tel: 0 (232) 849 0190 

BİREYSEL GELİŞİM

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

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

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

ETKİNLİK-ATÖLYE

Gel, Oyna ve Tanı 
Alyap 2 sitesi C. 1, d.3 
Otağtepe / Anadolu Hisarı 
Tel:0 216 465 44 74
sulesenols@yahoo.de
www.geloyna.org



Üye olun,
Üyelik hediye edin

bugday.org
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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


