
Çevremdekilere “ekoturizm ne-
dir?” diye sordum. Aldığım ce-
vaplar şöyle: “Doğayla ilgili tu-
rizm biçimi”, “Ekolojik alanlar-
da ekolojik gıdalar tüketile-
rek yapılan turizm”, “Doğanın 
dengelerini bozmadan turizm 
yapmak”, “Keşfetmekten ziya-
de gittiğin yerin ekolojik den-
gesine müdahale etmemek”. 
Annem ise şöyle cevap verdi: 
"Güzel ve doğası kirlenmemiş 
bir yerde turizm demek…”

Uluslararası Ekoturizm 
Derneği'nin (TIES) 1990 yılın-
da yaptığı tanıma göre ekotu-
rizm, "doğal alanlarda doğa-
yı koruyan ve yerel toplulukla-
rın refahını iyileştirme yönün-
de sorumluluk gözeten seyahat 
biçiminin yanında koruma, ye-
rel topluluklar ve sürdürülebi-
lir seyahati bir araya getirmek"  
ile ilgili. Bu nedenle ekoturizm; 
doğal kaynakların üzerindeki 
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baskıların azaltılması, doğa 
korumaya ve kültürlere yönelik 
farkındalığı ve saygıyı geliştir-
mesi, ziyaretçiler ve ev sahip-
lerine olumlu deneyimler kat-
ması, koruma için doğrudan 
finansal yarar sağlaması, ye-
rel toplulukların güçlenmeleri 
için  finans desteği ve ev sahi-
bi ülkelerin politik, çevresel ve 

Ekoturizm doğayı 
korur, farklı kültürlere 
yönelik farkındalığı 
geliştirir, ziyaretçilere 
ve ev sahiplerine 
olumlu deneyimler 
katar, yerele finansal  
yarar sağlar.
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Allah Rızası İçin…
Afrika’daki açlar için gıda yardımı göndermek, çocuğumuz için para kazanmak, 
ailemiz için ev almak, tatil yapmak için para kazanmak, para kazanmak için ça-
lışmak, kısa bir tat,  zevk almak adına hastalanmak, iyileşmek için ilaç almak, do-
ğayı korumak için ağaç dikmek, iklim değişikliğini durdurmak için protokol imza-
lamak, karşımızdakileri değiştirmek için eğitim yapmak, canımız acıdığı için biri-
lerini suçlamak...

Bir dönüp bakın yaşamınıza, neler için neler yapıyoruz! Nasıl da bir kulp ta-
kıp kendi kararımız ile “doğru” olana, “öncelikli” olana karar verip adımlar atıyo-
ruz. Ben böyle yaptığım dönemlerin, anların sonrasında kendimi çok güçsüz, za-
yıf ve umutsuz hissediyorum.

Halbuki sıkça, şu anda olduğu gibi yaptığım her şeyi, en ufak hareketten, ge-
niş etkili olabilecek kararlarıma kadar “Allah rızası” için yaptığımda zihnim sadece 
buna konsantre olmak için çabalıyor. Tek bir hedefe yönelik yapınca tüm adımla-
rım uyumlanıyor, kendiliğinden öncelikler ortaya çıkıyor, yaşamı yanımda hissedi-
yorum, zihnimin atakları dışında hiç bir şeyle savaşmam gerekmiyor. Ben araba-
yı kullanıyorum dikkatlice, vites değiştiriyorum, dümen kırıyorum, ne yapacağım 
her an belli zaten nereye varmak için yola çıktığımı biliyorsam. Yaşamda varmak 
istediğim tek nokta her an Allah rızası için yaşayabilmek.

Yukarıda yazdıklarım tamamı ile benim kişisel bir paylaşımım. Başkalarından 
ne böyle bir beklentim var ne de böyle düşünmeyeni sorguluyorum. Sonuçta be-
nim için “Allah” olarak tanımlı olan “bir”lik, yaratılışın bütünlüğü; birçok kişinin 
zihninde, gönlünde başka isimle, başka tanımla kendini gösteriyor olabilir muh-
temelen. Hepsine derin saygım var Allah rızası için.

Hayalim, gönlümden geçen, adına ne diyorsak diyelim tüm dünyada insanlı-
ğın ortak bir duyguya gelmesi, tek tek sorunlardan aldığı dürtüyle değil, yaratılı-
şın gücü, içimizdeki bilgelik ile herkesin aynı anda aynı gerçeğe hizmet ediyor ol-
ması. Hesabını dahi yapmadan. Sonuçta yapılan her iş aynı varlık şekli için hizmet 
olarak yapılırsa hangi sorun kalır ki bunun karşısında? Küresel ısınma mı, açlık mı, 
doğal kaynakların sömürülmesi mi? Sanki neye teslim olacağımızı bir anlasak bü-
tünde, detaylar hep kendiliğinden çözülecek gibi...

Derin saygım ve hizmet aşkımla. 

Victor Ananias’ın 2 Mart 2007 tarihinde
yayımlanan Buğday e-bülten yazısı...

sosyal havasına ilişkin hassasi-
yet yaratması ilkelerini barındı-
rıyor. Dünya Doğa Koruma Ör-
gütü’nün (IUCN) Ekoturizm 
Programı tarafından 1993’ten 
bu yana kullanılan tanımla-
ma ise şöyle: “Henüz bozulma-
mış doğal alanlara, doğanın (ve 
ona bağlı olan geçmiş ve yaşa-
yan kültürün) tadına varmak 
amacıyla doğa korumayı gö-
zeten, düşük ziyaretçi yoğun-
luğu olan ve yerel toplulukların 
sosyo-ekonomik olarak canlan-
dırma sağlayan sorumlu seya-
hat ve ziyaretler”.

Farklı kurum ve bilim insan-
ları tarafından yapılan ekotu-
rizm tanımlarının kesiştiği nok-
ta; doğal güzelliği olan alanla-
ra erişimin gelecek nesiller için 
de korunması, erişilebilir olma-
sı ve bunun için de doğal gü-
zelliklerin ziyaretçiler tarafın-
dan olumsuz biçimde etkilen-
memesi gerektiği.

Bugün farklı ülkelerde eko-
turizm biçimleri, tanımların 
gerektirdiği biçimde uygulan-
maya çalışılıyor. Bu bazen tur 
operatörlerinin yerel topluluk-
larla doğrudan iletişime geçe-
rek seyahatleri planlamaları ile 
olurken, bazen de kırsal turizm 
faaliyetleri kapsamında kırsal 
alanlarda yaşayan yerel toplu-
luklara yapılan ziyaretler veya 
belirli dönemlerde gönüllü ola-
rak çiftliklere destek sağlanma-
sı şeklinde de oluyor.  

Tarım ve turizmin Türkiye 
için önemi herkesçe aşikâr. 
Turizm politikasında önemli bir 
değişiklik yapılmazsa yakın bir 
gelecekte kitle turizminin doğa-
daki olumsuz etkileriyle turiz-
min Türkiye’ye sağladığı ekono-
mik faydalar da ortadan kalk-
maya başlayacak. Aynı şekil-
de tarım faaliyetlerinin yoğun-
laşmasıyla sürdürülebilir kır-
sal kalkınma da tehdit altında 

ki, Türkiye’nin tarımsal alanları 
ve bozkır habitatları neredeyse 
Türkiye’nin yarısını oluşturuyor. 
Bunun anlamı biyolojik çeşitli-
liğin korunması, küçük çiftçi-
nin kırsal yaşamının devamı ve 
ekonomik kalkınmanın bütünle-
şik olarak ele alınması gereklili-
ği. Bu yaklaşım, özellikle doğa 
üzerinde olumsuz etkileri olan 
turizm ve tarım sektörü için ön-
celikli. Türkiye’de bugün biyolo-
jik çeşitlilik ve atadan kalma, 
yaşayan kültür üzerinde büyük 
bir baskı var ve bunun azaltıl-
masına yönelik faaliyetler her-
kesin sorumluluk almasını ge-
rektiriyor.

Buğday Ekolojik Yaşamı 
Destekleme Derneği, 2004 yı-
lından bu yana yürüttüğü 
TaTuTa (Ekolojik Çiftliklerde 
Gönüllü Bilgi ve Tecrübe Takası) 
Programıyla ekolojik ve do-
ğa dostu tarım yapan çiftçi-
ler ve işletmelerle bu konuda 
bilgi, tecrübe, ilgi sahibi kişiler 
arasındaki değiş-tokuşu haya-
ta geçirdi. Program, Türkiye’de 
uygulanmaya çalışılan ilk yay-
gın ve kapsamlı ekoturizm ağı. 
Buğday Derneği, TaTuTa ile kır-
salda yaşayan ve ekolojik ta-
rımla uğraşan çiftçilere doğru-
dan destek sağlamayı amaçlar-
ken, bir yandan da unutulma-
ya yüz tutan geleneklerin kent-
te yaşayanlar tarafından öğre-
nilmesini ve edinilen deneyimle-
rin karşılıklı paylaşılmasını he-
defliyor.

TaTuTa programı, 2011 yı-
lında güncellenerek yeni bir dö-
neme girdi ve artık daha çok 
bölgeyi ve çiftliği kapsıyor. 
Buğday, 2011 yılı sonuna doğ-
ru yayınlanacak olan TaTuTa 
Rehberi ve güncellenen web si-
tesi ile ekolojik bir gelecek iste-
yen herkese yeni kapılar açma-
ya hazırlanıyor.  

 —Melike Hemmami

TaTuTa 
Adım Adım Büyüyor

Adım Adım Oluşumu, 
TaTuTa projesini Eylül 
2010’da başlayan bir 
kampanya ile destek-
ledi. Kampanya, top-
lanacak her 1000 TL 

ile yeni bir çiftliğin ek-
lenmesini amaçlıyordu. 
Kampanya kapsamın-
da Avrasya maratonu 

ve daha sonra Runtalya 
koşuldu. Her iki mara-
tonda toplanan 54 bin 
800 TL, 55 çiftliğin sis-
teme katılmasının yolu-
nu açtı. Türkiye’nin ne-
redeyse her köşesin-

den gelen talepleri de-
ğerlendirerek, çiftlikle-
ri ziyaret etmeye başla-
dık. Buğday ekibi olarak 
Urfa’dan Kırklareli’ne, 
Datça’dan Kars’a uza-

nan yol haritasıy-
la Türkiye’yi karış karış 
dolaşıyoruz. Çiftçilerle 
tanıştık, sohbetler et-

tik, fotoğraf çektik; ce-
bimizde tohumlar ve 

anılarla yollarda olmayı 
sürdürüyoruz. Bugüne 
kadar 47 çiftlik ziyaret 
ettik. Birbirinden kıy-
metli insanlarla tanış-
tık. Yakın gelecekte dü-

zenleyeceğimiz çift-
çi buluşmasyla eski ve 
yeni çiftlikleri bir ara-
ya getirerek, hem tec-

rübe paylaşımı yapaca-
ğız, hem de sistemin iş-
leyişiyle gönüllü-misafir 
koordinasyonu konula-
rını konuşacağız. Adım 
Adım Projesi ile yıl so-

nunda sistemdeki çiftlik 
sayısının 100'e ulaşma-

sını planlıyoruz.
Özgür Koç
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Hikâye nasıl anlatılır,
dinleyenler nasıl cezbedilir?

Doğadan ilham alanlar
bir araya geldi

Çamtepe’de
Sonbahar–Kış Programı

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

Çamtepe’de yaz keşiflerle geçiyor

Buğday’ın Kaz Dağları’ndaki eğitim merkezi 
Çamtepe’de sonbahar ve kış aylarında da atöl-
ye ve eğitim çalışmaları düzenlenecek.  

Atölye ve kursların içerikleri ve ayrıntılı prog-
ramları www.camtepe.org ve www.bugday.org 
sitelerinden izlenebilir. 

Çamtepe’de sonbahar-kış takviminde kesin-
leşen bazı atölyeler ve tarihleri şöyle:

Ekolojik Yaşam ve Zeynep Çelen ile Yoga 
    1–4 Eylül 
Şifa Haftası 
    5–13 Kasım (Kurban Bayramı)
Zeytin Atölyesi 
    25–27 Kasım 
Zeytin Atölyesi 
    9–11 Aralık 
Zeytin Atölyesi 
    16–18 Aralık 

Hikâye anlatıcılığı aydınlık ve büyülü hayal gücü-
ne can verme sanatı. Hikâye anlatıcısı ise ger-
çekleri madde madde listeleyen bir haberciden 
ziyade izleyicisine hayali dünyaya bir pencere 
sunan kişi. Ancak anlatıcının bunu yapabilme-
si için izleyicilerine rehberlik edeceği uzak di-
yarlarda – hem bedeninin hem de zihninin için-
de – bulunmuş olması gerekiyor. 

Çamtepe’de 22-24 Temmuz’da düzenlenen 
“Masal Anlatıcılığı” atölyesine katılanlar ma-
salların ve hikâye anlatıcıların dünyasını keş-
fetti. Atölyeye katılanlar, hikâye anlatıcılığının 
temellerini ve dinleyicileri nasıl cezbedebilecek-
lerini öğrenmek üzere adımlar attılar.

Los Angeles’taki Claremont College’da ti-
yatro eğitimi, resim ve çizim dersleri, Paris’te 
konservatuvarda hikâye anlatıcılığı eğiti-
mi alan Judith Malika Liberman’ın eğitimci-
si olduğu “Masal Anlatıcılığı” çalışmasında, 
hikâyelerin dinleyicilerin zihninde can bulması 
için, hikâyeyi renklendirme, uyarlama, konuya 
uygun olarak doğaçlama ve daha sonra anlat-
mak üzere bir efsaneyi hatırlamanın incelikleri 
üzerinde duruldu. 

Çalışmaya katılanlar, uykuya dalmak üzere 
olan çocuklar, çay sohbetinde bir araya gelen 
yetişkinler, bir konferansta ya da hikâye an-
latma gecesinde toplanan daha kalabalık bir 

Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi hareketli, be-
reketli bir yaz geçiriyor. Merkeze Temmuz ayı-
nın ilk hareketini “Yaşam Okulu” getirdi. Atlas 
Dergisi ortaklığı ile gerçekleşen Yaşam Okulu 
1-7 Temmuz tarihlerinde ikinci kez gerçekleşti.

Yaşam Okulu’na katılanlar yaşamın yalın ve 
olağan döngülerini, doğanın kendisinde, dere-
de, tarlada ve okulda fark etmenin yollarını 
keşfettiler. Kaz Dağları’nın eteklerinde kuru-
lu merkezimizde bir hafta boyunca geçmişin 
unutulmuş bilgeliklerini tanıma, doğanın örün-
tülerinden masalların erdemlerine uzanan yol-
culukta, düşünme ve öğrenme yetilerini geliş-
tirme fırsatı buldular. Yaşam Okulu’na katı-
lanlar, kendilerini ve onları çevreleyen evreni 
tanımaya; gezegeni, bugünü ve geçmişi anla-
ma yolunda adımlar atıp gezegenin gereksin-
diği bilgileri keşfetmeye çalıştılar. 

Yaşam Oku lu  programın ın  baş l ı ğ ı 
“İçimizdeki Doğa ve Doğanın İçindeki Biz”di. 
Program kapsamında “Doğanın Dili”ni Doğa 
Derneği’nden Güven Eken; “Örüntü Gözü”nü 
Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü’nden 
Mustafa F. Bakır; “Örüntü Sistemleri ve Kaotik 
Yapılar, Mekanizmalar” ve “Nasıl Düşünür, 
Nasıl Hatırlar, Nasıl Algılarız?” sunumunu Dr. 
Sinan Canan; “Sağlığın ve Hastalığın Doğası”nı 
Şifahane’den Dr. Günnur Başar; “Gezegeni 
Kurtaran Masallar”ı, Atlas Dergisi’nden Özcan 
Yüksek; “Doğanın ve Yaşamın Farkındalığı"nı, 
Burcu Arık ve “Anadolu Sembolizmi”ni Ahmet 
Yazman paylaştı.

Çamtepe'de 29-31 Temmuz'da düzenlenen 
“Doğa Gözlem Okulu”, doğadan ilham alanla-
rı bir araya getirdi. Katılımcılar üç gün boyun-
ca doğayı kendilerine rehber edinerek kuş, bitki, 
böcek ve gökyüzü gözlemi yaptı, gözlem bece-
rilerini güçlendirdi, doğadan ilham almış şiir ve 
edebiyat eserlerini dinleyerek kendi doğa gün-
celerini oluşturdular.

Doğa gizlem okulunun öğrencileri yaz sıca-
ğında, sararan otların arasında bile yeşeren ya-
şamı gözlemlediler. Gökyüzünde, toprağın altın-
da, ağacın üstünde, suyun içinde; birbirinden 
farklı bu yaşamların izi sürdüler. Katılımcılar, 
kızılçamlarda durmaksızın öten cırcırböcek-
lerini dinledi, sabahın erken saatlerinde hare-
ketlenen kırlangıçları izledi, yabani havuçların 
arasına saklanmış yengeç örümceklerini ara-
dılar. Kurumuş peritozlarını bulmaya çalıştılar, 
rüzgârda uçuşan-suyla yayılan tohumlara bak-
tılar. Doğa rehberleri oldu. Ondan örüntülerini, 
işaretlerini, döngülerini paylaşmasını istediler.

Katılımcılar, ister şehirde ister yabanda ol-
sunlar doğaya daha yakından nasıl bakabile-
ceklerinin yollarını öğrendiler. Gözlem becerile-
rini güçlendirmek için düzenlenen okulda kuş-
ları dinlediler ağaçlara sarıldılar. Gök atlas kul-
lanarak yıldız kümeleri, bulutsular ve gökadala-
rı izlediler. Doğanın ve ayın takvimini takip edip, 
doğanın döngüleri üzerine sohbet ettiler. Fo
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grup; kimlerden oluşursa oluşsun, dinleyici-
yi cezbedecek hikâye anlatımının püf nokta-
larını keşfettiler. Katılımcıların kendi yaptıkları 
hikâye defterinin sayfaları Çamtepe’den ayrı-
lırken daha sonra anlatacakları hikâyelere da-
ir sırlarla doluydu. 

Hikâye anlatıcılarının sesi ve varlıkları bu işin 
önemli araçları olduğundan eğitimde ayrıca yo-
ga, shiatsu fiziksel ısınma ve nefes egzersizleri 
de yer aldı. Bunun yanı sıra, anlatıların öncelik-
le anlatıcıların gözünde canlandırması gerekti-
ğinden çizim çalışmaları da yapıldı. Ateş başın-
da anlatılan hikâyelerse Çamtepe’nin misafirle-
rini uçan halılarla uzak diyarları keşfe çıkardı.
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Türkiye’nin ilk  Permakültür Buluşması, 24-
28 Haziran 2011 tarihlerinde, Bayramiç’e 
bağlı Muratlar Köyü’nün Yeniköy mevkiinde, 
120'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. 
Buluşmada derneğimizin kurucusu Victor 
Ananias da için de bir anma gerçekleştiril-
di ve daha önce gerçekleştirilen Doğal Yapı 
Atölyesi'nde, üzerine buğday kabartmaları 
yapılan bina sevgili Victor’ Ananias'a adan-
dı. Victor'un adının yazıldığı bir ahşap tabe-
la, bu binanın duvarına asıldı ve ardından 
da yeşil yapraklar içinde Victor için helva 
dağıtıldı. Buluşmadaki sohbetlerde Victor 
sık sık güzel sözlerle, sevgiyle, saygıyla ha-
tırlandı, anıldı... Buluşma, Türkiye’de per-
makültürü öğrenen, uygulayan, merak eden 
köylü, kentli, genç, yaşlı, üretici, kısacası 
sürdürelebilir bir yaşam için çözümler ara-
yan insanları bilgi ve tecrübe paylaşımı için 
bir araya getirdi. 

Permakültür topluluğundaki ilişkileri güç-
lendirmek, işbirlikleri ve dayanışmanın geli-
şeceği bir alan yaratmayı amaçlayan dört 
günlük buluşmanın ilk iki günü permakül-
türle ilgili uygulama ve paylaşımlar yapıldı, 
son iki gün ise “Türkiye’de permakültür işbir-
liği ve stratejisi” temaları altında 40'a yakın 
çalışma gerçekleştirildi.

Slow Food’un İstanbul konviviyumları; Fikir 
Sahibi Damaklar, Yağmur Böreği ve Balkon 
Bahçeleri, TaTuTa projesinin, Victor Ananias'ın 
açtığı yolda, sürdürülebilirliği ve yaygınlaşma-
sına katkıda bulunmak amacıyla 19 Haziran 
Pazar günü gerçekleştirdikleri kahvaltı-
da bir araya geldiler. TaTuTa’ya gönül veren 
Slow Food hareketinin İstanbul'daki temsil-
cileri, Beyoğlu’nda gerçekleştirdikleri kahval-
tı etkinliğinde hem projenin fikir babası Victor 
Ananias’ı andı, hem de projenin yaygınlaşma-
sı için Buğday’a üye olup destek topladılar. 
Doğal, yerli ve sürdürülebilir gıdayı savunan 

Permakültür Buluşması’nda 
Sevgili Victor’u Andık

Slow Food İstanbul Konviviyumları’ndan TaTuTa’ya destek

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

kentlilerden oluşan TaTuTa dostları, pro-
je hakkında bilgi alırken, Slow Food üyesi us-
ta şeflerin hazırladığı birbirinden güzel yöre-
sel lezzetleri de tattılar. Toplantıda Fikir Sahibi 
Damaklar Konviviyumu Lideri Defne Koryürek, 
“Victor ile başlamış bu misyonun sürmesini çok 
önemsiyoruz” derken, Buğday Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Güneşin Aydemir de bu organi-
zasyon için seferber olan herkese teşekkür etti. 

Toplantıda toplanan bağışlarla TaTuTa ağı-
na bir çiftlik daha eklenebilecek. Duyarlılıkları 
için Slow Food İstanbul temsilcilerine teşek-
kür ediyoruz.

Taşındık! Yeni adresimiz: Asmalımescit Mahallesi Nergis 
Sokak No: 8/8 Kat: 2 34430 Beyoğlu/ İstanbul. Yeni ofisimizde 
aramıza yeni katılan arkadaşlarımız Burak Oğuz Günaydın ve yeni-
den aramızda olan Mine Eroğlu ile birlikte, daha ekonomik bir ofiste 
verimli çabalar içinde olacağız. 3 aylık kiramızı ödeyen üyemiz Deniz 
Bülbül'e çok teşekkür ediyoruz. Ekim ayından itibaren kiramız için 
sponsor arayışımız sürüyor. Bu konuda bize yardımcı olabilecekseniz, 
lütfen 0212 252 52 55 numaralı telefondan veya selma@bugday.org 
mail adresinden bizimle temasa geçmenizi rica ediyoruz.
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Negerek Böreği  

1/2 kg rendelenmiş  
yeşil kabak, 1/2 su 

bardağı pirinç, 150-200 
gr kadar ezilmiş tulum 
peyniri, beyaz peynir 
veya lor, 2 yumurta, 

arzu ettiğiniz miktarda 
taze yeşillik (nane, 

maydanoz, dereotu, taze 
soğan), 2 su bardağı 

kadar (karışımın üzerini 
geçecek kadar) süt, tuz, 

karabiber, kırmızı pul 
biber, üzerini süslemek 
için domates dilimleri, 

ortadan ikiye  
kesilmiş biber

Tepsiyi yağlayacak 
kadar zeytinyağı süt, 
domates, biber ve yağ 

dışındaki tüm malzemeyi 
güzelce karıştırın. 

Tepsinizi yağlayın ve 
karışımı döküp güzelce 
yayın. Üzerini geçecek 

kadar süt gezdirin, 
domates dilimleri 

ve biberlerle üzerini 
süsleyin. İsterseniz 
üzerine çörekotu ve 

susam gezdirebilirsiniz. 
180-200 derecede 

ısıtılmış fırında 40-50 
dk. (kenarları kızarana 

kadar) pişirip hafif 
ılındıktan sonra servis 

edin. (8 kişilik)

mevsimlik sofralar
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Mevsim yaz şimdi. Pazarlarda 
bereket, bolluk. Fasulyeler, bö-
rülceler, mısır, biber, doma-
tes, patlıcan, kabak... Daha 
nicesi var yazın tezgâhlarda. 
Yeşillikleri de unutmamak lazım 
tabii, onlarsız sofra olur mu? 
Mesela şifa küpü semizotu. İlk 
aklıma gelen yoğurtlu salatası. 
Hani hep yaparız ya meze niye-
tine. Ben onu cacık gibi, salata-
lıkla karıştırarak yapar oldum. 
İçine biraz da dövülmüş ceviz 
ekliyorum. Yeşil salatalara da 
katarım semizotunu. 

Bahçede bol nasılsa. Ne ka-
dar çapalasan, yolsan, atsan 
da o inatla bitiyor. “Neden is-
temezsiniz ki beni, oysa şifama 
ihtiyacınız var,” dercesine di-
rençlidir. Çıkıp gitmez hayatı-
nızdan. Gitmesin de zaten.

Ah ne güzeldir yaz, ne renk-
lidir. Bir salata olsa tabağınız-
da, yanında bir dilim ekmek. 
Bir zeytinyağlı yemek de eklen-
di mi listeye, daha ne ister ki 
gönül. Yaz deyince zeytinyağ-
lılardan ve salatalardan ya-
na kullanırım zaten tercihimi. 

Başka bir şey çekmez ki canım. 
Mesela taze fasulyeyle barbun-
yayı birlikte pişiririm. Ege’de bu-
na “çakıldaklı aş” derler. Adı bi-
le güzel. Tadı adından da gü-
zel. Sonra kabak... Ondan öy-
le farklı şekillerde yararlanılabi-
lir ki. Haşlayıp salatasını yapa-
rım mesela. Ya da en sık yap-
tığım yaz yemeklerinden bi-
rinden yana kullanırım terci-
himi, Karaburun’a has bir ka-
bak harikası: “Negerek böre-
ği”. Onun tarifini vereceğim si-
ze, Cavidan Hanım’ın anlattı-
ğı haliyle. Patlıcan deyince de 
şöyle az zeytinyağında kızar-
mış gibi yapan, bol domates 
soslu patlıcanları düşledim bir-
den. Hatta düşlemekle yetin-
medim, ekmeğimi bandım su-
yuna. “Mış gibi” yapan bir baş-
ka sevdiceğim de biberle hazır-
lanır. “Kendini kızartma zan-
neden biber buğulaması” diyo-
rum ben ona. Sivri biberleri yı-
kayıp yayvan bir tencereye dol-
duruyorum. Üzerine bol doma-
tes, sarımsak, az tuz ve az zey-
tinyağı. Kapatın kapağını pişsin 

Rengârenktir Yaz Sebzeleri 

tıkır tıkır. Kızartmadan farkı 
yok. Ama ondan bin kat sağ-
lıklı. Anlatması benden, dene-
mesi sizden. Ya da anlattıkları-
mı boş verin en körpelerini seç-
tiğiniz yaz sebzeleriyle şık şıkır-
dım davet sofraları hazırlayın. 
Misafiriniz olsun olmasın, ku-
rulun başına tadını çıkarın yaz 
güzelliklerinin.

Tijen İnaltong
www.mutfaktazen.blogspot.com
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Şişli %100 
Ekolojik Pazar 
5 Yaşında
Türkiye’nin ilk ekolojik paza-
rı ve Buğday’ın ekolojik pa-
zarlar projesinin ilk örneği 
olan Şişli %100 Ekolojik Pazar, 
Haziran’da beşinci yaşını bitir-
di. Şişli Pazar’ın doğum günü-
nü, 18 Haziran’da çeşitli per-
formanslar, resitaller, ikramlar 
ve çekilişlerle kutladık. 

Pazar’ın beşinci kuruluş yıl-
dönümünde derneğimizin ve 
%100 Ekolojik Pazarlar’ın ku-
rucusu sevgili Victor Ananias’ı 
saygı ve özlemle andık. %100 
Ekolojik Pazarların yaygınlaş-
ması yolunda çaba gösteren 
Victor, ekolojik ürün pazarının 
sağlıklı gelişebilmesi amacıy-
la, giderek artan ekolojik pa-
zarlarda oluşturulacak stan-
dartlar için, sektörün tüm ilgi-
li taraflarına işbirliği çağrısında 
bulunmuştu. 

Pazarıın doğum günü kut-
lamaları kapsamında Şişli 
Belediye Başkanı Mustafa 
Sarıgül de bir konuşma yap-
tı. Sarıgül, %100 Ekolojik 
Pazarların fikir babası ve ku-
rucusu Victor Ananias’ı rah-
metle anarak, “Ondan çok şey 

Meram’da %100 
Ekolojik Pazar Açılıyor
Buğday, Samsun ve Antalya 
deneyimlerinden son-
ra Konya Meram’da yeni bir 
%100 Ekolojik Pazar projesi-
ne daha destek oluyor. Meram 
Belediyesi’nce gerçekleştiri-
lecek %100 Ekolojik Pazar, 
Buğday Derneği destek ve da-
nışmanlığında, %100 Ekolojik 
Pazar standartlarına uygun 
olarak kurulacak, denetlene-
cek, yönetilecek. Pazara katıl-
mak isteyen tüm sektör pay-
daşlarının katılım talepleri-
ni Buğday’ın %100 Ekolojik 
Pazarlar Koordinatörü Batur 
Şehirlioğlu’na iletmeleri  
gerekiyor. batur@bugday.org

Samsun %100  
Ekolojik Pazarı Yeni 
Sezona Hazırlanıyor
Samsun %100 Ekolojik Pazarı, 
Samsunlu çiftçilerin bahar dö-
neminde yaşadığı ürün sıkın-
tısı ve yaz aylarında yaşanan 
müşteri azlığına rağmen 2011 
–2012 sezonuna en iyi biçimde 
hazırlanmak için çalışıyor. Bu 
kapsamda 19 Temmuz’da ger-
çekleştirilen toplantıda başta 
reklam ve tanıtım olmak üze-
re yapılması gerekenler proje 
paydaşlarınca değerlendirildi. 

Eskişehir  
Tepebaşı Belediyesi’ni 
Ziyaret Ettik    
Buğday, Türkiye'de sayısı hız-
la artan ekolojik pazarlar ara-
sı koordinasyon, ortak stan-
dart ve kurumlararası işbirli-
ği için çeşitli STK ve yerel yö-
netimlerle görüşmeye devam 
ediyor. %100 Ekolojik Pazarlar 
Proje Koordinatörümüz Batur 

öğrendim. Onun attığı tohum-
lar, Buğday Derneği ve %100 
Ekolojik Pazarlar ilelebet yaşa-
yacak. Buğday Derneği çalışan-
larına, çiftçilere ve tüketicilere 
çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Pazardaki  kut lamalar 
Tugay Başar ile KeKeÇa (Beden 
Perküsyonu) yaparak başla-
dı. Ardından herkesin bir şey-
ler hazırlayarak getirmesiy-
le bereketi artan Esnaf Hayırı 
(Yiyecek- içecek ikramı) ger-
çekleşti. Neler neler yoktu ki 
hayırda. Zeytinyağlı dolmalar, 
börekler, kekler, kısırlar, hat-
ta baklava bile… Öyle bereketli 
oldu ki pazarımızın hayırı, her-
kes doydu. Bu sırada Karadeniz 
Horon Ekibi sahne almıştı bile. 
Ekip, pazardaki herkesi coş-
turdu. Ebru Ayarcı yönetimin-
de Algo-ritmo Perküsyon Grubu 
ve Yahya Dai saksafon, Murat 
Alkan Gitar ikilisi de perfo-
manslarını sergilediler. 

Şişli %100 Ekolojik Pazar, 
Buğday Derneği’nin ekolojik 
sertifikalı ürünlerin sağlıklı ve 
güvenilir bir model ile tüketici-
ye kısa yoldan ve uygun koşul-
larda ulaşmasına olanak sağla-
yan pazar projelerimizin ilk hal-
kasını oluşturuyor,  yani %100 
Ekolojik Pazarların ilk göz ağ-
rısı. Türkiye’de ekolojik ürünle-
rin ve pazarların yaygınlaşma-
sına önayak olan Şişli’den son-
ra yine Buğday öncülüğünde 
Kartal, Bakırköy, Beylikdüzü ve 
Samsun’da da ekolojik pazar-
lar açıldı. Böylece ekolojik ürün-
ler daha çok tanınır, bilinir ve 
ulaşılabilir hale geldi. Ayrıca di-
ğer ekolojik pazarları, paza-
ra gelemeyenlere hizmet su-
nan internet satış projelerini 
ve dükkânları besleyerek zin-
cirleme olarak çok daha fazla 

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

Şehirlioğlu, 17 Temmuz Pazar 
günü Eskişehir Tepebaşı 
Belediyesi ve pazara katılan 
üretici ve esnaf ile görüştü. 
Buğday ve Tepebaşı Belediyesi 
işbirliği ve ortak standart-
lar konusunda birlikte ileri-
ye dönük adımlar atmaya ka-
rar verdi ve bunun ilk adımını, 
ekolojik pazarların fiyat politi-
kası konusunda attı. Tepebaşı 
Ekolojik Pazarı, %100 Ekolojik 
Pazarlar haricinde ilk fiyat po-
litikası ve standardı oluştu-
ran pazar oldu. Buğday’ın kat-
kısı alınarak gerçekleştirilen 
uygulamada %100 Ekolojik 
Pazarlar’dan farklı olarak ye-
rel ürünler ve dışarıdan alı-
nan ürünler için iki farklı fiyat 
aralığı belirlenip uygulanıyor. 
www.tepebasi.bel.tr

Kartal ve 
Şişli’de 

Kompost 
Atölyeleri
Nisan ayının ilk 

haftasında Kartal ve 
Şişli %100 Ekolojik 

Pazarlar’da düzenlenen 
ve büyük ilgi gören 
solucanlı kompost 

atölyesi, aynı pazarlarda 
birer kez daha  

yapıldı.

insanın ekolojik ürünlere ulaş-
masını sağladı. 

5 yıl sonra gelin birlikte ha-
tırlayalım: 2006 Haziran’ında 
48 tezgâhta 25 üreticiyle baş-
layan Şişli %100 Ekolojik Pazar, 
beş yıl sonra 260 tezgâhta 70 
üreticiyle devam ediyor. Sadece 
Şişli %100 Ekolojik Pazar’da yıl-
da yaklaşık 600 ton ekolojik 
ürün satılıyor. Pazarın yaklaşık 
1500 müdavimi var. Şişli %100 
Ekolojik Pazar, ekolojik yaşa-
mın farklı alanlarında etkinlik-
lere katılım olanağı da sağlıyor. 

Pazarın müdavimleri, saba-
hın erken saatlerinden itibaren, 
hem alışveriş ediyor hem de pa-
zarda gerçekleşen etkinliklere, 
söyleşilere katılıyor; ekolojik 
malzemelerle yapılmış gözle-
meler, içecekler, kekler ve pas-
talarla kahvaltı ve brunch key-
fi yapıyor. Türkiye organik et, 
süt ürünleri, muz, yerli kozme-
tik ürünler, yerli tekstil, çeşitli 
gurme ürünler, ithal kozmetik-
ler, içkiler, çikolatalar, bisküvi-
ler ve temizlik malzemeleriyle de 
Şişli %100 Ekolojik Pazar saye-
sinde tanıştı. 

İyi ki doğdun  
Şişli %100  

Ekolojik  
Pazar

%100  
Ekolojik
Pazarlar  
Nerede,  

Ne Zaman 
Kuruluyor?

                     
Şişli 

%100 Ekolojik Pazar
Her Cumartesi
7.00 – 17.00

Lala Şahin Sokak 
Feriköy

Bakırköy
%100 Ekolojik Pazar,

Her Cuma
10.00 – 20.00

Airport AVM Yanı Açık 
Otopark Alanı

Beylikdüzü
%100 Ekolojik Pazar

Her Cumartesi
10.00 – 18.00

Enver Adakan Cd.

Kartal
%100 Ekolojik Pazar

Her Pazar
8.00 – 18.00

Kartal Tren İstasyonu 
arkası

Samsun
%100 Ekolojik Pazar
Her Salı ve Cumartesi

Adalet Mh. Mevlana Cd.

www.ekolojikpazar.org
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Doğal
Tıp

sağlık

Azı Karar 

Çoğu 
Zarar: 
Güneş
Ultraviyole (UV) ışınları 
fazla gelirse vücudumuz 
hemen kendini korumaya 
alır ve melanozit hücreleri 
tarafından “melanin” adında 
bir pigment üretir. Bu 
pigment aynı zamanda bizim 
saç, cilt ve göz rengimizi  
de belirler. 

Melanozit hücreleri 40 
yaşından sonra çok fazla 
çalışmadığı için bu ve daha 
ileri yaştakilerin mutlaka 
güneşten korunmaları 
gerekir. Bu hücreler, 
duruma göre yeterince 
melanin üretemeyebilirler 
ve karşımıza cilt problemleri 
çıkabilir. Bu problemlerin, 

önlem alınmazsa cilt 
kanserine götürebileceğini  
de unutmamak gerek.

Aslında her yaştaki 
insanın, özellikle açık tenli 
kişilerin, ozon problemi 
nedeniyle daha da tehlikeli 
olan UV ışınlarından mutlaka 
korunması gerekiyor. 
Çocukların ise hiç güneşe 
çıkarılmaması daha doğru 
ama çıkıyorlarsa da açık 
renkli kıyafetler ve yüksek 
faktörlü güneş koruma kremi 
ile korunmalılar. Çocuklara 
ve hassas cildi olanlara 
40 faktörlü organik güneş 
koruma kremi kullanmalarını 
salık veririm.

D vitamini alımı için 
ise gölgede kalmak bile 
yeterli, hatta uzun kollu 
ince giysilerle de bunu 
sağlayabiliriz. 

Güneş alerjisine karşı  
koruyucu önlemler
Doğal tıp uzmanları ve 
bütünsel çalışan hekimler‚ 
güneş alerjisi olarak 
tanımlanan semptomların 
vücudun UV ışınlarına 
karşı reaksiyonu olduğu 
konusunda hem fikirler. 
Bu durumun bağırsak 
işlevlerinin düzgün 
fonksiyon göstermediği 
anlamına geldiğini de 
vurguluyorlar. O nedenle 
mide ve bağırsakların güneş 
banyosu öncesinde sağlam 
olmasına dikkat edilmeli. Bu 
konuda bir uzmandan destek 
alınmasında yarar var. 

Dr. Scheel’e göre güneş 
alerjisi diye bir hastalık yok. 
Ona göre, tipik kabarcıklar 
güneş koruyucusu olarak 
kullanılan kimyasallara ya da 
organizmanın aşırı güneş 
ısısına karşı toksin atma 
reaksiyonu. 

Dr. Davidis de güneş 
alerjisinin cilt hücrelerindeki 
vital maddelerin eksikliğine 
işaret ettiğini vurguluyor. 
Davidis’e göre bu bir 
metabolizma rahatsızlığı ve 
bütünsel tedavi sayesinde 
tamamen ortadan 
kaldırılabilir. Hatta beslenme 
değişikliğiyle çok şey 
başarılabilir ve ek olarak 
A vitamini takviyesi iyi bir 
koruyucu. Dr. Schüssler ise 
mineral tabletleri Almanya’da 
çok başarılı koruyucu bir 
önlem olarak uyguluyor. 
Güneş banyosundan sonra 
kabarcık yaşayanlara 
Calcium-Phosphoricum, No.2 
öneriliyor.

Güneşin etkilerini güneş 
çarpması ve güneş yanığında 
olduğu gibi hemen algılasak 
da, bazı etkiler yıllar sonra 
kendini gösterir. Bunlara 
“kronik etkiler” deniyor. Eğer 
fazla derecede UV ışınlarına 
maruz kalınırsa ya da sıkça 
güneş yanığı yaşanırsa 
cilt daha hızlı yaşlanır. En 
kötü durumda cilt kanseri 
gelişebilir, katarakt gibi göz 
hastalıkları oluşabilir.

Güneş yanığı, aşırı güneş 
ışınlarına maruz kalma 
sonucu oluşan hafif-şiddetli 
cilt iltihaplanmasıdır. Güneş 
yanığı, (güneş çarpmasındaki 
tipik semptomlardan baş 
ağrısı ve ateşlenme 
görülse de) cilt 
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Ozon 
problemi 
nedeniyle 
daha da 

tehlikeli olan 
UV ışınlarından 

mutlaka 
korunmalıyız.

edilen papatya yağı bir 
tülbentten süzülür. Çıkan 
yağ renkli bir cam şişeye 
konarak sıkıca kapatılır ve 
serin bir yerde saklanır. 
Günde birkaç kez güneş 
yanığına sürülür. 

Sirke ve frenk 
gülü 100 gr frenk 

gülünün taze 
taç yaprakları 

(gül kısmının yaprakları) 
ısıya dayanıklı bir kavanoza 

konur ve üzerine bir litre 
kaynatılmış sirke eklenir. Bu 
karışım iki hafta boyunca 
güneş alan bir yerde 
bekletilir ve sonra süzülerek 
iyi kapanabilen bir kapta, 
serin yerde saklanır. Güneş 
yanığı durumunda bu sirkeli 
sıvıdan, yanan bölgeye günde 
birkaç kez sürülür.

Sarı kantaronlu 
zeytinyağı ve şarap Sarı 
kantaronun çiçekteki en uç 
dalları toplanır ve kurutulur. 
Kurumuş sarı kantarondan 
300 gr. alınır, 300 ml. 
beyaz şaraptan ve 600 
ml’lik kaliteli zeytinyağından 
oluşan bir karışım hazırlanır. 
Bu üçlü karışım ısıya 
dayanıklı bir kavanozda 
dört gün boyunca günde 
birkaç kez karıştırılarak 

bekletilir. Beşinci günde 
kavanoz su banyosunda 3 
saat ısıtılır. Sarı kantaron 
dalları süzülerek karışımdan 
çıkartılır, elde edilen şifalı 
sıvı, iyi kapanabilen renkli 
bir cam şişeye alınır ve 
serin yerde saklanır. Güneş 
yanığına günde birkaç kez 
sürülür.  

Ciltte yine de kızarıklık, 
acıma ve su kabarcıkları 
oluşması durumunda 
ne yapmalı? (Güneş yanığı 
bölgesine buz kompresleri, 
yoğurt veya lor peyniri 
sargıları rahatlatıcı etki 
gösterir. Her durum için 
şifacı olan bal, evdeki yanık 
merhemleri ile (hamamelis, 
ekinezya merhemi) 
karıştırılarak acıyan bölgeye 
sürülebilir. Bu karışımlar 
güneş alerjisine de iyi gelir. 
Çok ağır durumlarda ise buz 
karlandırılır ve yanık bölgenin 
üzerine bastırılır.

Beslenme yoluyla cildi 
koruyucu önlemler 
 C vitamini kürü– 
günde 2-3 gr. C vitamini
 Magnezyum kürü 
 A ve B vitamini kürleri 
(tahıl, kırmızı sebze, 
domates, maya, havuç)
 Yoğurt ve ayran tüketimi.

Güneşsiz kalmamanız ve 
güneşe de aldanmamanız 
dileğiyle…

Şaduman Karaca 
Doğal Tıp Uzmanı 
www.sadumankaraca.com

yanığıdır. Güneş yanığında 
diğer bir semptom ise 
ishaldir. 

Güneş çarpması ve 
yanması birlikte gelişebilir, 
bu durumda  ilk önce 
güneş çarpması konusunda 
ilkyardım ve diğer gerekli 
önlemler alınması gerekir 
(Detaylı bilgi için: www.
sadumankaraca.com/güneş 
çarpmasında ilkyardım). 
Hayati tehlike atlatılıp, 
hastanın durumu normale 
döndükten sonra güneş 
yanığı durumunda doğal tıp 
ile desteklerine geçilebilir. 

Güneş yanığının  
bitkilerle  
tedavisi

Patates ya da  
orman sarmaşığı Çiğ  
patates soyulur ve orta 
kalınlıkta dilimlenerek yanık 
üzerine dizilir. Yıkanmış taze 
orman sarmaşığı yaprakları 
acıyan bölgenin üzerine 
konur ve kişi patatesin veya 
yaprakların soğukluğunu 
hissetmez olunca uygulama 
tekrarlanır.

Tıbbi papatyalı 
zeytinyağı 25 gram 
kurutulmuş tıbbi papatya 
250 ml’lik yüksek kalitedeki 
zeytinyağı ile dolu ısıya 
dayanıklı bir kavanozda 
karıştırılır. Kavanoz yarıya 
kadar su dolu bir tencereye 
oturtulur ve 2 saat kadar  
hafif hararetli ateşte ısıtılır. 
Soğumaya bırakılır ve elde 
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içimizden biri

Ahmet 
Kizen

Fethiye’nin Yanıklar 
Köyü’nde, dere boyun-
da sadece okaliptüs ağaç-
ları olan bir araziyi cen-
nete çevirdi. Adını Pasto-
ral Vadi koydu. Yüksek Mi-
mar Ahmet Kizen, ilk Ta-
TuTa çiftliklerinden Pas-
toral Vadi’nin öyküsünü, 
Türkiye'de ekoturizmi ve 
TaTuta’nın yeri hakkındaki 
görüşlerini bizimle paylaştı. 

Pastoral Vadi'ye ilk ne za-
man geldiniz ve geldiğiniz-
de nasıl bir yerdi? Yaklaşık 
20 yıl önce vadiyi keşfet-
tim, ana hatlarıyla arazide 
yerleşim planı yaparak, işe 
yaşadığım evden başlayıp 
2000 yılında içine taşındım. 
Satın aldığımda, arazide 
dere boyunca sadece oka-
liptüs ağaçları vardı. Kuze-
ye baktığından köylüler adı-
na “kuzbük” diyorlardı.

Bugüne nasıl geldiniz?
Hiç kolay olmadı. İnandı-
ğımız yolda devam eder-
ken çeşitli zorluklar yaşa-

dık. Yeni bir yaşam ve tatil 
tarzını benimsetmek zaman 
aldı. Bugün bile bunları tam 
olarak başarmış sayılmayız. 
Çiftlikte çalışan komşuları-
mız, dünyanın her yanından 
gelen gönüllüler, konuklar 
ve bizler, bir arada yaşar-
ken,  yaşadığımız sorunlar 
ve bulduğumuz çözümlerle 
bugünlere geldik.

Bugüne kadar çiftlikte en 
çok zorluğunu çektiğiniz 
konu ne oldu?
Sürdürülebilirlik… Kendi 
ayaklarımız üzerinde dura-
rak, amaçlarımızdan taviz 
vermeden yolumuza devam 
etmeye çalışıyoruz. Diğer 
TaTuTa çiftlikleriyle birlik-
te ortak sorunlarımıza çö-
züm aramak, hedef kitlele-
re ulaşmak için ortak tanı-
tım yapmak istiyoruz. 

Pastoral Vadi bireysel yol-
culuğunuzu nasıl etkiledi?
Vadi’de yaşıyorum. Vadi’ye 
gelenlerle tanışmak, sohbet 
etmek, fikir alıp vermek çok 
güzel... Vadi’de yaşayanlar-

la sorunları belirlemek, bir-
likte çözüm üretmek, çö-
zümlerin hayata geçtiğini 
görmek en büyük kazancım.

Türkiye ekoturizminin şu 
andaki durumunu nasıl  
görüyorsunuz? Son beş yıl-
dır dünyaya paralel ola-
rak Türkiye’de de ilgi artıyor. 
Ekoturizm yapılmaya çalışı-
lan yerde, envanteri çıkarı-
lan doğal ve kültürel değer-
leri koruyarak kullanma, ta-
şıma kapasitesinin dışına 
çıkmama yanında, yerelde 
yaşayanların da katılımı çok 
önemli. Henüz keşfedilme-
miş kırsal dokusunu koru-
yan alanlarda, yukarıda say-
dığım olmazsa olmazlar dı-
şında, dış görünüşü yöreye 
uygun olsa da sadece rant 
beklentisi ile oluşan “turis-
tik yapılar” ekoturizme za-
rar veriyor. 

len yörede, yerelde yaşa-
yanların ve ziyaretçilerin bi-
linçlenmesi de dahil, yerel-
de ekoturizmden kazanı-
lan paranın geçim sınırla-
rında tutulması çok önemli, 
aksi durumda sahil bandın-
da yer alan şirin kasabala-
rın rantın artmasıyla başına 
gelenler tekrarlanacaktır. 

TaTuTa sistemine ilk katı-
lan çiftliklerdensiniz...
Vadide hayalimi gerçek-
leştirmeye devam ederken, 
Buğday, TaTuTa projesini 
2004 yılında hayata geçir-
meye başladı. Pastoral Vadi 
de projeye dâhil oldu. Pro-
jenin diğer çiftliklerle birlik-
te son toplantısı vadide ya-
pıldı. ECEAT toplantısı gibi 
birçok toplantıya ev sahip-
liği yaptık. Sevgili Victor’un 
dediği gibi; “Pastoral Vadi 

TaTuTa'nın amiral gemisi-
dir.” Bu saptamaya bugüne 
kadar layık olmaya çalıştık. 

TaTuTa projesinin ülke eko-
turizmindeki yerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
TaTuTa projesi her yönüy-
le doğru bir proje. Turizm 
yanında tarımı da devre-
ye sokan, işgücü ve bilgi-
yi de dünyanın her yerin-
den gelen gönüllülerle pay-

laşarak yürüten bu çift-
liklerde; özellikle kentli zi-
yaretçiler, ekolojik ürünle-
rin satıldığı pazar yerlerin-
de, bu ürünlerin nasıl yetiş-
tiğini görebilir, “kent stresi-
ni” bir süre bu doğal ortam-
larda kalarak atabilir. Kent-
li ile kırsalda sağlıklı ürünler 
üretenlerin arasındaki bu 
organik bağ, TaTuTa proje-
si sayesinde güçlenerek de-
vam etmeli.

Peki ekoturizmin geleceğini 
nasıl görüyorsunuz?
Dünyada daha da ilgi gö-
receği kesin. Ülkemizde ise 
planlandığı ve denetim altın-
da yürütüldüğü takdirde ba-
şarı sağlanabilir. Aksi halde, 
son kalan bozulmamış, be-
tonlaşmamış turistik cazibe-
si olan kırsal alanlar ekotu-
rizm adına kaybedilebilir.

Ekoturizmi geliştirmek için 
sizce ne yapmalı? “Olmaz-
sa olmazlar” kriterlerine ina-
nanların organize ettiği pro-
jeler başarılı olabilir. Seçi- Fo
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Yatak Hazırlayın…
Ufak bir bahçede veya balkonda sebze 
yetiştirmek için, sebze yatakları yapın... 
Büyükçe kasaların içine su geçirmeyen 
naylon geçirip içini verimli toprakla 
doldurup sebze yetiştirmek mümkün. 

Bilin…
Elektrikli arabalar, konvansiyonel arabaların 
yarısı kadar emisyon üretiyor. Ancak 
elektriğin doğayı en fazla tahrip eden yollarla 
üretildiği Türkiye gibi ülkelerde, elektrikli veya 
hibrid araba kullanmanın doğaya çıkardığı 
fatura, diğerlerinden çok da farklı değil. 

Gübre Çayı Yapın…
Çiçek veya sebzeleriniz 
büyümekte nazlanıyorsa, gübre 
çayıyla canlandırın: Kesilmiş ot, 
kuru tavuk gübresini bir kovanın 
içinde üç gün beklettikten sonra 
bitkilerin dibine dökün. 

İkinci Hayat Verin...
Portakal ve limonların geldiği 
fileleri bir kenarda biriktirin,  
dibi tutan tencere-tavaları 
temizlemek için kullanarak  
ikinci hayat verin…

Yaz 
Bereketinden 
Faydalanın…
Sebze ve meyveleri  
tam mevsimi olan 
zamanlarda bol bol alıp 
kurutun, buzluğa atın, 
turşusunu kurun... 

Üye 
İndirimlerinden 
Faydalanın…
Rehberin arkasındaki 

Turuncu Rehber’de yer 
alan firmalar, Buğday 

Derneği üyelerine 
indirim yapıyor, 

kaçırmayın... Örneğin 
Cihangir Yoga’nın 

Buğday üyelerine %20 
indirim yaptığını biliyor 

muydunuz? 

Firma bilgilerinizin 
Turuncu Rehber’de 
yayınlanması için 

Buğday üyesi ve Buğday 
noktası olmanız yeterli: 

uyelik@bugday.org. 

Gezin…
TaTuTa çiftlik ağındaki Değirmen 
Çiftliği’nde açılan Oleatrium Zeytin 
ve Zeytinyağı müzesini gezin. Müzede 
ekolojik çiftçi Gürsel Tonbul’un 30 
yıldır topladığı zeytinyağı üretim 
işlikleri sergileniyor. 

Tıklayın…
TaTuTa çiftliklerinden Pastoral Vadi’de 2011 yaz 
sezonunda aileler için yoga, sürdürülebilir yaşam kampları 
düzenleniyor: www.pastoralvadi.com

“Sebepsiz İyilikler” Yapın…
Durup dururken, karşılık beklemeden, sebepsiz  

iyilikler yapın... Komşunuza ekmek pişirin... Kuşlar için 
balkonunuza bir kap su koyun... Kısa mesafeleri yürüyün... 

Sebepsiz, sadece içinizden geldiği için... 

İzleyin…
Rehber yazarımız Tijen 
İnaltong’un Kanal 24’te 
yayınlanan “Tak Sepeti Koluna” 
programını kaçırmayın. Tijen bir 
yandan şehirlerin kültürlerini, 
bir yandan mutfaklarını ve 
pazarlarını tanıtan sıcacık bir 
program yapıyor. Kanal 24,  
her Cuma saat 21:00. 

Neden Ekolojik Pamuk? 
Pamuk, üretiminde en fazla kimyasal 
ilaç kullanılan ürün... Üstelik de 
dünya böcek ilacı üretiminin %16'sı 
pamuk üretimi için kullanılıyor. 
Eskiyen pamuklu kıyafetlerinizi 
ihtiyacı olanlara verin, bez çanta veya 
temizlik bezi yapın... Yeni alacaksanız 
ekolojik olanı tercih edin... 
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Sorun…
Küçük bir kasaba pazarından alışveriş 
ederken bile, üreticiye böcek ilacı kullanıp 
kullanmadığını sorun… “Organik köy 
yumurtası” tabelası altında yumurta 
satan amcaya tavuklarına antibiyotik 
verip vermediğini sorun. Cevabın ne kadar 
sıklıkta “Tabii attım, sen hiç merak etme” 
olduğuna şaşıracaksınız. Hani organikti???

Dökün…
Meyve-sebze yıkama sularını minik 
bir leğende biriktirip çiçeklerinize 
ve sebzelerinize dökün…

Doğal  
Doğum Yapma 
Özgürlüğünüzü 
Kullanın…
Doğal doğum yapmak 
isteyen pek çok kadın, 
sezaryen taraftarı doktorlar 
ve hastaneler tarafından 
sezaryene ikna ediliyor. Bilgi 
güçtür; bir doğal doğum 
kursuna giderek bilgilenin ve 
kendi kararınızı kendiniz verin: 
www.dogumakademisi.com, 
www.do-um.com,  
www.hamileokulu.com

Besleyin… 
%100 Ekolojik Pazarlardan veya 
Ekosol’den (arkadaki Turuncu 
Rehber’de) temin ettiğiniz 
kırmızı solucanları yine ekolojik 
pazarlardan veya sıkma 
meyve/sebze suyu satan 
yerlerden temin edeceğiniz 
posayla besleyin... 
Posa, kavun kabuğu 
ve kahve kırmızı 
solucanların 
gurme 
listesinde. 

Yerelden 
Şaşmayın… 

Agrida Tarım ve Turizm Derneği,  
12-14 Ağustos tarihlerinde Bayramiç 

Cazgırlar Köyü'nde “Yerel Üretmek ve Yerel 
Tüketmek” konulu bir toplantı düzenliyor:  

www.permakulturplatformu.org 

Wabi-Sabi 
deneyin…
Japon kültürünün bir 
parçası olan Wabi-Sabi, 
evlerin elden düşme, bir 
yerden edinilmiş, “hikâyesi 
olan” ve hem göze hitap 
edip hem işe yarayan 
aksesuarlarla döşenmesi 
anlamına geliyor. Wabi-
Sabi, ahenge uzanan yolda, 
basit ve sade şeylerin 
değerini vurgular. 
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AĞUSTOS 2011
5 / İlkdördün
13 / Dolunay 

14-25 / Hava tahmini için 
gözlem dönemi
18 / Yemişlerin  

tam olgunlaşması
21/ Yaprakların  

sararmaya başlaması
22 / Sondördün

29 / Yeniay
28 / Leyleklerin sıcak  
ülkelere gitme zamanı
31/ Mircan Fırtınası  
(Mercan Fırtınası)

EKİM-DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler 
(domates, salatalık,  
patlıcan gibi) için  

uygun ekim günleri:  
1-2-10-11-20- 
21-28-29-30

Tohum alınacak bitkiler 
için uygun ekim günleri: 

1-2-28-29-30
Kök ve gövdesi toprak  

içindeki bitkiler  
(havuç, patates, pancar  

gibi) için uygun ekim  
günleri:  

3-4-5-12-13- 
22-23-24-31

Kompost, gübreleme,  
transplantasyon gibi işler  

için uygun günler: 
3-4-5-12-13-31

Çiçek ve şifalı otların  
bakımı ve ekimi için  

uygun günler:  
6-7-14-15- 
16-25-26

Yapraklı sebzeler  
(lahana, ıspanak gibi)  
ekim ve sulama için  

uygun günler: 
8-9-17-18-19-27

gün bilgesi

Yaz Gelir ve 
Geçer Hızla...

Uzun bir bahar geçirdik. Hava-
lar tam ısınacakmış gibi yap-
tı, ardından soğuk hava dal-
gası geldi tekrar defalarca. 
Hatta fırtınalar çıkardı, yağ-
murlar yağdırdı. Sobaları kal-
dırmıştık, o nedenle yakma-
yı düşünmedik bile ama yak-
sak yakılırdı, o kadar soğuk ol-
du.Haziran da normallerin çok 
üzerinde serin geçti. Geçen yıl 
temmuz ayında dışarıda dura-
mazken sıcaktan, bu sene ay-
nı günlerde üzerimize kalın bir 
şeyler giydik. Ama elbette, yaz 

EYLÜL 2011
1 / Dünya Barış Günü

4 / İlkdördün
7 / Koç ayırma zamanı & 

Bıldırcın Geçimi Fırtınası ve 
Dünya Nesli Tehlike Altındaki 

Türler Günü
12 / Dolunay

13 / Çaylak Fırtınası
16 / Dünya Ozon Günü
19 / Savaş Karşıtı Gün

21/ Günle gece eşitlenir. 
Sonbahar'ın başlangıcı. 

Sondördün
22 / Arabaya Binmeme Günü

24 / Yaprak dökümü
27 / Yeniay

28 / Kestane Fırtınası 
(Kestane Karası Fırtınası)

29 / Ağaçlarda suların 
azalması

30 / Turna Geçimi Fırtınası

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

patlıcan gibi) için uygun  
ekim günleri: 

6-7-8-16-17-25-26
Tohum alınacak bitkiler için 
uygun ekim günleri: 25-26

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

için uygun ekim günleri: 
1-2-9-10-18-19-20-27-28-29

Kompost, gübreleme, 
transplantasyon gibi 

işler için uygun günler: 
1-2-9-10-27-28-29

Çiçek ve şifalı otların bakımı 
ve ekimi için uygun günler: 

3-11-12-21-22-30
Yapraklı sebzeler (lahana, 

ıspanak gibi) ekim ve 
sulama için uygun günler: 

4-5-13-14-15-23-24

EKİM 2011
1 / Sıcakların sona ermesi

2 / Turnaların göçü
3 / İlkdördün

4 / Koç Katımı Fırtınası  
(5 Ekim'e kadar) ve 

Hayvanları Koruma Günü
12 / Yerel Halkların Özgürlük 

Günü. Dolunay
14 / Dünya Yağmur Ormanları 

Haftası (22 Ekim'e kadar)
15 / Yağmur mevsiminin 
başlaması & Meryem Ana 
Fırtınası ve Dünya Kadın 

Çiftçiler Günü
16 / Dünya Gıda Günü
18 / Kırlangıç Fırtınası

19 / Ağaç dikme zamanı
20 / Sondördün

21/ Bağ bozumu zamanı
22 / Bağ Bozumu Fırtınası

26 / Suların soğumaya 
başlaması. Yeniay
27 / Balık Fırtınası

31 / Ağaç budama zamanı
Son hafta Dünya Kuş Gözlem 

Haftası

EKİM – DİKİM TAKVİMİ
Meyve veren sebzeler 

(domates, salatalık, patlıcan 
gibi) için uygun ekim günleri: 

3-4-5-13-14-22-23-31
Tohum alınacak bitkiler için 
uygun ekim günleri: 22-23

Kök ve gövdesi toprak içindeki 
bitkiler için uygun ekim 

günleri: 6-7-15-16-17-25-26
Kompost, gübreleme, 

transplantasyon gibi işler için 
uygun günler: 6-7-25-26

Çiçek ve şifalı otların bakımı 
ve ekimi için uygun günler: 

8-9-18-19-27-28
Yapraklı sebzeler ekim ve 
sulama için uygun günler: 
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bu, gelecekti günün birinde. 
Geliverdi bu yıl da. Bu satırları 
yazarken, çok sıcak bir gecede, 
dışarıdan ısrarlı ötüşleriyle cır-
cır böceğini dinliyorum.

Geçtiğimiz günlerde Yaşam 
Okulu’nda yazdığım Haiku’yu* 
da burada paylaşmak isti-
yorum:

“Ne ki derdi bunun?
Durmadan cır cır cır cır
Ömrü boyunca”
Serin günleri özleyeceğimiz, 

sıcak bir yaz dileğimle...
Güneşin Aydemir 
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Hızır İnancı  Alevi inancına göre ak sakal-
lı, nur yüzlü bir ihtiyar olan Hızır, dilenci ve-
ya fakir derviş kılığında dolaşır. Kimilerine gö-
re boz at sırtında, kimilerine göre de yaya ola-
rak insanların karşısına çıkan Hızır’ı kolayca ta-
nımak mümkün değildir. Ancak, orta parmağıy-
la şahadet parmağının aynı boyda olduğu söy-
lenir. Parmaklarından birinin de kemiksiz oldu-
ğu da iddia edilir.

Hızır Efsanesi  Hızır, insanların daraldığında 
yardımına koşan, çağrıldığı yerde hazır ve nazır 
olan, karada ve deryalarda ölümsüz biri olarak 
efsaneleştirilir. Karada “Hızır Nebi,” deryalar-
da ise “Hızır İlyas” diye anılır. Bir gün Hızır Nebi 
ile Hızır İlyas bir sahilde buluşurlar. Hızır Nebi 
karadan gelir, Hızır İlyas deryadan. Üç gün bo-
yunca yiyip içmeden sohbet ederler ve bir ka-
rar alırlar. Buna göre, Hızır Nebi karalara mü-
saade eder; bitkiler, hayvanlar ve insanlarda 
bir değişim olur, topraktan bereket gelir, gök-
ten rahmet yağar. Hızır İlyas deryalara müsa-
ade eder; sularda, ırmaklarda, denizlerde bir 
canlılık başlar.

Hızır Orucu  Hızır efsanesinde anlatılan bu 
tarihi buluşma, Hicri takvime göre Ocak ayının 
31’inci günü, Şubat ayının da birinci ve ikin-
ci günlerine denk gelirken, Miladi takvime göre 
ise 13, 14, 15 Şubat’a, bazı yörelerde de 12, 13, 
14 Şubat’a rastlar. Hızır efsanesine göre, Hızır 
İlyas ve Hızır Nebi bereket ve saadet dağıt-
ma öncesi yemek yememiş diye, Alevi toplumu 
bu üç gün boyunca niyet tutar. Hızır Orucu, 
Kürecik ve Elbistan bölgesinde Şubat ayının 
ikinci haftasının ilk perşembe günü başlar ve 

cumartesi akşamı sona ererken, Dersim bölge-
sinde Şubat ayının ikinci haftasının salı günü 
başlar ve perşembe akşamı sona erer.

Hızır’ın Alevi İnancındaki Yeri  Alevi 
inancında Hızır’ın önemi ve değeri büyüktür. 
Kimileri için ümmetini gözetler, denetler, vicda-
ni değerleri ölçer, gönüllere konuk olup, sevda-
lılara yardım eder. Kimileri için gittiği ve gezdiği 
yerlerde herkesin imdadına yetişmiş ve uğradığı 
yerlere bereket saçmıştır. Kimilerine göre Hızır 
‘hazır’ demektir; çağıranın yardımına koşan ve 
değişik şekillerde görünen ölümsüz bir kurtarı-
cıdır. Hızır, dünyaya gelen bebeklerin, ölüm dö-
şeğinde olan hastaların başında, darda olan-
ların, yola çıkanların yanındadır. Eşitlikçi tutu-
mu ve yardımseverliği ile bilinen Hızır, Alevi öğ-
retisi ve inancında kutsal bir figürdür. Kimi böl-
gelerde Alevi toplumu Allah’ın adından daha sık 
Hızır’ın adını anar. Dosta bir şey emanet edi-
lince “bu Hızır emanetidir” denir. Halk arasın-
da, yola çıkanlara “Hızır yoldaşın ola” denile-
rek Hızır’a elçilik, rehberlik ve kollama misyonla-
rı yüklenmiştir. Kimi bölgelerde yaşayan Aleviler 
arasında, “ocağın sönsün” gibi ağır bedduaların 
yanında “Hızır kökünü kazıya” gibi beddualar da 
duyulur. Dersim, Erzincan, Sivas, Bingöl, Varto 
gibi illerde Zazaca (Dımılki) konuşan Aleviler, 
“bizim dilimiz Xızır dilidir” derler. 

Malatya ve Maraş gibi bazı bölgelerde bü-
yük bir kütük odun şömineye konulup ağır ağır 
yanar, Hızır orucunun bitiminin üçüncü günü 
odunun külü ile sac kömbesi yapılıp komşula-
ra dağıtılır. Bir dilimi un torbasının üzerine ko-
nulup buna da “Hızır’ın payı” denilir. Hızır orucu 
sürecinde bekâr genç erkekler, akşam yatma-
dan önce tuz yerler. 
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Gelenekler
Hızır Günleri  Alevi inancının yazılı bir  
tarihi ve kuralları yoktur. Alevi toplumun-
da ‘telli kuran’ denilen ve çalınan bağlama-
ya, söylenen deyiş ve beyitlere dayanan sözlü 
bir iletişim mekanizması vardır. Bundan do-
layı Alevi inancında dilden dile dolaşan bilgi-
ler, zaman zaman farklı olabiliyor.

Hızır Günleri, şubat ayının ilk haftasın-
dan başlar ve ay sonuna kadar sürer. Kimi 
Alevilere göre ise, Hızır günleri Ocak ayının 
son ve Şubat ayının ilk haftasına denk dü-
şer. Hızır Günleri sırasında üç gün oruç tu-
tulur, Hızır cemleri yapılır, semahlar dönülür, 
kurbanlar kesilir, Hızır için niyaz-lokma pişi-
rilip dağıtılır.

Hızır Günleri başladığında, evler temizle-
nir; toprak evlerin tabanları ve duvarları be-
yaz toprakla şerbetlenerek sıvanır, yün ya-
taklar havalandırılır, bütün çarşaflar yı-
kanır. Gelecek misafirlerin şahsında hane-
ye Hızır’ın uğrayacağına inanılır. Bu günlerde 
Çarşamba geceleri musahip olanlar birbirini 
ziyaret eder, bir senenin muhasebesi üzeri-
ne muhabbet eder ve karşılıklı lokma alıp ve-
rirler. Hızır Orucu’nun üçüncü günü (Xelyas 
Günü) mezarlıklar ziyaret edilir, hayır duaları 
okunur. Mezar başında çıla (mum) yakmak 
bu geleneğin kutsal bir bölümüdür..

Diğer Ülkelerde Hızır  Hızır birçok ülke-
de kutsanır, adına ziyaretler açılır, türbeler 
kurulur. İran’ın Bacervan şehri yakınlarında 
Hızır Evi, Suriye’nin Şam şehrinde bulunan 
Ümeyye Camii’nde Hızır Makamı, Lübnan’ın 
Cebel eteklerinde Hz. Hızır Aleyhisselâm 
Makamı, Kudüs’te Mescit’i Aksâ’da bir Hızır 
Kapısı ve Fas’ın Fes şehrindeki Hızriyye ta-
rikatında Hızır Makamı bulunuyor. Irak’ın 
Bağdat ve Türkmenistan’ın Semerkant şe-
hirlerinde Hızır Makamı, Mısır’da bulu-
nan İskenderiye Kalesi’nde Hızır Kapısıdır, 
Azerbaycan’da Hızır’ı Zinde adında bir türbe 
vardır. Kudüs yakınlarındaki Hızır-İlyas May 
kamı’nda, İlyas Peygamber’in bir kaya üze-
rinde ibadet ettiğine ve kayada başının ve 
dizlerinin izlerinin çıktığına inanılır.

Hasan Karaman, hasank44@gmail.com
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EST Organik Zeytinyağlı Sıvı Sabun 
1923’ten bu yana faaliyetini sürdüren 
Eyüp Sabri Tuncer, EST 1923 mar-
kasıyla Türkiye’nin ilk ve tek organik 
zeytinyağlı sıvı sabununu üretiyor. 
Ürün, ICEA ile ETKO tarafından 
organik olarak sertifikalı ve uluslara-
rası laboratuvarlarca dermatolojik ve 

mikrobiyolojik olarak test 
edilerek onaylanmış. 

Yemeğimizi Güneş Pişirsin!
Kadın Emeğini Değerlendirme  
Vakfı, güneş alan her yerde; 

bahçede, tarlada, piknikte, kampta, 
balkonda kullanılabilen Şemsa 

Güneş Ocağı’nı üretti. Paketleme ve 
satışında rol alan kadınlara yeni gelir 
elde imkânı sağlayan Şemsa Güneş 

Ocağı dostlarına katılarak iklim 
değişikliğiyle mücadelenin ortağı 

olabilir ve kadınların bu  
girişimini destekleyebilirsiniz.

www.kedv.org.tr, kedv@kedv.org.tr
www.nahil.com.tr 

Belki çoktan duymuşsunuz-
dur. Dünyada hızla yayıl-
makta olan alternatif eko-
nomi hareketi, zumbara.com 
adlı platform 7 Ekim 2010 
tarihinde Türkiye’de de baş-
ladı ve son sürat devam edi-
yor. Peki, ne mi Zumbara?

Zumbara (Zaman 
Kumbarası) para yerine za-
manın kullanıldığı yenilik-
çi bir paylaşım platformu. 
Birisine 1 saatlik yardım et. 
Karşılığında 1 saat kazan ve 
kumbarana at. Bu 1 saat ile 
topluluktaki dilediğin kişiden 
istediğin 1 saatlik servisi al 
mantığı ile işleyen sistemde 
Zumbaralılar (Zumbara kul-
lanıcıları) zamana ve kendi-
lerine değer katıyorlar.

Zumbara.com’da ha-
li hazırda 1212 kişi, 581 

arz (verebilecekleri) ve ta-
lep (almak istedikleri) girişi 
yaptı. Yaklaşık 90 saat pay-
laşım yapılan sistemde kişi-
ler birbirlerine avize takıl-
ması, masaj, permakültür, 
İngilizce pratik yapma, ri-
tim kursu, iş planı hazırla-
ma, yemek yapma vb. bir-
çok konuda yardımda bulun-
dular bile.

Zumbara’nın getirdiği te-
mel farklılık, hali hazırda 33 
ülkede uygulanan zaman 
bankası sistemini tüm dün-
yada kişiler arasında ilişki, 
karşılıklılık ve güven yarat-
mak için sosyal teknolojilerle 
birleştiriyor olması.

Daha insancıl ve katılımcı 
değerleri mümkün kılan sos-
yal bir değişime katkıda bu-
lunmak ve bu değişimi teş-
vik etmek isteyen Zumbara 
sistemi bunu, unuttuğumuz 
değerlerimizi bizlere ha-
tırlatarak yapıyor: İhtiyaç 

B Ü Y Ü T E Ç   > > >

Zumbara Türkiye’de anında hepimizin zamanı 
eşit değerde.

Hayatta paradan daha 
önemli şeyler var, gerçekten 
sahip olduğumuz tek şey za-
manımız. Farklılıklarımız bi-
zi zenginleştirir, benim sana, 
senin bana değil, birbirimize 
ihtiyacımız var.

Ekimden bu yana yapı-
lan pilot çalışmalar sayesin-
de edindiğimiz birçok tecrü-
be sayesinde; sonbahar dö-
nemine tasarım, program-
lama ve topluluk anlamında 
sürpriz dolu yeniliklerle ge-
lerek kullanıcıları şaşırtaca-
ğımızın haberini vermek is-
tedik size şimdiden. Son ola-
rak Zumbara’ya olan ihtiya-
cı özetleyen bildik cümleyle 
sizleri de Zumbara dünyası-
na davet ediyoruz. Tabii eğer 
hala Zumbaralı değilseniz!

“Gönül ne kahve ister, ne 
kahvehane. Gönül sohbet is-
ter, kahve bahane.”

Ayşegül Güzel
Zumbara kurucusu
www.zumbara.com

Zumbara, para yerine zamanın kullanıldığı yenilikçi 
bir paylaşım platformu. Birisine 1 saatlik yardım et. 
Karşılığında 1 saat kazan ve kumbarana at. 
Bu 1 saat ile topluluktaki dilediğin kişiden istediğin 
1 saatlik servisi al mantığı ile işleyen sistemde 
Zumbaralılar zamana ve kendilerine değer katıyorlar.

EST 1923 Organik 
Zeytinyağlı Sıvı 
Sabun, www.
eyupsabrituncer.
com adresinden 
9,50 TL’ye sipariş 
edilebiliyor.
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“Şifa Çiçekleri” 
Yetiştirelim
Şifa öykülerindeki şifacının 
reçete ettiği iksiri hazırla-
mak için kullanılacak “şifa-
lı ot”, hep dağ tepe aşılarak 
varılan o dağın zirvesinde-
dir. Erişilmezi ararken, “yanı 
başımızdaki kıymetlerin” far-
kında olamayız. Hâlbuki elde 
edilen şifa, “ulaşma çabası, 
bekleme sabrı” ile bitkinin ya-
şadığı alanın bereketini içer-
mesinden geliyor. Uzaktaki 
şifayı evlerimize, balkonla-
rımıza, bahçelerimize geti-
rebilmekse elimizde... Bu hiç 
de zor değil. Sadece “bitkile-
rin tanıyıp, hazırlık yapmalı. 

Daha önce hiç yetiştirmediği-
miz bir bitki seçtiyseniz doğal 
yaşama alanının özelliklerini 
iyice gözlemeniz, yüksekliği-
ni, nasıl bir toprakta büyüdü-
ğünü, iklim koşullarını bilme-
niz gerekiyor. Balkon ve bah-
çelerimizde şifalı bitkiler ye-
tiştirerek hem baharat, hem 
de şifa ihtiyacımızı karşılaya-
biliriz. Bu bitkilerden biri çör-
dük otu olarak da bilinen zu-
fa otu, bir diğeri ise mayıs 
papatyasıdır. 

Mayıs papatyası 
Matricaria recutita
Türkçede “mayıs papatya-
sı, adi papatya, papatça, ba-
buneç, babunç, kelkız, akba-
ba, akbulaç” isimleriyle bilinir. 
Osmanlıca kaynaklarda “ba-
bunç, babuneç” diye geçer.

Mayıs ayında çiçeklenme-
ye başladığı için “mayıs pa-
patyası” denir. İspanyollar 

Bahçe 
Balkon

görülür. Çok soğuk olmayan 
ılıman bölgelerde kışın da ge-
lişimine devam edebilir.

Asitli topraklardan, alka-
li topraklara kadar değişik 
toprak tiplerinde yetişebilir. 
Ancak en uygun toprak, Ph’ı 
7.3-8.1 olan topraktır. Kireçli 
topraklarda yetiştirilmesi da-
ha uygundur.

Yaz aylarında haftada bir-
kaç kez, bitkinin su ihtiyacı 
hissedildiğinde sulanmalıdır.

Toplanan Kısmı ve Toplama 
Zamanı Çiçekleri tedavi-
de kullanılır. Bitkideki uçucu 
yağ oranı çiçek açıldıktan 3-5 
gün sonraki dönem en faz-
la olduğu için toplama bu dö-
nemde yapılmalıdır. Çiçekler 
eş zamanlı açmadığından ha-
sat, birkaç hasattan sonra 
tamamlanır. Çiçeklerin tam 
açmış olması gerekir; tam 
açılmamış çiçeklerin uçucu 
yağ oranı düşüktür.

Şifası Öksürük, bronşit, sinü-
zit, soğuk algınlığı, ateş, ağız 
ve cilt enflamasyonları; yara 
ve yanık tedavisi; genital ilti-
haplanmalar, solunum yolu 
iltihaplanmaları, deri ve mu-
koza iltihapları ve alzheimer, 
sinir sistemine bağlı diyare, 
yorgunluk, gastrit, hemoroit, 
bacak ülserlerinde kullanılır.

Zufa Otu 
Hyssopus officinalis
Mavimsi mor renkli ve uzun 
süre açan çiçekleri ile çok da 
güzel bir bitkidir. Türkiye’de 
doğal olarak yetişmesine 
rağmen yeterince tanınmaz. 
Çit bitkisi olarak değerlen-
dirilebilir. Bal verici bir bitki 

olduğundan arıcılıkta da kul-
lanılabilir. 

Tevrat ve İncil’de geçen, 
kutsallık atfedilen bitkilerden 
olan zufa otunun bedeni ve 
ruhu temizlediğine inanılır; 
Hz. Davut’un, “Beni zufa otu 
ile yıkayın ki pak olayım!” sö-
zü kayıtlıdır. İbranice “ezop” 
ve Arapça “azzof - kutsal ot” 
kelimesinden geldiği rivayet 
edilir. Fransızca adı da (her-
be sacré) “kutsal ot” anla-
mındadır. Bazı kaynaklarda 
mercanköşk diye yanlış ter-
cüme edildiği görülür. 

Nasıl Yetişir? Zufa otu gü-
neş alan ortamları sever. 
Toprak açısından çok seçi-
ci değildir. Tohumlarından 
yetişir. Mart ortasında ve-
ya ağustos sonunda tohum-
ları çimlendirme kaplarında 
çimlendirilir. İlk yaprakları-
nı çıkarıp 5 cm kadar kendi-
ni koruyabilecek boya erişti-
ğinde toprağa 70 cm aralık-
larla dikilir.

Toplanan Kısmı ve Toplama 
Zamanı Çiçekli gövdesi teda-
vide kullanılır. Çiçeklenmenin 
başladığı çiçek ekseninden 
toplama yapılmalıdır. Çiçek 
açma zamanında, sabah er-
ken ve akşamüzeri saatlerde 
toplanır. Toprak üstü kısmı 
kesilerek gölgede kurutulur.

Şifası Elde edilen özütü yurt-
dışında çeşitli sanayi dal-
larında kullanılır. Boğaz il-
tihapları, öksürük, akciğer, 
sindirim ve göğüs rahatsız-
lıkları, bağırsak hastalıkla-
rı ve adet düzensizliklerin-
de çay veya gargara şeklinde 

kullanılır. Haricen terleti-
ci, deri tahrişlerinde, ezilme-
lerde, donma tehlikesinde ve 
ayrıca tümörlerin tedavisin-
de kullanılır. Güçlü antiviral 
özelliği sayesinde HIV’e kar-
şı öneriliyor. Yapılan bazı ça-
lışmalarda felçte de kullanı-
labileceği belirtiliyor.  

Zufa otunun yapraklarını 
baharat olarak et ve ot  
yemeklerinde kullanabilirsi-
niz. İtalya mutfağında balık 
yemeklerinin vazgeçilmez ba-
haratıdır.

Nazım Tanrıkulu
www.nazimtanrikulu.com
Kütahya Belediyesi 
Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler
Araştırma Merkezi
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Balkon ve bahçelerimizde şifalı bitkiler yetiştirerek  
baharat ve şifa ihtiyacımızı karşılamak zor değil.

“küçük elma”; Yunanlar “ye-
relması” adını verirler. Latince 
adı Matricaria recutita anne, 
rahim, yer elması anlamları-
na gelir (Mater: Anne, rahim 
/ Chamai: Alçak, bodur, yer 
-Melon: Elma, ayva).

Eski Mısırlılar ise tanrıla-
ra adak adama törenlerinde 
kullanmışlar ve bitkiye  
“güneş bitkisi” adını vermiş-
ler. Bu bitki eski Mısır, Yunan 
ve Roma uygarlıklarında te-
davide kullanılmış. Ortaçağ 
bahçıvanları yakınlarında ye-
tişen bitkileri iyileştirdiğine 
inandıkları için diğer bitkile-
rin aralarına mayıs papatya-
sı dikmişler. 

Bu bitki baharlı kokuda ve 
hafif acı tattadır. Bazı ülke-
lerde sigara tütününe aro-
ma vermek için tütün ürünle-
rine katılır. 20-60 cm boyla-
nabilen tek yıllık otsu bir bit-
ki olan zufa otunun yaprak-
ları ince ve parlaktır. Çiçekler 
kapitilumlarda; dıştakiler dil-
si, beyaz renkli ve dişi; içteki-
ler tüpsü, sarı ve hermafro-
dittir. Kapitilum konik olup içi 
boştur. Diğer papatyalardan 
ayıran en temel özelliği olan 
bu durum, kapitilumdan bo-
yuna kesit alındığında kolay-
lıkla görülebilir. Mayıs ayın-
da başlayan çiçeklenme yaz 
boyunca görülür. Kış ayların-
da da çiçeklenen örnekler gö-
rülebilir. Ancak piyasada pa-
patya adıyla birçok yanlış tür 
satılıyor.

Nasıl Yetişir? Tam güneş 
alan, sıcak ve hafif nemli yer-
ler ister. Yetiştiği iklim ko-
şullarına uyum sağlasa da 
uçucu yağ oranında değişim 
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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 AVM Çayyolu 8. Cad. 
2. Kat No: 211 Ankara
Tel: 0 312 240 40 23
athelas@athelas.com

Elmacı Organik ve
Doğal Ürünler Marketi
Turan Güneş Bulvarı
Rabinraht Tagore cad.
No: 61 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 312 440 18 19
www.billurgrup.com

İmroza “Ada Kokulu Sabunlar” 
Kaleköy No: 1  
Gökçeada / Çanakkale
Tel: 0 286 887 23 88
www.imroza.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: Yeşilbahçe 
Mh. Metin Kasapoğlu Cd. Beytaş 
Sitesi C Blok A Dükkan Antalya
Tel: 0212 311 4001
www.rasayana.com.tr 

Balıkesir

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

Tarlakuşu  
İsmetpaşa Mah. Cumhuriyet 
Cad. No: 53 Ayvalık 
Tel: 0 266 312 33 12
bilgi@tarlakusu.com

Çanakkale

Atiye Laçin Tatlıları
Alaaddin Mah. Sofucu
Halil Sk. No:11
Gelibolu Çanakkale
Tel: 0 286 566 1219
mevlevitatlisi@gmail.com 
www.mevlevitatlisi.com 
www.gelincikkonagi.com

Dedetepe Çiftliği
Taş Baskı Zeytinyağı
Adatepebaşıköyü/ Çanakkale
Tel: 0 532 633 64 03
www.dedetepe.org

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

Balya Organik
Healthfood Store
Defterdar Yokuşu
Batarya Sok. Cihangir / İst.
Tel: 0 212 252 35 82
www.balyaorganik.com
info@balyaorganik.com

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

Organik Dükkân Bebek
Manolya sok. No:7/A
Bebek / İstanbul
Tel: 0 212 358 43 10
organikdukkan@gmail.com

Ökotek Ekolojik Ürün 
Marketleri Yeşilköy
Deposite İş Merkezi A1 Blok
K.3 No:313/314 
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 
İkitelli / İstanbul
Tel: 0212 671 91 58
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

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 
Çamlıkebir Mah. Şekerciler Sok.
No:3  Melikgazi / Kayseri/
Tel:0 352 233 44 00
www.yasamsalorganik.com

Kıbrıs  
Ökotek Ekolojik Ürün  
Marketleri Kıbrıs
Özel Ali Sok. Altınay Apt.
Beyarmudu Gazimagusa / Kıbrıs
Tel: 0 392 3799441

Kocaeli

Hss Organik Gıda
Cumhuriyet Cad. No: 6
Değirmendere / Kocaeli
Tel & Faks: 0 262 426 6930

Malatya  
Gözde Kuruyemiş
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

Mersin  
Eğriçayır Organik Arı Ürünleri 
Menderes mah.
Sapmazlar sok. No:22
Erdemli / Mersin 

Samsun  
Ekosam Ekolojik Tarım Ürünleri 
Atatürk Bulvarı Apaydın İş 
Merkezi No: 566 K.4 Samsun
Tel: 0362 435 81 44
ekosam@ekosam.com.tr
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Doğanın Bahçesi
Yavuztürk mah.Gündem sok.
No:49/A Üsküdar / İstanbul
Tel: 0 216 329 96 91
bilgi@botanikabitkisel.com
www.doganinbahcesi.com

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

Ecolife Cihangir
Sıraselviler Cd. Soğancı Sk.  
No: 8/C Cihangir/ Beyoğlu/ İst
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 
Akşemsettin Mah. Lale Sok
Barış Apt. No:3 Eyüp/ İstanbul
Tel: 0 530 402 69 44
www.ekozel.com.tr

Fidas Gıda Sanayi 
Aytok Gıda San. Battalgazi  
Mah. Şark Cd. G-15 Blok  
Sultanbeyli / İstanbul
Tel: 0 216 592 91 57
www.himalayakristaltuzu.com

Gaia Yöresel
Süreyya Ağaoğlu Sok.
No:31 Lofçapalas Apt.
Topağacı / İstanbul
Tel: 0 212 219 42 72
www.gaiayoresel.com

KırkAmbar 
Köyiçi cad. Kazan sok. Gürün 
Pasajı No:9 Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0 212 258 65 48
www.besiktaskirkambar.com.tr  

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 

Toprakana
Gülenevler sitesi B2 
Panayırçayırı
Cad. Göktürk / Eyüp / İstanbul
Tel: 0 532 393 94 98
www.toprakana.com.tr

Viteminera
Atrium Çarşısı 9.Kısım
No:107 Ataköy / İstanbul
0 212 661 78 29
www.viteminera.net

Yeşil İris
Yukarı Dudulu
Keyap İş Merkezi F1 Blok
No:94 Ümraniye / İstanbul
Tel: 0 216 365 64 64
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 
6347. Sokak   39/2
Bostanlı / İzmir
Tel: 0232 336 98 34
www.ekolojiurun.com
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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: 0 226 8144845

LOKANTA, RESTORAN, KAFE

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

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

Aşşk Kahve
Kuruçeşme
Muallim Naci Cad.
No:64/B Kuruçeşme / Beşiktaş
Tel: 0 212 265 47 34

Reasürans Çarşısı 
No: 63-64 Maçka Cad.
Nişantaşı/ Şişli
Tel: 0 212 231 91 72
info@asskkahve.com
www.asskkahve.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

Dondurmacci Cafe
Bağdat Cad. Beyaz Akasya Sok.
No: 1/C Caddebostan / İstanbul
Tel: 0 216 467 34 80
info@dondurmacci.com
www.dondurmacci.com

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
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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.

Küçük Kurabiye Dükkanı 
Cihangir mah Oba sok. 
Beler Apt. 5A 
Cihangir/ İstanbul
Tel: 0 212 243 10 18
www.kurabiyeci.net
murat@kurabiyeci.net 

Leyan Yiyecek İçecek 
“Cocotte 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
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- 

Masalevi
Suadiye mah. 
Çamlı sok. No: 2/1/C
Suadiye / İstanbul
Tel: 0 216 373 52 73
sebnem_kara@hotmail.com

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/  
Üsküdar/ İstanbul
Tel:0 216 332 91 01

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

EKOLOJİK KUTU SERVİSİ

Atlas Ekolojik Yaşam 
ve Organik Ürünler 
Bereketzade Mah. 
Büyükhendek cad. No: 7/3 
Kuledibi/ Beyoğlu/ İstanbul
Tel: 0212 293 63 80
Faks: 0212 293 63 85
www.organikkutu.com
www.organikyiyoruz.biz 

Ekolojik İmece Ekolojik Yaşam 
ve Organik Ürünler
Katip Mustafa Çelebi mah.
Büyükparmakkapı Tel sok.
No:2/2 Beyoğlu/ 
İstanbul
Tel: 0 212 293 63 74
www.ekolojikimece.com 
 info@ekolojikimece.com

Manavım.com
Erol Ağırlar
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 / 
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

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   > > >

Bitki Sandığı
Organik Ürünler Doğal
Kozmetik Ürünleri
Yıldırım Beyazıt mah.
Akif sok. Kendi Özgil sit. 
C Blok Kütahya
Tel: 0 274 224 97 49
bitkisandigi@gmail.com
www.bitkisandigi.com

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

Dhara Butik Zeytinyağı
Adres: 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 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 

EKOSOL ORGANİK GÜBRE
Sarıpınar yolu Hüseyinli köyü
No:228 Çekmeköy/ 
İstanbul
Tel: 0 216 434 56 01-02
burcinkarababa@gmail.com
www.ekosol.net
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Asma l ımesc i t  Maha l l e s i 
Nergis Sokak No: 8/8 Kat: 2
34430 Beyoğlu / İstanbul

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

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

FERBANAT L
10.yol Aydaş İş Merkezi A Blok 
No: 7 K.2 Zeytinburnu/ 
İstanbul
Tel:0 212 415 05 24
info@ferbanat.com
www.ferbanat.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 

Kapar Organik
İvedik Organize Sanayi Böl.
1122. Cad. 1463 Sok. No: 16
Ostim/ Ankara
Tel: 0 312 395 22 79
kapar_kapar@hotmail.com
www.kaparorganik.com.tr

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  

Natur-Med Doğal Tedavi ve 
Termal Kür Merkezi 
Davutlar / Kuşadası
Tel: 0 256 657 22 80
info@natur-med.com.tr
www.natur-med.com.tr

Otchum- Ege Bahçe Doğal Ve
Organik Ürünler
Bayır Tic. İş Merkezi 
11.Blok No: 3 Bayır/ Muğla
Tel: 0 252 225 55 64
egebahce@egebahce.com
www.egebahce.com

Öcal Organik Tarım Ürünleri 
Turan Mah. Koza İşhanı 
Kat: 3 No: 122 Turgutlu/ Manisa
Tel: 0 505 253 72 23
info@turkiyeorganikpazari.com
www.turkiyeorganikpazari.com

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/ İstanbul
Tel: 0 212 243 19 93
info@cihangiryoga.com
www.cihangiryoga.com

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

DOUM Doğuma Hazırlık ve
Doğum Sonrası Destek
Emirgan Sok. No: 16A/1
Emirgan/ İstanbul
Tel: 0 212 277 99 00
do-um@do-um.com
www.do-um.com

Galata Şifahanesi
Büyükhendek Cad. No:21 K.2
Kuledibi/ Beyoğlu/ İstanbul
galatasifahanesi@gmail.com
www.sifahane.org

İstanbul Doğum Akademisi 
Valikonağı Cad. Sezai Selek Sok.
Nevide Apt. No: 22/4 
Nişantaşı/ İstanbul
Tel: 0 212 240 59 35
www.dogumakademisi.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

Nar Eğitim ve  
Organik Tarım Çiftliği
Akpınar Mah. Kerpe sapağı
Kuşçu Sok. No: 10
Kıncıllı/ Kandıra/Kocaeli
Tel: 0 262 561 27 24
ulku@naregitim.com

Park Tarabya Çocukevi 
Şenevler Tarabya Yokuşu
No: 1/A Park Tarabya/ 
İstanbul
Tel: 0 212 299 28 56
parktarabya1998@yahoo.com

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


