
Bu rehberi çıkarmamız da 
dâhil,  tüm çabalarımızın as-
lında tek bir amacı var: sağ-
lıklı, temiz, adil üretim ve 
bu ürünlerin adil paylaşı-
mı. Türkiye’de tarım, özellik-
le de ekolojik/doğa dostu ta-
rım ne durumda diye sorgu-
ladığımızda, sözü bu konuyu 
en iyi bilenlere, yani çiftçile-
rimize bırakmaya karar ver-
dik.  Zorluklar, engeller ne-
ler? Çiftçiler geleceğe na-
sıl bakıyor? Bu güzel top-
raklar, gelecekte bizi bes-
lemeye devam edecek mi?
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Osman Yüksel, Ekolojik Çiftçi, 
Kapadokya MYO Organik 
Tarım Bölüm Başkanı, Avanos
Konvansiyonel tarım 1986’dan 
bu yana sürdürülen politika-
larla bilinçli olarak öldürül-
dü. Şeker pancarı, pamuk gibi 
stratejik ürünlere kotalar koy-
dular, sonra şeker kamışından 
yapılmış şeker, Çin’den pamuk 
ithal ettiler. Hem pamuk hem 
şekeri bitirdiler. Patates fi-
yatları artınca insanlar mey-
ve bahçelerini söküp pata-
tes ekti. Her yıl patates ekin-
ce toprak iflas etti. Şimdi pa-
tatesin kilosu 18 kuruş, yani 6 
kilosu bir lira. Maliyeti 37 ku-
ruş zaten! Bu örnekler say-
makla bitmez… Neyse ki eko-
lojik üründe pazarlama so-
runumuz yok. Ekolojik ürün 
furyasının geometrik şekilde 

İllüstrasyon: 
Bryan Nance

büyümesi sayesinde ne yetiş-
tirseniz satabiliyorsunuz. 94 
çeşit ürün yetiştiriyorum, hem 
işçi, hem satıcı, hem toplayıcı, 
hem bahçıvan hem de şofö-
rüm. Neden? Çünkü bu işi çok 
seviyorum. 

Dünyadaki kuş türleri-
nin yüzde 79’u tarım ilaçla-
rından olumsuz etkileniyor. 
Hastalıklar giderek artıyor. 
İnsanlar artık bunu görmeye 
başladılar. Geleceğin iyi olaca-
ğını ümit ediyorum. 

15–20 yıl öncesine kadar dünyanın 
tarımda kendi kendisine yetebilen 
7 ülkesinden biri olan 
Türkiye, bugün 
yüzü aşkın 
ülkeden 
tarım ürünleri 
ithal ediyor.
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Mustafa Baştuğ, Ekolojik 
Çiftçi, Ağlasun, Burdur
Ben Türkiye’de tarımın gele-
ceğini pek iyi görmüyorum, iç 
açıcı hiçbir şey yok ki… 20-25 
yaşındaki gençler, “tarım para 
etmiyor diyor, tarlada çalışmak 
istemiyorlar.  “Tarım olmazsa 
karnımız nasıl doyacak?” di-
ye soran yok. Bir de iklim deği-
şikliği var tabii. Bu yıl sıcaklar 
yüzünden çiçek tutmadı, verim 
alamadık. Fasulye, ısırgan otu 
kekik… Hiçbiri olmadı. Biz eli-
mizden geleni yapıyoruz, kah-
velerde arkadaşlarla konuşup 
tohumun önemini, ekolojik ta-
rımı anlatıyoruz. Yararını gör-
meye başladık. 

Son 10 yıllık 
verilere göre, 

Türkiye’nin 
tarım ürünleri 
ithalatı, 2000 

yılında 1 milyar 
973 milyon 

dolar iken 2009 
yılında 4 milyar 

447 milyon 
dolara yükseldi.

Şaban Burhan, Ekolojik 
Çiftçi, Karacabey, Bursa
Sağlık harcamalarının yüzde 
biri ekolojik tarıma yatırılsa, 
hem insanlar hasta olmaz, 
hem tarım kurtulur. Yakın geç-
mişte Türkiye’de tarımla uğra-
şan insan oranı yüzde 40-50 
idi, şimdi AB’nin isteği üzerine 
daraltıldı. Küçük çiftçiden kur-
tulup, büyük çiftçiyi destek-
liyorlar ki GSMH artsın.  Ama 
çiftini çubuğunu bırakıp şeh-
re gidenler de yine işsiz güç-
süz kalıyor. Bence Türkiye’de 
daha fazla ürün üretmeye 

ihtiyacımız yok ama doğru 
düzgün satamıyoruz. Biz kar-
puzu eşeklerimize yedirirken 
Avrupalı markette dilimle satı-
yor. Bizim ihtiyacımız olan şey, 
yerel tohum ve fideler. Yerel 
tohumcular, fidecilik destek-
lense döngü tamamlanır. 

Hidayet İtaatlı, Ekolojik 
Çiftçi, Çıralı, Antalya
Türkiye tarımını ikiye ayırıp ona 
göre bakalım. Konvansiyonel 
tarım iyi gitmiyor, ürünlerin 
satış fiyatı on yıl öncekinin ay-
nısı. Ekolojik tarımdaysa 2 yıl-
dır nefes alıyoruz, pazarlar sa-
yesinde ürünlerin yüzde 60’ını 
satıyoruz. 2 yıl öncesinde eko-
lojik ürünün sadece yüzde 
10’unu ekolojik olarak, geri ka-
lanı konvansiyonel satıyorduk.   

Tarım ilaçları Türkiye’de 
büyük sorun, çiftçiler bol kep-
çeden ilaç kullanıyor. Burası 
Akdeniz, burada gençler ta-
rımda çalışmak istemiyor, gidip 
otellerde çalışıyorlar. Ama be-
nim kızım ekolojik tarım okudu, 
bu işi sürdürecek. Çünkü top-
rak olmadan insan olmaz. 

Metin Yılmaz, Ekolojik Çiftçi, 
Gökdere, Kalecik, Ankara
Son 6 yıldır ekolojik tarım ya-
pıyorum, ama sadece son bir 
yıldır ekolojik olarak satabiliyo-
rum, ondan önce hep konvan-
siyonel olarak sattım. Zaman 
içinde çok faydasını gördüm, 
toprak kendine geldi, hem ve-
rim olarak da çok fark görme-
dim. Bence gidişat iyi ve daha 
da iyi olacak. Bizim çoluk ço-
cuk tarlada yardım da ediyor. 
Bir şikâyetim yok. 

Şerife Uludağ, Ekolojik 
Çiftçi, Bölücek Köyü, Alaplı, 
Zonguldak
Ben bu işin inceliklerini pek bil-
mem ama benim köyümden, 

etrafımdan gördüğüm kada-
rıyla insanlar çiftçilik ve ta-
rımdan kopuyor, çünkü bu iş-
te para yok. Gençler okumak, 
büyük meslek edinmek istiyor, 
köyde kalmak istemiyor… 

Biz eskiden fındık yetiştirir-
dik, fındık ucuzlayınca ekolojik 
tarıma geçtik. Ondan önce de 
kendi meyve-sebzemizi yetişti-
rirken ilaç kullanmazdık, dede-
lerimizden nasıl gördüysek öyle 
yetiştirirdik. Oğlumuz bize yar-
dım ediyor, inşallah o bu işi de-
vam ettirecek. 

“Türkiye’de 
toprak küstü. Bir 
ülkede toprağın 
küsmesi demek o 
ülke insanlarının 
Rusya’nın 
buğdayına, 
Meksika’nın 
nohutuna muhtaç 
olması demektir.”  

—Sinan Aygün
Ankara Ticaret Odası Başkanı 

Burçin Avcı,  Ziraat Teknikeri, 
Yalova, Bursa 
Türkiye’de her şeye Avrupa’ 
dan sonra başlıyoruz. Bunun 
en büyük avantajını tarım-
da yaşadık. Avrupa kimyasal 
tarıma önce başladı, toprak-
ları kirlendi, bizimkilerse nis-
peten temiz kaldı. Bu yüzden 
topraklarımız hem ekolojik ta-
rıma elverişli, hem de verimli. 
Türkiye’de konvansiyonel ta-
rımın değil ama ekolojik tarı-
mın geleceğini çok iyi görüyo-
rum. Toprağımız iyi, halk ola-
rak hâlâ toprağa yakınız. Ben 
umutluyum… 

Derleyen: Gizem Altın Nance



Genel Kurula Davet...
Buğday Derneği beşinci olağan genel kurulunu yapacak 24 Ekim’de, 
dernek kurulalı dokuz yıla yakın, Buğday Hareketi ortaya çıkalı da 
yaklaşık yirmi koca yıl geçti. Bu zaman çok bir şey de ifade etmiyor bir 
yandan. Bu yılları, içlerinde Buğday’a emek vermiş kişilerin sayısı ile 
çarparsak asıl o zaman gerçekçi, koskoca bir rakam çıkar karşımıza. 
Kim bilir siz hangi noktasında ne vesile ile temas ettiniz Buğday’a, 
en azından elinizde tuttuğunuz Ekolojik Yaşam Rehberi’nin beşinci 
sayısını edinip okuyarak aileye dâhil olmaktasınız şu anda. 

Yirmi yılda dünyada çok şey değişti, değişim süreci çok hızlandı ve 
gittikçe hızlanıyor. Bana sorarsanız yüzeyde kirlilik ve çözülme, bo-
zulma artıyor. Derinde de tohumlar olgunlaşıyor, içimizde neye ihti-
yacımız olduğunu, yaşama nasıl hizmet edebileceğimizi daha net his-
setmeye başlıyoruz gitgide. Artık tartışmaların odağı doğru ile yanlış 
arasında değil, freni kopmuş kamyonun neresinde durulması gerek-
tiği, kamyonu kimin nasıl zapt edeceği, çarpıp durduğunda en az za-
rar vereceği istikametin ne olduğu… Bence. 

Yapacak, yapabilecek çok şey var, çoğumuzun önünde çok seçe-
nek ama bir tek şey yapabiliriz aslında, o doğru tek seçeneğimizi bul-
mamız, fark etmemiz gerekli. Aynı bir çiftçi, üretici gibi. Onun seçe-
nekleri yoktur, sabah erken güneş ile birlikte kalkmalıdır, gün boyu 
o günün, mevsimi gereklerini yapmalıdır, kendisi ve sorumlu olduğu 
tüm canların yaşamına hizmet etmeli, onları gözetmelidir. Çiftçinin 
başka seçeneği yoktur, yaşamını sürdürmek için mantıksız seçenek-
ler ve keyfi bir aylaklığa yer yoktur, aylaklığın, dinlenmenin dahi ken-
di özel zamanı, yeri vardır. 

Kendimize fazla güvenip kendi gerçeklerimiz ve hayal ettiğimiz se-
çenekleri var etmek uğruna hep gerçek kaynaklarımızı feda ettik, hâlâ 
etmekteyiz. Ve bizi bunu hâlâ yapmayan, teslimiyet ile yaradılışın ge-
reğini yerine getirerek yaşayan, üreten insanlar besliyor. Özümüze 
dönme, dürüst olma, emek verme zamanı yeniden, neresinden dön-
sek kârdır aymazlığın. Biz Buğday Derneği’nde her şeye rağmen bir 
çiftçi kadar sürekli, sabırlı, inançlı ve bir o kadar da mükemmeliyet-
ten uzak, samimi ve maceralı bir şekilde devam ediyoruz yolumuza. 

 Sizi de mutlaka bekliyoruz genel kurulumuza, çalışmalarımıza, 
dostluğumuza, üretimlerimize dâhil olmaya. Birlikte nice bereketli yir-
mi yıla, ölçüsüz emeğe ve bereketli hasatlara. 

Victor Ananias
Buğday Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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Buğday, IFOAM Yönetim Kurulu’nda

Biz Sürekli Eylemdeyiz…

2011 Ekoloji Ajandası 
ve Projeleri Hazır 

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

Buğday Derneği 
Genel Kurulu’na Davetlisiniz

İtalya’daki 2008’deki yönetim kurulu toplan-
tısında alınan kararla kurulan "good gover-
nance task force" (İyi yönetim çalışma kuru-
lu) IFOAM’ın organizasyonel stratejisini de-
ğerlendirmek üzere Eylül ayında İstanbul’da 
bir araya gelmişti. Aralarında Buğday Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Victor Ananias’ın da 
bulunduğu çalışma grupları, fırsat ve risk de-
ğerlendirmesi yaparak organizasyonun strate-
jisini gözden geçirdiler. 

İlerleyen haftalarda yapılan IFOAM Genel 
Kurulu’nda, Buğday Derneği IFOAM Yönetim 
Kurulu’na seçildi. IFOAM, ekolojik üretim ko-
nusunda dünyanın en etkin kuruluşu sayılıyor.

İklim değişikliğini durdurmak üzere acil eylem 
çağrısı yapan 350.org'a kulak veren kişi ve ku-
ruluşlar 10.10.2010 Pazar günü dünya çapında 
bir eylem gerçekleştirdi. Buğday ekibi, Tatuta 
Ağı, %100 Ekolojik Pazarları, ekolojik yaşam 
alışkanlıklarını yayma amaçlı iletişim kanal-
larıyla, 7 gün/24 saat eylemde. 10.10.2010’da 
Eylemce’de eylemlerine devam etti.

İnsanın takvimi neden doğanın takviminden 
kopuk olsun ki? Doğa bilgileriyle harmanlanan 
Buğday Ekoloji Ajandası ve şehir bahçelerin-
den komposta, iletişimden eğitime kadar des-
tek bekleyen pek çok Buğday Derneği projesi-
ni içeren 2011 dosyası hazırlandı. 

2011 Ekoloji Ajandası, doğanın takvimini 
yeniden insanın takvimine sokmayı amaçlıyor. 
Ay hareketlerinden kırlangıç fırtınasına, serçe-
lerin yavrulama zamanından Dünya Çölleşme 
ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne kadar pek çok 
doğal olguyu bize hatırlatıyor. 2011 Ekolojik 
Ajandası'nın en önemli özelliklerinden biri, her 
hafta her birimizin hayatımızda yapabileceği-
miz doğa dostu bir değişikliği kapsayacak ol-
ması. 2011 Ajandası, sponsorunu arıyor. 

%100 Ekolojik Pazarlar, TaTuTa Ağı'nın güç-
lendirilmesi, şehir bahçeleri, kompost, eğitim 
ve iletişimle ilgili yenilikçi, fark yaratacak ve 
model teşkil edecek 2011 projeleri arasında yer 
alıyor. Daha fazla bilgi için: gizem@bugday.org

Sevgili Üyemiz, 
Buğday Derneği'nin V. Genel Kurulu 
İstanbul'da, Kartal meydanındaki Kartal 
%100 Ekolojik Pazarındaki etkinlik çadı-
rında, 24 Ekim Pazar günü saat 14:00'de 
başlayacak. Geçmiş iki yıllık dönemin de-
ğerlendirmesinin yapılacağı, sonraki iki 
yıllık yeni dönem için önerilerin konuşu-
lacağı, yeni yönetim ve denetim kurulu 
üyelerinin seçiminin yapılacağı genel 
kurulumuzda sizi mutlaka yanımızda 
görmek istiyoruz. 20 Yıllık geçmişi ile 
Buğday hareketinin emek verenleri ola-
rak Genel Kurul'da desteğinizin ve umut-
lu gelecek adımlarımızın sembolik bir 
göstergesi olarak sizi aramızda görmek, 
sesinizi duymak, Genel Kurul'da hep bir-
likte olmaya ihtiyacımız var. Katılımınız 
Buğday'ın geleceği için çok büyük önem 
taşıyor. Vereceğiniz iki üç saatlik za-
man, Buğday'ın iki yıl daha sürdüreceği 
çalışmalarda yaşamsal öneme sahip. 
Daha fazla bilgi veya üye aidatı öde-
mesi için: Selma Yılmaz, 0212 252 5255
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Adım Adım grubu, sportif etkinliklerini top-
lum yararına bir etkinliğe dönüştürme fik-
riyle yola çıkan sivil bir inisiyatif. 17 Ekim'de 
yapılan Avrasya maratonunda araların-
da Buğday Yönetim Kurulu Başkanı Victor 
Ananias da olmak üzere bazı Adım Adım 
sporcuları TaTuTa çiftlikleri için koşarak, 
yeni çiftliklerin TaTuTa ağına eklenmesi için 
çevrelerinden bağış topladılar. 

TaTuTa ağı, kurulduğu günden beri eko-
lojik çiftliklerde çalışmak veya ekolojik üre-
timi yerinde görmek isteyen kişilerle, eko-
lojik üreticileri buluşturuyor (www.tatuta.
org). Türkiye'nin dört bir yanındaki 55 çift-
likten oluşan ağa katılmak isteyen pek çok 
yeni çiftlik var. Bu çiftliklerin ağa katılabil-
mesi için ziyaret edilmeleri, çiftlik sahibi ve 
çalışanlarına eğitimler verilmesi gerekiyor. 

Adım Adım ile toplanacak bağışlar, ye-
ni çiftliklerin TaTuTa Ağı'na katılmasına im-
kan sağlayacak.

Maraton sonrasında da aşağıdaki hesa-
ba bağış yaparak Türkiye’deki ekolojik çift-
lik ağının genişlemesine katkıda bulunabi-
lirsiniz. 

TATUTA ADIM ADIM Banka Bilgileri:
Garanti-Karaköy
Şube Kodu: 400 
Hesap No: 6295912 
Iban No: TR62 0006 2000 4000 0006 2959 12

Geçtiğimiz Eylül ayında Buğday Derneği, ik-
tisadi işletmesini kurdu. Buğday Derneği’nin 
Türkiye temsilciliğini yaptığı vejetaryen logo-
sunun pazarlanması, danışmanlık, ürün ve 
marka geliştirilmesi, basın-yayım gibi pek 
çok alanda faaliyet gösterecek olan iktisadi 
işletme, diğer yandan Buğday Derneği çalış-
malarını desteklerken, bir yandan da ekolo-
jik yaşam alışkanlıklarının yaygınlaşması için 
çaba gösterecek. Daha fazla bilgi: neslihan.
karakelle@bugday.org

Buğday Derneği 
İktisadi İşletmesi Kuruldu

Adım Adım Maratoncuları, TaTuTa 
Ekolojik Çiftlikleri İçin Koşuyor

® 

Yaşam Okulu'nun birinci
dönem tekrarı 6-12 Aralık'ta 

Çamtepe Ekolojik Yaşam 
Merkezi'nde: info@yasamokulu.org

www.camtepe.org
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Buğday, Kırsal Kalkınma 
Desteklerine Danışmanlık Yapıyor

Avrupa Birliği tarafından kırsala yapılacak 
yardım programının alt başlıkları hazırlanıyor. 
IPARD olarak adlandırılan bu yardım progra-
mının önemli bir alt başlığı var: Doğa Dostu 
Tarım ya da Çevresel Tarım Programı. Program 
kapsamında başta biyolojik çeşitliliği, su ve 
toprak kaynaklarının kalitesini koruyan tarım-
sal sistemleri devam ettiren çiftçiler destek-
lenecek. 

Buğday Derneği 2006-2008 yılları arasın-
da bu yöndeki kurumsal altyapının oluşturul-
ması ve ulusal politika için gerekli altyapının 
kurulması için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile 
bir proje yürütmüş ve geniş bir uzman katılı-
mı ile "Türkiye'nin Doğal Değeri Yüksek Tarım 
Alanlarının taslak haritası"nı ortaya çıkarmış-
tı. Buğday Derneği, atadan kalma tarımın un-
surlarını, kırsal geleneklerin ve küçük çiftçinin 
yaşam biçimine destek vermesi yönünde kulla-
nılması gerektiğine inanıyor. 

Konu ile ilgili yürütülen hükümetler ara-
sı işbirliği projesi kapsamında düzenlenen 
Macaristan teknik seyahatine bakanlık ekibi-
nin yanısıra tek sivil toplum örgütü temsilcisi 
olarak Buğday Derneği'nden Güneşin Aydemir 
katıldı. Programda Macar uzmanlar tarafından 
yapılan sunumlar, doğa dostu tarım program-
larının uygulanması konusundaki tecrübelerin 
paylaşımı ve Hortobagy Milli Parkı ve çevresin-
deki projeler incelendi ve çiftçilerle temaslar-
da bulunuldu.

Avrupa Organik Tarım 
Öğrencileri Türkiye’deydi 

Avrupa Ağı Organik Tarım Öğrencileri buluş-
ması 23-30 Ağustos 2010 tarihlerinde Buğday 
Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin ev sa-
hipliğinde Türkiye’de gerçekleşti.

Almanya, Polonya, İtalya, Hollanda, Fransa 
ve Çek Cumhuriyeti’nden 13 katılımcının olduğu 
Türkiye buluşması İstanbul’da tarihi ve turistik 
mekanların ziyaret edilmesi ile başladı. Gezinin 
ikinci ayağında Bozcaada’daki Türkiye’nin en bü-
yük organik hayvan çiftliği olan Elta Tarım zi-
yaret edildi, Kaz dağlarındaki Çamtepe Ekolojik 
Yaşam Merkezi’nde Türkiye ekolojisi ve orga-
nik tarım potansiyeli anlatıldı, köyler gezildi ve 
geleneksel üretim yöntemleri incelendi. Buğday 
Derneği YK üyesi Erkan Alemdar, sahibi olduğu 
Dedetepe Çiftliği’nde güneş panelleri, rüzgâr tri-
bünleri ve çiftlikte kullanılan diğer doğa dostu 
üretim tekniklerini öğrencilere aktardı. İstanbul 
dönüşü Buğday Derneği ve Kartal Belediye’sinin 
önderliğinde kurulan Kartal %100 Organik 
Pazarı ziyaret edildi. 

Mekan sponsorları Elta Tarım, Çamtepe kır-
sal merkezi ve Dedetepe eko-çiftliğine, ayrıca or-
ganizasyon sponsorları ve destekleyicileri IFOAM 
EU grup, Hollanda Avalon Vakfı, DG Life+ ve 
Arısu Gıda’ya teşekkür ederiz.

TARIM TURİZM TAKAS EKOLOJİK ÇİFTLİK ZİYARETLERİ

www.tatuta .org
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Sonbaharla birlikte pazarlar 
şenlendi. Tatilden dönen mü-
davimler yaz aylarında nis-
peten boşalan pazarı yeni-
den şenlendirirken, yeni mah-
sül rengarenk ürünler de kal-
bimizi fethediyor. Şu sıralar 
paketli ürünlerden yeni mah-
sul bakliyat, bal, pekmez, pi-
rinç tezgahlarda yerini aldı. 
Domates, biber, patlıcan ya-
vaş yavaş azalırken ıspanak, 

Pazarlara Sonbahar Bereketi Geldi
kereviz, lahana, pırasa, bro-
koli gibi kışlık sebzeler başla-
dı. Yeni gıda ürünleri arasında 
yer fıstığı, şeker pancarı, gua-
va, keçi peyniri, Türkiye’nin ilk 
organik alabalığı da bulunu-
yor. Artan çeşitlilik, kozmetik 
ve sağlık ürünlerine de yansı-
dı. %100 Ekolojik Pazarlarda 
artık organik bebek bezi ve ıs-
lak mendil, organik ped bul-
mak mümkün.

Samsun 
%100 
Ekolojik
Pazar
Resmi Açılışı 
23 Ekim’de
17 Temmuz 2010’da 
İlkadım Belediyesi 
ile Samsun Valiliği İl 
Özel İdaresi ortaklığı 
ve Buğday Derneği 
gönüllüleri desteğiyle 
açılan Samsun %100 
Ekolojik Pazar’ın resmi 
açılışı 23 Ekim’de 
yapılacak. Pazar, Salı 
ve Cumartesi günleri 
24 ekolojik ürün 
üreticisiyle Mevlana 
Caddesi üzerinde, Asrı 
Mezarlık Karşısında 
(Eski Şahin Halı Saha) 
hizmet veriyor. 

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

Kartal ve/veya 
Şişli %100 Ekolojik 
Pazar’ın Sponsoru 

Olmak İster 
Misiniz?

 Daha fazla bilgi: 
gizem@bugday.org

%100 Ekolojik 
Pazar Ekipleri 
Organik Tarım 

Kontrolör Eğitimi’nde 

%100 Ekolojik Pazarlar 
ekibi, 11-22 Ekim tarih-
leri arasında Ankara’da 
Organik Tarım Kontrolör 
Eğ i t imi ’ne  kat ı lacak . 
Buğday Derneği ve ye-
rel belediyeler ortaklığıy-
la kurulan %100 Ekolojik 
Pazarların standardına gö-
re, tüm pazarlarda Buğday 

ekibinin yanı sıra, belediye-
den ziraat, gıda mühendis-
leri veya veterinerler, proje 
koordinatörü olarak görev 
yapıyor. Kartal Belediye 
Proje Koordinatörü Deniz 
Selçuk, Bakırköy Belediye 
Proje Koordinatörleri Ayşe 
Hacak ve Duygu Muş ile 
Buğday Derneği ’nden 
Neslihan Şimşek, Yahya 
Demirci ve Özlem Çarkçı-
oğlu eğitime katılarak or-
ganik tarım kontrolör ser-
tifikası alacaklar. 
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KARTAL
%100 EKOLOJİK PAZAR 
ETKİNLİK PROGRAMI 

EKOLOJİK SÖYLEŞİ:
Organik Tarım ilke ve Kuralları

Konuşmacı: 
Ziraat Müh. Deniz Selçuk

TARİH: 03.10.2010 PAZAR 
SAAT: 11 :00

FİLM GÖSTERİMİ: 
Vatandaş Mustafa (Belgesel)

TARİH: 03.10.2010 PAZAR 
SAAT: 12:30

Enflasyon 
%100 Ekolojik 

Pazar’a 
Uğramadı 

%100 ekolojik 
pazarlar bu yaz 
sonu sonbahar 
döneminde gıda 

fiyatlarında yaşanan 
artışı tüketicisine 

yansıtmadı ve taze 
sebze-meyve fiyatları 

konvansiyonel 
ürünlerle başa baş 

fiyatlarla Pazar 
müdavimlerine 

sunuldu. 

Sadece %100 Ekolojik Pazar Değil,
%100 Ekolojik Yaşam Alanları
İstanbul 2010 etkinlikle-
ri çerçevesinde Şişli 5100 
Ekolojik Pazar’da ve Kartal 
%100 Ekolojik Pazar çadı-
rında ekoloji temalı etkinlik-
ler sonbaharda iyice hızlandı. 
Geçtiğimiz ay Tugay Başar’ın 
Şişli’de gerçekleştirdiği be-
den perküsyonu atölyesi o 
kadar büyük ilgi gördü ki, sa-
bah yapılan program akşa-
müstü tekrarlandı. Başka 
bir hafta, Haytap (Hayvan 
Hakları Federasyonu) yetki-
lileri Şişli’ye gelerek hayvan 
hakları hakkında Pazar mü-
davimlerini bilgilendirdiler. 
Kartal %100 Ekolojik Pazar 

ise, klimalı çadırı ve geniş iç 
mekanı sayesinde, kış bo-
yunca ekolojik söyleşiler ve 
film gösterimleri ağırlayacak. 
%100 Ekolojik Pazar etkin-
likleriyle ilgili daha fazla bilgi 
almak için haftalık ücretsiz 
e-bültenimize (www.bugday.
org) ve Facebook’taki “%100 
Ekolojik Pazarlar” grubumu-
za üye olabilirsiniz.

FİLM GÖSTERİMİ:
Susuzluk (Belgesel)

TARİH: 31.10.2010 PAZAR 
SAAT: 16:30

GEL OYNA ETKİNLİKLERİ
03.10.2010 

İpek ve Ahmet ile tahta 
kaşıktan kukla yapımı atölyesi

10.10.2010 
Tuba abla ile kil atölyesi

17.10.2010
Çiğdem abla ila keçeden 
parmak kukla atölyesi

24.10.2010
İpek abla ve Ahmet 
ağabey ile bez bebek

31.10.2010 
Çiğdem abla ile benim küçük 

marangoz atölyem
Etkinlikler

11:00-17:00 saatleri arası 
devam etmektedir.

EKOLOJİK SÖYLEŞİ:
Ekolojik Yapılar

Konuşmacı: 
Mimar Özgün Umar Umuç

TARİH: 10.10.2010 
SAAT: 11:00

FİLM GÖSTERİMİ: 
Şeylerin Hikayesi (Belgesel)
TARİH: 10.10.2010 PAZAR 

SAAT: 12:30

Aptallar çağı (Belgesel)
TARİH: 17.10.2010 PAZAR 

SAAT: 12:30

EKOLOJİK SÖYLEŞİ:
Yerel Tohumlar ve Tarımsal 

Biyoçeşitliliğe Etkisi
Konuşmacı:

Ziraat Müh. Neslihan Şimşek
TARİH: 31.10.2010 PAZAR 

SAAT: 15:00

%100 Ekolojik Pazarlar haberlerini Facebook'taki grubumuza (%100 Ekolojik Pazarlar) veya
e-bültenimize (www.bugday.org) üye olarak alabilirsiniz.





Doğal
Tıp

sağlık

Reflünün 
Doğal Tıp ile 
Tedavisi
Yaşam ortamlarının giderek 
kirlenmesi, stres ve yanlış 
beslenme yüzünden, eskiden 
tek tük rastladığımız 
hastalıkların giderek 
yaygınlaştığını görüyoruz. 
Buğday web sitesinde en çok 
aranan konulardan biri olan 
reflüyü, doğal tıp gözüyle 
inceledik. 
 
Reflü Nedir?
Halk arasında ’mide yanması‘ 
olarak bilinen Gastro 
Özofageal reflü hastalığı, 
midenin üst kısmında 
yanma ile beraber hissedilen 
ağrıdır. Bu yanma, asitli 
mide özsuyunun yemek 

borusuna (Ösophagus) 
geri akmasından dolayı 
olur. Eğer bu durum sık sık 
tekrarlanırsa, belli bir süre 
sonra yemek borusunun 
kendini asitten koruma 
özelliği yok olur ve  reflü 
hastalığı başlar. 

Sebepleri
Reflü hastalığının en sık 
rastlanan sebeplerinden 
biri, yemek borusunun 
mideye bağlandığı bölümdeki 
kasların zayıflığıdır. 
Aşırı kilo, karında gaz 
oluşumu ve hamilelik  
dışında, ilaç kullanımı  
sonucu da reflü hastalığı 
oluşabilir. Zalisül asidi 
içeren ağrı ve ateş 
dindiriciler, allerji ve soğuk 
algınlığına karşı kullanılan 
antihistaminikalar, doğum 
kontrol hapı  ve ayrıca 
tansiyon, romatizma, 
astım ve bazı kalp ilaçları 
da bunların arasındadır.   
Hiddet, kızgınlık ve 
hayal kırıklığına uğrama 
gibi duyguların sıkça    
yaşanması, bazı 

insanlarda psikosomatik 
olarak reflü hastalığı şeklinde 
kendini gösterebilir. 

Doğal Tıp ile Reflü Tedavisi 
Bir çok hastalığın  
tedavisinde olduğu gibi 
reflü hastalığının da 
doğal tıp ile tedavisi 
rahatlıkla yapılabilir. 
Yanma safhasını geçilmiş 
ve reflü başlamışsa, 
doğal tıp ile tedavinin 
bir uzman eşliğinde 
gerçekleştirilmesini 
önemle tavsiye ederim.
 
Genel önlemler ve beslenme:
Alkollü içkiler, gazlı   
içecekler, yağlı ve acı 
yemekler, çikolata, kahve, 
siyah çay, nane 
çayı, domates, 

"Keçiboynuzu 
tozu mide 

mukozasını 
koruduğu için 

reflü tedavisinde 
olumlu rol oynar. 

Kahve yerine 
keçiboynuzu tozunu 

kullanabilirsiniz."

l

sağlık

borusuna (Ösophagus)
geri akmasından dolayı

Eğer bu durum sı
bir
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Doğal 
tıp ile
 Reflü 

hastalığının 
da tedavisi 

rahatlıkla 
yapılabilir.



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

Üreticiden
tüketiciye,
bahçeden
sofr  

 ve lezzet...

şeker vb. gıda ve içeceklerden uzak 
durulmalı. Genelde karbonhidratsız ve 
asitsiz gıda tüketilmeli. Tedavilerimde 
idrarın pH değerini ölçüp duruma 
göre özel diyet uyguluyorum. Şifalı 
toprak ile tedavi, hastalarımda 
en randıman aldığım yöntemdir. 
Keçiboynuzu tozu mide mukozasını 
koruduğu için reflü tedavisinde 
olumlu rol oynar. Kahve yerine 
keçiboynuzu tozunu kullanabilirsiniz.  

Fitoterapi:
Fitoterapide, reflü konusunda 
keten tohumu suyu en önde gelir. 
Fakat sindirim problemi olanlara 
keten tohumunun kullanılmasını 
bir uzman eşliğinde öneririm. Halk 
dilinde “yedidamar otu” diye bilinen 
yaraotu, tıbbi papatya ve civan 
perçemi şifalı bitkilerden elde 
edilmiş çay karışımı etkilidir. 
 
Reflü tedavisi için 
bir tarif önerisi:
Orta boy bir patatesi ince bir 
rendeyle rendeleyip, suyunu sıkın. 
Bu suyu 2-3 katı kadar sıcak su 
ile veya yukarıdaki bitkilerden elde 
edilmiş çay ile çoğaltıp sabah ve öğle 
yemeğinden en az yarım saat önce 
ve akşam ise yatağa gitmeden önce 
için. Bu işlem her defasında taze 
hazırlanıp uygulanmalıdır. 
 
Homeopatik tedavide duruma 
göre şu ilaçlar kullanılabilir:
Iris D4, Robina pseudoacacia D3, 
Nux vomica D4, Capsicum D4,
Magnesium carbonicum D6, 
Phosphorus D12, Carbo vegetabilis 
D30. Ayrıca geleneksel Çin tıbbı 
ve Dr. Schüssler tuzları da reflü 
tedavisinde önemli rol oynar. 
Sağlıcakla kalın...

Şaduman Karaca 
Doğal Tıp Uzmanı 
www.sadumankaraca.com 

Çiftlikten Sofranıza, 
Sağlık Veren Ürünler

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

• Sağlıklı Kahvaltılıklar

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
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Ekşi mayalı ekmek

Evde maya yapmak için 
üç şey gerekiyor: un, 

su ve şeker. Ben şeker 
yerine bal (veya pekmez) 

kullanıyorum, unun 
hasını, suyun temizini, 
balın antibiyotiksizini 
seçiyorum. Bir çukur 

kaba birer çay bardağı 
su ve un ile bir tatlı 

kaşığı bal koyuyorum. 
Hazırladığınız karışımı 

tahta bir kaşıkla güzelce 
karıştırıp boza kıvamına 
getirin ve üzerini kapatıp 

sıcak bir yere koyun. 
İkinci gün mayayı açıp 
üzerine yine aynı şekilde 

un, su ve bal koyun 
ve yeniden karıştırıp 
kapatın. Maya köpük 

köpük olup kabardığında 
kullanıma hazırdır. 

Mayanız hazır olduğunda 
içine 3-4 bardak un 

ve azar azar su koyup 
yoğurun. Bir diğer püf 
noktası da ekşi mayalı 

hamurun kabarma 
süresi. Hazır mayalar 
kadar çabuk harekete 

geçmiyor ekşi maya. Bu 
nedenle yoğurduğunuz 
hamurun üzerini temiz 
bir bezle kapatıp oda 
sıcaklığında 5-6 saat 
bekletiyorsunuz. Bu 

sürenin sonunda hamuru 
ekmeği pişireceğiniz 

tepsiye alın (yağlı kâğıt 
kullanmıyorsanız tepsiyi 
yağlayın) ve 2-3 saat 

daha beklettikten sonra 
fırınınızı 210 derecede 

ısıtın. Tepsiyi fırına 
koyun, 10 dakika sonra 
sıcaklığı 190 dereceye 

indirin ve üzeri kızarana 
kadar (40-50 dakika) 

pişirin. 

mevsimlik sofralar

Fo
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Demişti şiirin anası Gülten Akın. 
Ardahan’da kadınlar şöyle an-
latmıştı bu yolculuğu: “Buğday 
toplanır, harman yerine götü-
rülür, atla veya öküzle sürü-
lüp ezilir, tır yapılır (bir ara-
ya toplanır), dört parmaklı kü-
rekle savrulur, kabuğu ayrı-
lır. Yenecek kadarı ayrılıp geri-
si ambara konur. Yenmek için 
ayrılan buğday çaya götürü-
lür, suyun içine kilim konur, ke-
narlarına buğdaylar gitmesin 
diye taşlar yerleştirilip yıkanır. 
Süzgeçle alınır, hasır veya kilim 
üzerine serilip kurumaya bıra-
kılır. Kuruduğunda çuvala ko-
nup un edilmek üzere değirme-
ne götürülür.” Az emek mi?

Buğday nimet, buğdayın 
unu nimet, undan yapılan ek-
mek nimet. Artun Ünsal bu-
nun farkında olmalı ki Anadolu 
ekmeklerinin öyküsünü anlat-
tığı kitabını Nimet Geldi Ekine 
diye adlandırmış ve şöyle de-
miş “İnsanoğlu Yahudilik, 
Hıristiyanlık ve İslâmiyet gibi 
tek tanrılı dinler öncesinde de 
ekmeği daima yüceltmiş, tan-
rılara sunduğu adaklar arasın-
da onu baş köşeye yerleştirmiş-
ti. Bu nedenle tek tanrılı dinle-
re geçilmesine karşın çok tan-
rılı dönemlerden kalan inançla-
rın günümüze değin sürmesine 
şaşmamak gerek. Anadolu’da 
da ekmek gündelik yaşamın o 
denli ayrılmaz bir parçası ol-
muştur ki, atasözlerimize, de-
yimlerimize, manilerimize, hat-
ta şiirlerimize, kısacası folkloru-
muza da olanca simgesel ağırlı-
ğıyla yansımıştır.” 

Ekmek üzerine günlerce ko-
nuşabilir insan, şeklini şemali-
ni, tadını tuzunu, ununu suyu-
nu anlatır ancak dilerseniz sö-
zü burada noktalayalım ve ekşi 
mayalı has ekmek yapmak üze-
re kolları sıvayalım.

Tijen İnaltong
www.mutfaktazen.blogspot.com

Başımızın 
tacı 

ekmek

Öğle buğusunda 
         gün alnacında  
Gün alnacında 
Irgatlar oturmuş 
         zeytin ekmeğe 
Zeytin ekmeğe
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Geri Dönüşümlü ve Geri 
Dönüştürülebilen Lazımlık

Becopotty, atık bitki 
malzemelerinden elde edilmiş, 
yıllarca kullanıldıktan sonra 

toprağa gömerseniz biyolojik 
olarak hızla yok olabilen bir 

lazımlık. İthalatçı Greengoods 
firması, aynı zamanda 

bir Buğday noktası. 

Bkz: Turuncu Rehber, 
Ekolojik Ürün ve Hizmetler

çöp(m)adam Çantaları

Hayatlarında hiç para kazanmamış 
kadınların, geri dönüştürülen 

ambalaj malzemeleriyle yaptıkları 
çanta, cüzdan ve aksesuarlar...  

www.copmadam.com 
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Çocuklar! Siz de
Kütüphanenizde Yer Açın...
Hayy Kitap tarafından basılan üç kitap-
lık "Doğa-Kurtaranlar" serisinin ilk iki kitabı 
"Penguenlerin Buzları Erimesin" ve "Ağaçlar 
Yok Olmasın", kitapçılarda. Üçüncü kitap 
"Yunuslar Yaşasın" ise bu ay yayımlanıyor.

Dondurun
Tavuk haşladığın

suyunu buzluklara d
saklayın, kimyasal 
bulyon yerine kulla

Cana Can Katın…
WWF Türkiye’nin Anadolu’da nesli tehlike 
altında olan türleri koruma kampanyasına katılın: 
www.turkiyenincani.org

Besleyin
Kapatılan Fethiye 

Hisarönü’ndeki yunus 
gösteri havuzundan alınıp, 

özgürlüklerine kavuşturulmadan 
önce rehabilite edilen Tom ve 
Misha’nın beslenme ve sağlık 

giderlerine destek olun: 
www.sad.org

…

Kaçırmayın…
Permakültür’ün babası Bill Mollison ve 

permakültür duayenlerinden Geoff Lawton’un 
permakültür kursunu kaçırmayın: 

www.permacultureturkey.org

Yoğurt yapın…
Tercihen günlük sütü kaynattıktan sonra 
soğumaya bırakın. Parmağınızı sokup 7 saniye 
dayanabileceğiniz sıcaklığa gelince tahta kaşıkla
mayalayın. Mayalarken neşeli şeyler düşünürsen
maya daha iyi tutar. Sonra battaniyeye sarın. 5 
saat sonra mis gibi yoğurdunuz hazır. 

4-5 Aralık’ta
Zirvesi, gelece

b

Hiçbir Şey Almayın…
29 Kasım Dünya Hiçbir şey satın almama gününde 
siz de hiçbir şey satın almayarak gezegenimizi yiyip 

bitiren tüketim alışkanlıklarına “hayır” deyin…

Gidin
Naturel Beden, Zihi

Festivali, 2-5 Aralık’t
Müze’de gerçekleşe

rehberimizin doğ
nı Şaduman Karaca

Fitoterapi” sunumunu
balkon ve bahçe ya

Nazım Tanrıkulu’nu
13:00-17:00 arası, Z
Bitkiler Bahçesi’nde

Özleri” atölyesini 



urun…
ladığınızda 
klara doldurup 

myasal içerikli 
e kullanın…

İsteyin…
Oturduğunuz semtin 
bağlı olduğu belediyeden 
geri dönüşüm kutuları 
koymalarını isteyin…

Ağaç kurtarın…
Pazar alışverişlerinde kese kâğıdı 
yerine bez çanta kullanarak yılda 
bir ağacı kesilmekten kurtarın... 
(15 yaşındaki bir ağaçtan yaklaşık 
700 kese kağıdı elde edilir)

Ağaç 
dikin…
Ağaç dikme 
ayları olan 

Kasım-Aralık’ta 
bol bol ağaç 

dikin… Araziniz 
mi yok? Dert 

değil, parklara, 
yol kenarlarına 

dikin…

niye 
kaşıkla 
ürseniz 
rın. 5 

Takip Edin…
alık’ta Cancun’da gerçekleşecek olan İklim 
gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacağımızı 

belirleyecek: www.iklimplatformu.org

Kuşburnu toplayın…
Pek çok yerde kendi kendine yetişen kuş burunlarını 
toplayıp kuruttuktan sonra kış boyunca afiyetle 
için. Bir insan, günlük C vitamini ihtiyacını 7-8 adet 
kuş burnundan karşılayabilir. 

din…
n, Zihin ve Ruh Sağlığı 
Aralık’ta Harbiye Askeri 
ekleşecek. 2 Aralık’ta 
in doğal tıp uzma-

Karaca’nın  “Türkiye’de 
umunu ve Rehberimizin 
ahçe yazılarını yazan 
ulu’nun, 31 Ekim saat 
rası, Zeytinburnu Tıbbi 
esi’nde vereceği “Bitki 
yesini kaçırmayın…
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Kitaplığınızda 
Yer Açın…

Sürdürülebilir yaşam 
kitaplarını okuyucu-
lara kazandırmak 

üzere yayın hayatına 
başlayan Sinek Sekiz 
Yayınevi’nin ilk kita-
bı “Ekoloji” basıldı. 
Ernest Callenbach 
tarafından yazılan 

kitap, “Yaşamın nasıl 
işlediğini anlamak ve 
bu sistem içinde so-
rumlu bir şekilde var 
olabilmenin yollarını 
bulmak” amacı taşı-
yor. Ekoloji kitabının 
kendisi de ekolojik… 
Kapakta kullanılan 

karton, %70'i tüketici 
artığı olan geri dönüş-
türülmüş kağıttan… 

Sayfalar sürdürülebilir 
bir orman kaynağın-
dan gelen PEFC, FSC 

sertifikalı Munken 
kağıdından… Ayrıca 

sayfa ve kapağın 
birleştirilmesinde 

sağlamlığa ve daha 
az tutkal kullanımına 

önem verilerek iplik di-
kişi tercih edilmiş… 

Paylaşın…
Ekmek kestiğinizde tepside kalan kırıntıları pencere 

pervazına koyarak kuşlarla paylaşın. Özellikle yerlerin 
karla kaplı olduğu günlerde yiyecek bulamayan kuşlar 

için yiyecek koymayı ihmal etmeyin…

Tıklayın…
Tüm dünyada küresel iklim değişikliğiyle ilgili gelişmeleri 
ve etkinlikleri takip etmek için: www.350.org

Cam Damacana Kullanın...
İçme suyunuzu filtre ediyorsanız 25 litrelik cam 
damacanalarda saklayın... Cam damacana 
satın almak için Turuncu Rehber'deki "Ekolojik 
Ürün ve Hizmetler" kısmına bakın...

60'lara Geri 
Dönün...

Facebook'taki Bilinçli 
Hippiler Grubu'na üye 

olarak, aşırı tüketim 
karşıtı tavrıyla ekolojik 

yaşam alışkanlıkları 
destekleyen grubun bir 

parçası olun...

İmzalayın...
Deniz otobüslerinde bisiklet alınmamasına karşı çıkan 
kampanyasını destekleyin: www.pedalsesi.com/idoya

Mevsimlik 
Beslenin...
Domates kış sebzesi 
değildir! Patlıcan, 
biber de öyle... 
Mevsimsel beslenin, 
yaz sebzelerinden 
vaz geçemiyorsanız, 
kurutulmuş olanları 
tercih edin...
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içimizden biri

Aysun 
the Sütçü 
ve ‘Kızları’

Eylül ışıklarının canlı-
cansız her şeyin üzeri-
ne bir tutam büyü attığı 
bir günde, uzun zamandır 
sütlerini içtiğim, yoğurt ve 
peynir yaptığım ama bir 
türlü tanışmaya fırsat bu-
lamadığım aysun the Süt-
çü ve inekleriyle (kendi 
deyimiyle kızlarıyla) 
tanışmak üzere Gündönü-
mü Çiftliği’ne doğru yola 
çıktım. Aysun’un ‘kızları’  
çayırda otlarken, çıkardık-
ları ‘kırt kırt’ sesleri ara-
sında sohbet ettik. Hatta 
içlerinden biri saçımı 
saman zannedip tadına 

bile baktı! aysun the 
Sütçü, içinden geleni ha-
yata geçirmiş, içimiz-
den biri. 

Aysun, Gündönümü 
Çiftliği’ni senin 
ağzından dinleyelim. 
Gündönümü, her şeyden 
önce ineklerinin sağlığını 
ve mutluluğunu göze-
ten bir çiftlik. 148 tane 
hayvanımız var, onları 
beslemek için çevredeki 
yaklaşık 200 dönümlük 
arazide ziraat yapıyoruz; 
Bu arazilere inek gübresi 

dökerek toprağı zenginleş-
tiriyoruz. -tabii yetmiyor, 
ek olarak hammadde de 
satın alıyoruz.Ama hazır 
fabrika yemi yedirmiyo-
ruz. Gündönümü inekleri, 
İstanbul’un tüberküloz 
ve brusellozis’ten ari ilk 
sürüsü. Aynı zamanda 
Türkiye’de altı yıldır üst 
üste hastalıklardan arilik 
sertifikası alan ilk ve tek 
çiftlik.

Tebrikler, bunu nasıl 
başardın? Çiftliği ilk kur-
duğumuzda satın aldığı-
mız hayvanların %80’inde 
zoonoz (tüberküloz ve 
brusellozis) hastalık 
çıkınca sil baştan her şeye 
yeniden başlamak ve yeni 
sürü kurmak zorunda 
kaldık. Bu ikinci seferde, 
her hayvanı satın alma-
dan önce test ettirdik, 
artık kendi doğumlarımız-
la sayıyı artırdığımızdan 
dışarıdan giriş olmuyor. 
Zaten çiftlikte 200 inek-
ten fazla bulundurmayı 
düşünmüyorum, ineklerin 
yaşam kalitesi düşüyor, 
mutsuz oluyorlar. Aynı 
şekilde, bir inekten daha 
fazla süt almak için 
verilen belli besin ve katkı 
maddeleri de var, onları 
da kullanmıyorum. Daha 
az süt geliri elde ediyorum 
belki ama ineklerim sağ-
lıklı ve mutlu, bu benim 
için daha önemli. 
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İnekler için mera alanın
var mı? Var ama yeterli 
değil, bir ineğin tamamen 
meradan beslenebilme-
si için 6 dönüm araziye 
ihtiyacı var. Maalesef hem 
o kadar çok arazim yok 
hem de olsa dahi ku-
rak ülkemizde sulamaya 
yetecek bir sermayem yok. 
Ancak yine de mekanımızı 
iyi kullanmaya çalışa-
rak kızları her gün dışarı 
çıkarıp güneşi hissetme-
lerine, otlamalarına özen 
gösteriyoruz, onları uzun 
uzun fırçalıyoruz. İnekler 
de insanlar gibi, mutsuz 
olduklarında sağlıkları 
bozuluyor. 

Hem sen hem de ortağın 
olan eşin şehir kökenlisi-
niz. Nereden çıktı bu çiftlik 
fikri? Üniversitede iktisat 
okudum, mezun olduktan 
sonra bir tekstil şirketinde 
çalışmaya başladım. İşim 
gereği sürekli seyahat 
ediyordum, sık sık gittiğim 
ülkelerden ikisi de Hollanda 
ve Almanya’ydı. Oradaki 
pastoral çiftlikler beni çok 
etkiledi, ben de böyle bir 
çiftlikte hayatımı kazan-
manın hayalini kurmaya 
başladım. Zaten iş yoğun-
luğu, stresi, kendime ve 
aileme zaman ayıramamak 
canıma tak etmişti. Eşim 
Mehmet’le birlikte bu işi 
yapmaya karar verdik. 
Zaten o desteklemese 
ve üretimi planlamasa 
buraya kadar başarmamız 
mümkün olmazdı; iyi bir 
ekip olduğumuzu düşünü-
yorum. 

Sütü pastorize ediyor 
musun? Hayır. Çiğ sütün 
büyük bir kısmını büyük süt 

firmalarından birine satı-
yorum. Hastalıklardan ari, 
sağlıklı, iyi, temiz ve adil 
beslenen bir sürüden elde 
edilmiş; temiz sağılmış ve 
soğuk zinciri korunmuş çiğ 
süt bence bir yaşam iksiri-
her gün en az bir litresini 
de kendim içiyorum. 

Çiğ sütte bakteri yok mu? 
Var, olmaz olur mu? Süt 
sağıldığında 37 derece, 
yani bakterilerin en sevdiği 
ısıdadır, hemen ürerler. 
Ancak bizim çiftlikte me-
melere takılan başlık, sütü 
el değmeden soğuk depoya 
alır ve orada 4 derece ısıya 
düşürür. Ayrıca yediklerine 
içtiklerine, sağlıklarına ve 
keyiflerine neredeyse ken-
dimizden daha fazla dik-
kat  ederiz. AB kurallarına 
göre 1 ml’de 100.000’e 
kadar bakteri içeren süt 
temiz sayılır, bizim sütü-
müzse 1 ml’de ortalama 
5.000 bakteri içeriyor. Yağ 
oranı %4, protein oranıy-
sa %3.25. Süt pastorize 
edildiğinde, yani ısıl işleme 
tabi tutulduğunda ne yazık 
ki sütü besleyici kılan bu 
değerlerin büyük bir kısmı 
yok oluyor. Homojenizas-
yon da sütün içerisindeki 
yağın moleküler yapısını 
değiştiriyor. Ancak bu-

radan, köy sütlerini çiğ 
tüketmenin sağlıklı olacağı 
anlamı aman ha çıkmasın! 
İneklerin hastalıklardan 
ari olduklarının, beslenme-
lerini ve yaşam alanlarının 
kontrol edilmesi, sütlerin el 
değmeden soğuk depoya 
aktarılması çok önemli. 

Gelecek için planların ne? 
Borçlarımı ödemek, çiftliği 
kendini çekip çevirebilecek 
noktaya getirmek ve şehre 
geri dönmek zorunda kal-
madan ailem ve kızlarımla 
mutlu mesut yaşamak 
istiyorum. Temel amacımız 
şehirleşmeyle birlikte itilen, 
itibarını yitiren ziraat ve 
hayvancılık mesleğinin as-
lında çok onurlu ve bir gün 
yeterli gelir getirecek bir 
meslek olduğunu kanıtla-
mak ve şehirlere göçe mani 
olacak şekilde örnek olmak.



Son dönemde 12 ton zehirli et krizinin yaşan-
dığı (bu sadece basına yansımış kısmı), GDO’lu 
ürünlerin sınır kapılarımızdan girmesine izin ve-
rildiği, içtiğimiz suyun ticarileştirilmeye başlan-
dığı, akredite laboratuar altyapısının ve sayısı-
nın yeterli olmadığı, Bakanlık tarafından yeter-
li derecede denetimin yapılamadığı ülkemizde, 
gıda güvenliği için yeni ve çok riskli bir döne-
me girildi. 

Bakanlık,  “tarladan çatala gıda güvenliği” 
olarak kurgulanan süreci, denetleme ve yaptırım 
uygulama şeklinde işletiyor. Oysa olması gere-
ken, eğitim, izlenebilirlik ve denetim yolu ile hal-
kın güvenli gıdaya ulaşabilmesinin sağlanması-
dır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın piyasada çok 
hızlı şekilde yapılan taklit ve tağşişlere zamanın-
da müdahale edebilmesi gerekiyor.  

Ülkemizdeki gıda denetimlerine dair, sayılar 
üzerinden hareket etmek, süreci anlamamızı 
daha da kolaylaştırır. Ülkemizde;

• Yaklaşık 40.000 gıda üretim yeri var,

• 5500 dolayında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
denetçisi var. (Aktif denetçi bunun çok altında)

• Bu durumda, 13 Aralık 2010’da yürürlüğe gi-
recek 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ile ilgili kaygıla-
rımızdan söz etmek yerinde olur. Yürürlüğe 
girecek yasaya göre; 30 beygir gü-
cü ve 10 kişinin altında personel 
istihdam eden işyerlerinde, 
güvenilir gıda üretilmesi 

Türkiye ’de Gıda Güvenl iği

adına iç denetimi sağlayan “sorumlu yönetici” 
çalıştırma zorunluluğu ortadan kaldırılıyor. 

• 30 BG ve 10 kişinin altında personel çalıştıran 
işletme oranı % 80 dolayında! Yani, düşük ka-
pasiteli işletmelerde üretilen ürünlere, artık mü-
hendis müdahalesi olamayacak!

• Bakanlık, denetimleri etkinleştirmediği, yap-
tığı denetimlerin değerlendirmesini doğ-
ru şekilde yapmadığı, kendi öz kaynakları ya-
ni yetiştirdiği mühendisler ile denetimi sağ-
lamadığı ve kayıt dışı üretim için çözüm bu-
lamadığı sürece, yapılan denetimler hal-
kın sağlığını sağlamak için yeterli olmayacak. 

Gıda güvenliği ve halk sağlığı adına böylesi-
ne sağlıksız bir sürecin henüz başında Meslek 
Odaları olarak bizlere, süreci doğru yönlendir-
mek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına 
ciddi görevler düşüyor. Tüketici olarak şüphe-
lendiğiniz durumlarda ise, lütfen ALO 174 Gıda 
Hattı’nı arayıp, gıdanızın güvenilirliğine sahip 
çıkmayı unutmayın.

Bilge Ölmez
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 
Marmara Bölge Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye'de 
gıda güvenliği 
ile ilgili yeni 
ve çok riskli 
bir döneme 
girildi.
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Yok Olmanın 
Eşiğinden 
Dönen Kavılca 
Aramızda!
Kars yöresinde nesli 
tükenmekte olan bazı yerel 
ürünler, 2006 yılından beri 
sürdürülen köy projeleriyle 
geri getirildi. Bunlardan 
en önemlisi, yöresel ismiyle 
Kavılca (Triticum dicoccum), 
“Organik Kavılca Unu” 
olarak Şişli %100 Ekolojik 
Pazar’da satılmaya başlandı, 
kısa zamanda doğal ürün 
mağazalarında ve diğer 
pazarlara da gelecek. 
Anadolu’nun en eski buğday 
türlerinden olan Kavılca, bol 
lif, yüksek protein ve düşük 
glüten içeriyor, hazmı kolay, 
sağlıklı ve besleyici. Buğday 
alerjisi olan kişiler ve çölyak 
hastaları doktor denetimi 
altında deneyebiliyorlar. 

Kars projesi’nin amacı, 
çevre koruma, organik tarım 
ve ekolojiye duyarlı kazanç 
arasında köprüler kurmak. 

200 kadar çiftçinin katıldığı 
organik sertifikasyon 
programıyla kavılca, zeyrek 
(keten tohumu) ve kırmızı 
buğday gibi geleneksel 
ekinlerin yeniden yaşatılması 
sağlanıyor. Aynı zamanda, 

çevreyi koruyan eylemlerle, 
geleneksel köy yaşamının 
canlandırılması hedefleniyor. 

Örneğin, Prof. Dr. 
Neriman Özhatay 
önderliğinde 500’e yakın 
yabani bitki taksonu bilimsel 
olarak tanımlandı; tehlike 
altındaki Kafkas arısıyla 
bal üretimi destekleniyor; 
köy kadınları etnobotanik 
araştırmaları, yemek kültürü 
ve botanik ürün geliştirme 
çalışmalarında yer alıyorlar. 

Projenin başarısı, 
kırsal kalkınmaya 
bütünsel bakışına ve  
sürdürülebilirliğin 3 temel 
ayağı olan, ekolojik, sosyal 
ve ekonomik koşulları olumlu 
bir şekilde etkilemesine 
dayanıyor. 

Proje Koordinatörü 
Beti Minkin, Eylül ayında, 
Rapunzel Organik Ürün 
Şirketi ve IFOAM'ın 
sponsorluğunu yaptığı, 
2010 “One World Award” 
finalisti olarak Almanya’da 
bir kutlamayla ödüllendirildi. 
Newsweek Türkiye 100. Özel 
sayısı ise Beti Minkin'e ve 
Kars Projesine “Türkiye de 
Umut Veren 100 Şey”  teması 
altında 23. Umut olarak yer 
verdi.

www.karsdogal.org
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Bahçede-Balkonda Kış Üretimi 
 Büyük şehrin karmaşasın-
dan kurtulup, bahçesinde 
yiyeceklerimizi yetiştirebi-
leceğimiz bahçemiz olsun 
isteriz. Ama bir yandan da, 
bu şehirde bizi bağlayan bir 
şeylerin hep var olduğunu 
aklımıza getirerek hayıfla-
nırız. O halde ne yapalım ki, 
“şehirde iken köyde” veya 
imişiz duygusunu yaşayalım? 
Aklımıza bahçelerimiz ve bal-
konlarımızdan işe başlamak 
geliyor. Ama çoğu zaman ba-
kıp geçiyoruz. Bahçelerimize 
göz ucuyla bakıp geçmemek 
için gözlerimize, midemize ve 
sağlığımıza hitap eden bitkiler 
yetiştirebiliriz.

Her İşin Başı Tohum 
 Yetiştiricilik için tohum, fi-
de, çelik gibi bitki kısımlarına 
ihtiyacımız var. Tohumdan 
yetiştirme yapacaksak, ürün 
vermeyen hibrit tohumlar 
yerine organik tohumlar kul-
lanmalıyız. Ekeceğimiz organik 
tohumları Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’nın araştırma ens-
titülerinden, botanik bahçe-
lerinden, yerel semt pazarla-
rından veya Buğday Derneği 
tarafından kurulan Tohum 

Ağı’nın parçası olan sivil top-
lum kuruluşlarından ve inisi-
yatiflerden temin edebiliriz. 
İnternetteki bazı paylaşım 
sitelerinde tohum takası ya-
pılıyor, Türkiye’de bulunmayan 
bazı türler için yurt dışından 
da sipariş vermek mümkün.

Toprağı Dikime Hazırlamak 
  Bahçe topraklarını hava-
landırmak için, “bel” denilen 
aletlerle, belleme işini yapma-
mız gerekiyor. Bunu yaparken 
toprağın yapısına, toprakta 
yaşayan yararlı canlılara (so-
lucanlar, karıncalar vb.) za-
rar vermemek için çok derin 
bellememeye dikkat edelim. 
Toprağımız organik maddece 
zengin değilse, organik mad-
dece zengin toprak alalım. 
Toprağa ilk sulama suyu ile 
organik toprak düzenleyici-
si humik asit verebiliriz. Fide 
dikeceğimiz zaman bellenen 
toprağı tırmıkla düzlemeyi de 
(tesviye) unutmayalım.

Toprak ısısının düşmesiyle 
bitkilerimiz güçsüzleşiyor. 
Onları soğuklardan korumak 
için alınabilecek bazı önlem-
ler:  Bahçe etrafına set oluş-
turabilecek leylandi gibi ağaç-
lar dikilmesi   Bitkilerin kök 
boğazlarının talaş, saman, ot 
vb. maddelerle doldurulması  
 Don ihtimaline açık yerlerde 
dikim yapmayarak önlem alın-
ması    Don ihtimaline açık 
yerlere ince bir kum tabaka-
sı serilmesi    Bitkilerimizin 
üzerine naylon veya camdan 
koruma kafesi yapılması. 
Fidelerimiz için naylondan al-
çak tünel kurabiliriz.

Nazım Tanrıkulu

http://bitkisandigi.blogspot.com

Bahçe-
Balkon

Kış Bitkileri
Ekimi viyol denilen 

çimlendirme kaplarında 
veya doğrudan 

dikeceğimiz alana 
yapabiliriz. Viyollerde 

ekim yapılacaksa, 
çimlenip kendini 

taşıyabilecek boya 
geldiği zaman 

bahçedeki yerine 
taşımalıyız. Bu işi 

yaparken şaşırtma 
ilkesini ihmal 

etmemeliyiz. Yani 
bitkiyi sera gibi yapay 

bir ortamda fide 
haline getirdiğimizden, 

dışarıdaki şartlarda 
yaşayabilmesi için, 

alıştırarak dış ortamdaki 
yerine dikmeliyiz. 

Lahana, karnabahar, 
ıspanak, turp ve 

marul, kışlık soğan, 
bezelye gibi kışlık 

sebzelerimizi ekerek 
günlük sebze ihtiyacımızı 

karşılayabiliriz. 
Mercanköşk türleri 

(Origanum sp.), kekik 
(Thymus sp.), ekinezya 
(Echinacea purpurea),  

yaraotu (Prunella 
vulgaris),  gibi kış 

aylarında bağışıklığımızı 
güçlendirecek, 

antibiyotik özellikli 
şifalı bitkilerimizi de 

dikebiliriz. Çuha çiçeği 
(Prumula sp.), hercai 

menekşe (Viola tricolar), 
sıklamen (Cyclamen 

sp.), kasımpatı 
(Chrysanthemum sp.), 

kardelen (Galanthus sp.) 
gibi güzel çiçekli bitkileri 

ekerek gözlerimizi 
şenlendirebiliriz.



Ayva ile tespih otu bol olun-
ca kış yaman olur diyor yaş-
lılar. Doğru da diyorlar. Zira 
hava tahminleri bu kışın şid-
detli geçeceğini söylüyor. 

EKİM 2010
1 / Sıcakların sona ermesi

2 / Turnaların göçü 
4 / Koç Katımı Fırtınası 

7 / YENİAY
13 / İLKDÖRDÜN

14 / Dünya Yağmur 
Ormanları Haftası

15 / Yağmur mevsimi 
16 / Dünya Gıda Günü 
18 / Kırlangıç Fırtınası 

19 / Ağaç dikme zamanı
21/ Bağ bozumu zamanı

22 / Bağ Bozumu Fırtınası 
23 / DOLUNAY

26 / Suların soğuması
27 / Balık Fırtınası

31 / Ağaç budama zamanı, 
SONDÖRDÜN

EKİM – DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler (doma-
tes, salatalık gibi) için uygun 
ekim günleri: 13-14-15-23-24
Tohum alınacak bitkiler için 
uygun ekim günleri: 4-5-6

Kök ve gövdesi toprak 
içindeki bitkiler (havuç gibi)

 için uygun ekim günleri: 
7-8-9-16-17-25-26-27

Kompost, gübreleme, trans-
plantasyon gibi işler için uy-

gun günler: 7-8-9-16-17
Çiçek ve şifalı otların bakı-
mı ve ekimi için uygun gün-
ler: 1-2-10-28-29 Yapraklı 

sebzeler için sulama günleri: 
3-11-12-20-21-22-30-31 

gün bilgesi

Ayva bol
olunca...

Ayva ağaçlarına bakıyorum. 
Ayvalar da bol. Bu kadim bil-
giyi bana veren yaşılar me-
teorolojiden çok daha önce, 
ayvalar çiçek açtığında söy-
lemişlerdi zaten kışın yaman 
olacağını. 

Kış arınma mevsimidir.
Kimi kültürlerde bereket için 
dünya bedenini hazır lar, 

geçmiş yüklerinden, kirlerin-
den arınır. Bunu kutlamak 
için türlü türlü gelenek de ge-
lişmiştir. Zerdüşt geleneğin-
de, kışın başlangıcında, o en 
uzun gecede, Şeb-i Yelda’da 
bereketin simgesi nar kırılır, 
bin bir çeşit yemişle ve dost-
larla birlikte yenir.

Güneşin Aydemir 

KASIM 2010
2 / Kuş Geçimi Fırtınası

4 / Lodos rüzgarları
6 / Kuş Geçimi Fırtınası, 

YENİAY
7 / Fırtına

9 / Çiy düşme zamanı 
12 / Pastırma yazı
13 / İLKDÖRDÜN

16 / Haşeratın saklanması
21 / DOLUNAY

24 / Soğukların başlaması
29 / Hiçbir şey Satın Almama 

Günü, SONDÖRDÜN

EKİM – DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler 
(domates, salatalık, 

patlıcan gibi) için uygun 
ekim günleri: 10-11-20
Tohum alınacak bitki-

ler için uygun ekim günleri: 
1-2-28-29

Kök ve gövdesi toprak 
içindeki bitkiler (havuç,
 patates, pancar gibi) 

için uygun ekim günleri: 
3-4-5-21-22-23-30

Kompost, gübreleme, trans-
plantasyon gibi işler için 
uygun günler: 3-4-5-30

Çiçek ve şifalı otların bakımı 
ve ekimi için uygun günler: 

6-14-15-24-25
Yapraklı sebzeler 

(lahana, ıspanak gibi) ve 
sulama için uygun günler: 
7-8-16-17-18-19-26-27

ARALIK 2010
1 / Keskin rüzgarlar

2 / Ülker Dönümü Fırtınası
4 / Uluslar arası Mektup Atma 

Haftası 
5 / YENİAY

9 / Karakış başlangıcı  
11 / Dünya Dağlar Günü 

12 / Karakış fırtınası
13 / İLKDÖRDÜN

21 / En uzun gece, Gün 
Dönümü Fırtınası, DOLUNAY

28 / SONDÖRDÜN
29 / Şiddetli soğuklar, Dünya 

Biyolojik Çeşitlilik Günü

EKİM – DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler (do-

mates, salatalık, patlıcan gi-
bi) için uygun ekim günleri: 

7-8-17-18
Tohum alınacak bitkiler için 

uygun ekim günleri: 25-26-27
Kök ve gövdesi toprak için-

deki bitkiler (havuç, patates, 
pancar gibi) için uygun ekim 
günleri: 1-2-3-9-10-11-19-

20-28-29-30
Kompost, gübrele-

me, transplantasyon gi-
bi işler için uygun günler: 
1-2-3-9-10-11-28-29-30
Çiçek ve şifalı otların bakı-

mı ve ekimi için uygun günler: 
4-12-13-22-23-31

Yapraklı sebzeler (lahana, ıs-
panak gibi) ve sulama için uy-
gun günler: 5-6-14-15-16-24
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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 
Çayyolu 8. Cad. 
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: 0 212 311 40 01
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
bilgi@tarlakusu.com

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
www.kocaklar.net
www.koyumharmanyeri.com

İstanbul

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

Doğanın Bahçesi
Yavuztürk mah.Gündem sok.
No: 49/A Üsküdar / İstanbul
Tel: 0 216 329 96 91
nazimtanrikulu@yahoo.com
www.daganinbahcesi.com

Doğrubahçe 
Doğal Ürünler Merkezi
Şemsettin Günaltay caddesi. 
Şakacı sok. Kökten Apt.
No: 57/D Kazasker
Erenköy / İstanbul
Tel: 0 216 463 41 32
info@dogrubahce.com
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Ecolife Cihangir
Sıraselviler cad. Soğancı sok.
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
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.ekozel.com.tr

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
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 sok.
No:6/1 Şişli / İstanbul
Tel: 0 212 232 20 62
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Organik Dükkân Bebek
Manolya sok. No:7/A Bebek / İst
Tel: 0 212 358 43 10
organikdukkan@gmail.com

Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri Yeşilköy
Dünya Ticaret Merkezi Blok 
Çarşı Kat: 1 No: 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 / İst
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 13 38 - 39
www.ekobahce.com 

Vitaminera
Atrium Çarşısı 9. Kısım
No:107 Ataköy / İstanbul
0212 661 7829
www.vitaminera.net

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

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

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

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

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

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 336 98 34

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

Kayseri

Yaşamsal Organik 
Alparslan mah. Bahar cad. 
No:29 A Melikgazi / Balıkesir
Tel:0 352 233 44 00
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
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Kivahan
Galata Kulesi Meydanı
No:4 Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0 212 292 98 98
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 Caddesi 
No:44 Zincirlikuyu 
İstanbul
Tel: 0 212 288 27 33
www.leyanrestaurants.com

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

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

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

Yazı Cafe
Caferağa mah. Sarraf Ali
Sok. No:31/1 Kadıköy / İstanbul
Tel: 0 216 330 64 99
bistarabistara@hotmail.com

ECZANE

Ayasofya Eczanesi
Divan yolu 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

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 
ve Organik Ürünler 
Bereketzade Mah. Büyükhendek 
Cad. No: 7/3 Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 293 63 80
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 

Manavım.com
EROL AĞIRLAR
Cumhuriyet mah. Sadık Şendil 
Sok. No: 35/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 / İst
Tel: 0 212 698 34 02
umit@organikye.net
www.organikye.net

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
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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 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

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.dhara.com.tr

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

Ekonat Doğal Temizlik Ürünleri
7080 Sk. 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)
info@elezoliveoil.com

Greengoods
(Bebek ve Çocuk)
Bağdat Cad. 
Bozkır sok. No:2/25 
Onur Apt. B Blok 
Selamiçeşme 
İstanbul
Tel: 0 216 411 84 25
oerdemci@greengoods.com.tr
www.greengoods.com.tr

Kalite Sistem Grubu
Ar Plaza B Blok No:16 
Kozyatağı 
İstanbul
Tel: 0 216 445 27 27
gokcen@kalitesistem.com
www.kalitesistem.com

Kapbula Tekstil 
Mohini Avm Tanburi 
Ali Efendi sok.
No:15/211 Etiler
İstanbul
Tel: 0 212 269 60 09
info@kapbula.com.tr
www.kapbula.com.tr

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

BİREYSEL GELİŞİM

Atölye Çocukevi 
Sümer Korusu
Gülveren sok. 
No:21 Tarabya 
İstanbul
Tel: 0 212 299 93 25
basak@atolyecocukevi.com
www.atolyecocukevi.com

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

Çigong 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
www.agarta.com.tr

Nar Eğitim 
Akpınar mah. Kerpe sapağı
Kuşçu sok. No:10
Kınalıköyü/ Kandıra/Kocaeli
Tel: 0 262 561 27 24
ulku@naregitim.com

Park Tarabya Çocukevi 
Şenevler Tarabya Yokuşu
No:1/ A Park Tarabya / İst
Tel: 0 212 299 28 56

ETKİNLİK-ATÖLYE

Gel, Oyna 
Meydan Alışveriş Merkezi
Çakmak / Ümraniye

Meydan Alışveriş Merkezi
Merter / İstanbul 
Tel:0 532 446 12 98
sulesenols@yahoo.de
www.geloyna.org
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Firuzağa Mah. Faikpaşa Sokak 
Faikpaşa Apt. No: 37 D.1-2
Çukurcuma/Beyoğlu/İstanbul

Buğday Ekoloji Ajandası, doğanın sonsuz devinimi 
içerisindeki özel günleri, dönemleri, doğa hareketlerini 
yeniden takvimimize sokuyor. Çoğumuzun doğadan 
kopuk yaşadığı bu dönemde bize Kırlangıç fırtınalarını, 
ay takvimlerini, kuş göçlerini, serçelerin yuvalama 
zamanlarını hatırlatıyor. Hayatımızı derinden etkileyen 
ayın hallerini gösteriyor. 

2004’ten bu yana beş kez yayımlanan Buğday 
Ekoloji Ajandası aynı zamanda her hafta, doğa için 
yapabileceğimiz basit öneriler sunuyor. Organik 
atıklardan kompost yapmaktan, alışverişlerimizde 
naylon torbadan bez çantaya geçmeye, kısa mesafelerde 
araba yerine bisiklete binmekten, evde yoğurt yapmaya 
kadar geniş bir yelpazede, bir birey olarak doğayla dost 
yaşamanın yollarını gösteriyor.

Buğday Ekoloji Ajandası her nerede olursak olalım, ister 
köyde, ister bir megapolde, doğayla dost bir yaşamın 
mümkün olabildiğini hatırlatıyor.

Buğday Ekoloji Ajandası’nı, 
2011 yılında da basabilmek için sponsor arıyoruz. 
Daha fazla bilgi ve iletişim: gizem@bugday.org

Doğanın Takvimi 
İnsanın Takvimiyle Yeniden Birleşiyor


