BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
Buğday Hareketi bütüncül yaşam felsefesine inanarak sürdürülebilir modeller kurma ve bu
var olan modelleri destekleme çalışmalarına 12 Ağustos 2002 tarihinden itibaren Buğday
Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği çatısı altında devam ediyor.
Kurulduğu günden bu yana, dünyanın ve Türkiye’nin birçok farklı noktasından gönüllülerinin
ve üyelerinin desteğini alan Buğday Derneği, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim; doğa dostu
üretim ve tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması; kırsal ve kent arasındaki bağların
güçlendirilmesi için ulusal ve uluslararası ölçekte yürüttüğü projeler, kurduğu ağlar ve
işbirlikleri, katıldığı ve organize ettiği etkinlikler aracılığıyla; tek tek bireylerde ve bir bütün
olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak için çaba gösteriyor.
Buğday Derneği’nin yürüttüğü projeler ve oluşturduğu modeller birbirlerinden beslenerek
ekolojik yaşamın yaygınlaşması adına bir bütüne hizmet ediyor. Örneğin, Bodrum ve Milas
köylerinde üretilen ekolojik ve sağlıklı ürünlerin, Buğday Restoran’ın mutfağında hazırlanan
sepetlerle İstanbul’daki sipariş sahiplerine gönderilmesi, günümüzde yaygınlaşan üreticiden
tüketiciye kutu projelerinin öncüsüydü.
Ekolojik, Sağlıklı, Adil ve Sürdürülebilir (ESAS’lı) kriterler oluşturarak danışmanlık verdiği
doğal ürün dükkânlarına ürün sağlayan ekolojik gıda üreticilerinden pek çoğu ise, daha
sonra TaTuTa Ekolojik Çiftlik Ziyaretleri programının ilk ev sahibi çiftliklerini oluşturdu.
Buğday Derneği’nin giderek genişleyen ağına dahil olan çiftçiler, daha sonra tohumları atılan
%100 Ekolojik Pazarlar’da ilk tezgah açan öncü üreticiler oldular. Zaman içerisinde
Türkiye’nin dört bir yanında sayıları artan ekolojik üreticiler, Tohum Takas Ağı projesinden
Zehirsiz Sofralar’a kadar çok sayıda projede yer aldılar.

MODELE DÖNÜŞEN PROJELER
%100 Ekolojik Pazarlar
Buğday Derneği’nin ESAS’lı (Ekolojik, Sağlıklı, Adil ve Sürdürülebilir) üretim/türetim
döngüleri oluşturma, güçlendirme ve katılım sağlama programı ESAS’lı alışveriş modelleri
yolu ile tüketici ve üretici farkındalığı ve bilgilendirmesi, eğitimi ve örgütlenmesi alt programı
kapsamında geliştirilen %100 Ekolojik Pazar Projesi, Türkiye’de ekolojik tarımı sağlıklı,
güvenilir ve toplumun her kesimine hitap ederek arz ve talebi artıracak biçimde
yaygınlaştırma hedefiyle 2006 yılında Şişli’de hayata geçirildi.
Aradan geçen 15 yıl sonunda öncü olduğumuz organik pazarlar Türkiye’de yaygınlaşarak
bugün sayıları 16’yı buldu. Şişli Feriköy ile bilinirliği artan organik tarım ürünleri zincirleme
biçimde 2006’dan bugüne kadar farklı kanallardan tüketici ile buluşmaya başladı ve proje
organik tarım iç pazarının gelişmesine etki eden en önemli unsurlardan biri oldu.
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Ancak mevzuatlar, belediyelerin sahip çıkmaması, belediye personellerinin nitelik veya
nicelik olarak yetersizliği, belediyelerdeki kadro yetersizlikleri, lojistik sorunlar, organik tarıma
verilen desteklerin yetersizliği, pazarlama kanallarının ve sürümün yetersizliği %100 Ekolojik
Pazarlar’ın ve diğer organik pazarların gelişmesinin önünde engel olmaya devam ediyor. Bir
dönem sayıları 20’yi aşan organik pazarlar, sayısı 10’a ulaşan %100 Ekolojik Pazarlar’ın
sayısı belirttiğimiz sebeplerle azaldı. Bugün Kayseri Kocasinan, İzmit, Şişli, Kartal ve
Bakırköy’de 5 %100 Ekolojik Pazar bulunmakta.
Dört yıl önce alınan stratejik karar doğrultusunda Dernek olabildiğince operasyonel işlerden
çekilip sistem/model oluşturma, danışmanlık, koordinasyon, iletişim, yönetim, eğitim vs.
faaliyetlerine ağırlık veriyor. %100 Ekolojik Pazarlar’da müşteri, üretici, tezgâh sahibi esnaf,
belediye ve Derneğimizin olduğu komisyonlar kurulmaya, bu kapsamda yeni sözleşmeler
yapılmaya çalışılıyor. Bu çerçevede İstanbul’daki organik pazarların İstanbul Büyükşehir
Belediyesi hamiliğinde ortak bir standart veya yönetmelik çerçevesinde bir araya getirilmesi
konusunda İBB ile görüşme girişimlerimiz sürüyor.
Son dönemde %100 Ekolojik Pazarlar’ın yanında AVM, site, özel sektör işbirliğindeki daha
küçük çaplı satış noktalarına yönelik %100 Ekolojik Pazar satış noktası konseptine yönelik
işbirlikleri yapılıyor.
%100 Ekolojik Pazar web sitesi (ekolojikpazarlar.org) olabildiğince güncel tutularak hizmet
vermeye devam ediyor.
Pazarlardaki taze sebze ve meyve satış verilerinin tutulduğu ve izlenebilirliğin sağlanması
için kontrol ve sertifika kuruluşlarına satış verileri gönderdiğimiz web tabanlı sisteme dair son
dönemde yaşanan teknik sorunlar bilişim ekibince çözülmeye çalışılıyor. Diğer yandan
Belediyelerin pazara yeterince sahip çıkmamasından ötürü belediye seçimlerinden bu yana
ne yazık ki sağlıklı veri girişi sağlanamıyor.
Mayıs 2018’de %100 Ekolojik Pazarlar Türetici (Müşteri) İletişim Ağı yani EPTA kuruldu ve
bugün 500'ü aşan üyesi bulunan aktif bir google gruba dönüşmüş durumda.
Facebook’ta oluşturulan gruplardan %100 Ekolojik Pazarlar 11.432, %100 Ekolojik Pazar
826 üyeye ulaştı.
4-5 Nisan 2018’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Organik Pazar Çalıştayı’nın hem ön
hazırlıklarına destek olundu hem de üretici, müşteri dahil komisyon üyeleri ile birlikte geniş
bir katılım sağlandı. Toplantıda bir de sunum gerçekleştirildi.
Hedefler:
1. %100 Ekolojik Pazar modelini benimseyen Belediyeler ile standart tip sözleşmelerin
imzalanması, komisyonların kurulması; belediyelerin, nitelik ve nicelik olarak gerekli
personeli istihdam etmesinin, pazar alanları için minimum temel fiziksel şartları
sağlamasının ve sözleşme şartlarını yerine getirmesinin sağlanması.
2. Üç yıl içinde İstanbul’daki tüm organik pazarların İstanbul Büyükşehir Belediyesi
hamiliğinde, pazarcılar odası, tüm ilçe belediyelerinin, Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü’nün, Derneğimizin, tüketici, üretici ve esnaf temsilcilerinin de içinde
olduğu bir üst komisyon altında toplanması ve tüm organik pazarlarda %100 Ekolojik
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Pazar modelinin/yönetmeliğinin uygulanması. Derneğin bu konuda danışmanlık,
etkinlik, destek, iletişim ve koordinasyon hizmeti sunar hale gelmesi.
3. Bu çerçevede yeni kaynak modelinin geliştirilmesi, operasyonel yükün belediyelere
bırakılarak maliyetlerin azaltılması.
4. %100 Ekolojik Pazarlar’a özel gönüllü ekibi kurulması. Bu ekip, belediye halkla
ilişkiler ekipleri ve komisyon desteği ile pazar müşterilerinin iletişim bilgilerine
ulaşılması.
5. EPTA (%100 Ekolojik Pazarlar Türetici İletişim Ağı) ve mail grubunun, ilçe türetici
komisyonları ve mail gruplarının daha katılımcı ve aktif hale getirilmesi.
6. Sosyal medya iletişim kanallarının geliştirilmesi, daha çok haber, basın bülteni vs
yayınlanması.
7. %100 Ekolojik Pazar web sitesi sertifika girişlerinin düzene oturtulması, akıllı cihazlar
ile takibinin sağlanması, sitenin güncellenmesi.
8. Kurulma aşamasındaki Türkiye Organik Ağı (TORA)’nda aktif olunması ve %100
Ekolojik Pazar modeli ve organik pazarların yaygınlaşması için diğer sivil toplum
örgütleri ile işbirliklerinin geliştirilmesi.
9. %100 Ekolojik Perakende Satış Noktaları’na yönelik alt modeller oluşturulması.
10. %100 Ekolojik Pazar müşterilerinin Buğday E-Dergi abonesi, sosyal medya takipçisi,
üyesi veya destekçisi olması.
İstanbul’da organik ürün satış kanallarını çoğalması, özellikle evlere servis hizmetinin
artması salgınla da birleşince pazarlarda ciddi müşteri kayıpları yaşandı.
Şişli %100 Ekolojik Pazar
2019-2020 kış sezonunda komisyon kararı ile pazara alınan yeni katılımcılar ile pazardaki
üretici ve esnaf sayısı 83’e çıkmış olup bu hali ile Türkiye’nin en büyük organik pazarı
olmaya devam ediyor. 2019 satış verilerine göre haftalık sebze meyve satış miktarı ortalama
16 ton civarındadır.
Hayri İnönü döneminde Belediye ile komisyonu da kapsayan bir yıllık yeni bir sözleşme
imzalandı ancak yeni dönemde ne yazık ki sözleşmemiz güncellenemedi. Salgın sebebi ile
zorlaşsa da komisyon toplantı ve çalışmaları devam ediyor.
Kartal %100 Ekolojik Pazar
20 Aralık 2009’da kurulan Kartal %100 Ekolojik Pazar’da yeni dönemde 10. yıl kutlamaları
gerçekleştirildi bu süreçte yeni yönetim ile işbirlikleri geliştirildi. Ekibimiz düzenli aralıklarla
denetimlere yardımcı oluyor, belediye tarafından atanan üç mühendis denetimleri
sürdürüyor. Sözleşme yenilenememiş ve komisyon kurulamamış olsa da 2017’de alınan
stratejik karar doğrultusunda işbirliği sürüyor.
Beylikdüzü %100 Ekolojik Pazar
23 Şubat 2010'da açtığımız, Ekrem İmamoğlu döneminde büyük destek görülen ve
işbirliğinin kuvvetlendirildiği organik pazar konusunda, Beylikdüzü Belediyesi Mart 2021
itibarıyla başkan yardımcısı düzeyinde sözlü olarak organik pazar konusunda herhangi bir
sivil toplum kuruluşu ile çalışmayacaklarını belirterek ve herhangi bir gerekçe sunmadan
Dernek ile işbirliğini bitirdi.
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Büyükyalı ve Bulvar 216 %100 Ekolojik Pazar satış noktaları
2021 yılı içinde Akyön firması ile Buğday Derneği İktisadi İşletmesi olarak yapılan
sözleşmeler çerçevesinde iki adet %100 Ekolojik Satış noktası açıldı. Bunlardan Bulvar 216,
tezgâhları açan esnaf ile AVM’nin yer konusunda anlaşamaması sebebi ile Mart 2021’de
kapandı. Büyükyalı %100 Ekolojik Pazar satış noktası için ise ilgili esnafın çekilmesinin
ardından yeni bir konsept ile devam etmesi yönünde firmayla görüşmeler sürdürülüyor.
Küçükçekmece %100 Ekolojik Pazar
Önceki dönemde Belediyenin, başta denetim olmak üzere, sözleşme şartlarında olmasına
rağmen 3,5 yıl sonunda denetimden sorumlu bir mühendis atamaması, proje için hiçbir
reklam tanıtım faaliyetinde bulunmaması gibi üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine
getirmemesi, kalıntı tespit edilen üretici konusunda etik olmayan uygulama yapılması –
Küçükçekmece Tarım İlçe Müdürlüğü’nde kalıntı tespitine rağmen üreticinin önce
tezgâhlarını iptal edip sonra siyasi baskı sebebi ile yeniden tezgâh sağlaması- katılımcı
süreç sağlanamaması ve ayrımcılık yapılmaya başlanmış olması Buğday Derneği değer ve
ilkeleri ile örtüşmediği, %100 Ekolojik Pazar Standartlarına uymadığı için, Dernek Aralık
2017 tarihinde ilgili pazardan çekildi.
Bakırköy %100 Ekolojik Pazar
Zamanla yıpranan tentesi yenilenerek cuma günleri hizmet vermeye devam ediyor.
İzmit %100 Ekolojik Pazar
26 Kasım 2016’dan bugüne Kocaeli Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, İzmit Belediyesi
ve 41 Burda AVM ortaklığında her yıl sözleşmesi yenilenerek devam ediyor.
Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazar
21 Temmuz 2013 tarihinden beri Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği
(KAPTAR), Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Kayseri İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi işbirliği ile sezonluk olarak devam ediyor.

WWOOF Türkiye/TaTuTa
2003’te Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük
Destek Programı’ndan (SGP) alınan destekle "Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü
Bilgi, Tecrübe Takası" adıyla proje olarak geliştirilen TaTuTa’nın ana amacı Türkiye’de
ekolojik tarımla geçinen çiftçi ailelerine mali, gönüllü işgücü ve/veya bilgi desteği sağlayarak
ekolojik tarımı teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktı. TaTuTa programı -yurtdışında
bilinen ismiyle WWOOF Turkey- bugün aynı amaç doğrultusunda gönüllü ziyaretleriyle
devam ediyor.
Programın amacı, Buğday Derneği’nin ‘yaşamını sürdürürken diğer yaşamlarla uyum
içerisinde ve ekolojik bütüne saygılı bir toplum’ vizyonu doğrultusunda ortaya koyduğu şu iki
hedefle birebir örtüşür:
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●

Geleneksel süreçteki üretimlerin korunması, sürdürülmesi
Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen sürdürülebilir tarım yöntemlerinin
yaygınlaştırılması.

TaTuTa yani WWOOF Türkiye, güven ve takasa dayalı kültürel ve eğitsel deneyimleri teşvik
ederek, sürdürülebilir bir küresel toplum inşa etmek için, gönüllülerle ekolojik üreticileri
birbirine bağlayan dünya çapında bir hareket olan WWOOF (World Wide Opportunities on
Organic Farms/Organik Çiftliklerde Dünya Çapında Fırsatlar) ağına dahildir.
Proje faaliyetleri:
●

●

●

●

●

●

●

Program ortağı Gençtur'da WWOOF Türkiye/TaTuTa'dan sorumlu Zafer Yılmaz'ın
emeklilik kararı gereği Buğday-Gençtur iş birliği yeniden yapılandırıldı. Hilal Toker ev
sahibi ve gönüllü temsilcisi olarak Buğday Derneği bünyesinde çalışmaya başladı.
Geçiş süreci sorunsuz bir şekilde gerçekleşti.
WWOOF Federasyonu'nun ortak web platformu projesine dahil olunarak ömrünü
teknik açıdan doldurmuş olan TaTuTa sitesinin (tatuta.org) bu platforma taşınması
için gerekli görüşmeler ve teknik süreç yürütüldü.
Konuk ziyaretlerinin yıllardır düşük seyretmesi üzerine ev sahipleriyle durum
değerlendirmesi yapıldı. Çoğunluğun tercihi doğrultusunda sadece gönüllü
ziyaretlerine odaklanılmasına, konuk ziyareti seçeneğinin sonlandırılmasına karar
verildi.
WWOOF Türkiye/TaTuTa programı için 2020’deki en önemli gelişme Eylül ayında
yeni web sitesine geçişin tamamlanmasıydı. Böylece WWOOF Federasyonu’ndaki
birçok üye ülkeyle aynı tasarım ve özelliklere sahip, kullanışlı bir site kullanıcıların
hizmetine sunulmuş oldu. Yeni siteye geçişle beraber 13 yıllık Gençtur ortaklığı
dostça sona erdi. Artık gönüllü ve ev sahibi ilişkileri tamamen Buğday Derneği
bünyesinde yönetiliyor. Programın bilişim işlemleri de WWOOF Federasyonu
tarafından merkezi olarak yürütülüyor. Bu operasyonel değişiklikler program gelirine
de olumlu yansıdı. Covid-19 koşullarına rağmen 2020’nin son 4 aylık gelirinde önceki
yıla kıyasla %76 artış görüldü.
Programdaki 78 ev sahibinin bir kısmı pandemi sebebiyle ziyaretçi kabulüne ara
verirken sisteme dahil olmak için başvuran yeni adaylar da oldu. Yıl içinde 5 yeni ev
sahibi adayıyla değerlendirme süreci yürütüldü (biri kabul edilmedi, biri sözleşme
aşamasında, ikisiyle süreç devam ediyor, biri ön değerlendirmeyi geçti ve yüz yüze
mülakat ile çiftlik inceleme ziyareti için pandemi koşullarında normalleşme dönemi
bekleniyor).
Programın konuk ziyareti ayağının gıda odaklı turizm anlayışıyla yeniden
kurgulanması çalışması ise pandemi kısıtlamalarının turizm açısından yarattığı
belirsizlik nedeniyle ertelendi. Buna rağmen turizm acentelerinden gelen işbirliği
teklifleri değerlendirildi. ABD’den gruplar getiren bir acenta ile 2021 yazı için görüşme
başlatıldı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü “Kitle Turizmi ve Alternatif
Turizm” yüksek lisans dersine konuk olundu. WWOOF Türkiye/TaTuTa gönüllü ve ev
sahibi temsilcisi Hilal Toker ve ev sahiplerinden Gürcan-Filiz Durmazbilek çiftinin
katılımıyla, 10 yüksek lisans öğrencisine WWOOF Türkiye/TaTuTa’yı anlatıldı.
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●
●

●

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü “Kırsal Turizm” lisans dersine konuk
olundu. Gönüllü ve ev sahibi temsilcimiz Hilal Toker ve ev sahiplerinden Latif
Yalçıner’in katılımıyla, 22 lisans öğrencisine WWOOF Türkiye/TaTuTa anlatıldı.
Buğday Derneği’ne gönüllü olarak danışmanlık hizmeti vermek isteyen İspanya
merkezli Rural PM ile görüşmeler yapıldı.
Kâr amacı gütmeyen İngiltere merkezli bir sosyal girişim, WWOOF Federasyonu
üzerinden Buğday Derneği’ne ulaşarak Karadeniz’de yürütmek istedikleri
sürdürülebilir kırsal turizm programı için destek istediler. Konuyla ilgili görüşmeler
sürüyor.
WWOOF ağını tek çatı altında birleştirmeyi hedefleyen WWOOF Federasyonu’nun
yönetiminde temsile devam edildi. WWOOF Türkiye/TaTuTa Koordinatörü Ahmet
Berkay Atik, 2019 ve 2020 dönemlerinde yapılan genel kurul toplantılarında
federasyonun yönetim kurulu üyeliğine tekrar seçildi.

WWOOF Türkiye/TaTuTa Ziyaretçi ve Gelir Verileri
Yıllara göre kayıt sayısı:
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Yıllara göre kayıt geliri (brüt TL):

Hedefler
Kısa vadeli hedefler:
-

Yeni ev sahibi adaylarının Buğday Derneği temsilcisi tarafından ziyaret edilip
başvuruların değerlendirilmesi, bu ziyaretlerin daha hızlı ve ekonomik biçimde
gerçekleşmesi için bölgesel temsilcilik modeline ağırlık verilmesi.

Uzun vadeli hedefler:
-

WWOOF Türkiye/TaTuTa ev sahipleriyle buluştuğumuz, sorunları tartıştığımız,
çözümler aradığımız bir buluşmanın organize edilmesi.
WWOOF Türkiye/TaTuTa tanıtımı için üniversitelerde ilgili kulüplerle işbirliği ve
söyleşiler yapılması.
WWOOF Türkiye/TaTuTa'yı yurt dışındaki gençlere (özellikle komşu ülkeler) etkin bir
şekilde tanıtılması.
Kırsal alandaki yaşamın iyileştirilmesi için gıda odaklı turizm, kırsaldaki üretimin
turizm faaliyetlerine entegre edilerek pazar yaratılması gibi modellerin geliştirilmesi.
Kırsal alan için diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi.
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2017-2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELER
Yaşasın Arılar – Live and Let Bee
Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında, Aralık 2015 - Aralık 2017 döneminde
uygulanan "Arıları Yaşatalım: Ekolojik Arıcılık Eğitimi" (Live and Let Bee: Training for
Ecological Beekeeping), arı ürünlerinden faydalanan insana değil, arıların bütüncül
faydasına odaklı bir projedir.
Arıları Yaşatalım projesi ile ekosistemin en önemli halkalarından biri olan arılara destek
olunması ve onlara zarar veren uygulamalardan vazgeçilmesi; ister arıcı, ister bal tüketen
şehirli olsun, herkes tarafından uygulanabilecek iyi yöntemlerin yaygınlaştırılması amaçlandı.
Türkiye'den arıcılar ve arı uzmanı akademisyenlerle birlikte proje ortağı olan ülkelerde
(Smart Beeing - Hollanda, Natural Beekeeping Trust - İngiltere, Aronija Organik Ürün
Üreticileri Birliği - Makedonya) ekolojik arıcılık yapan çiftlikler ziyaret edilerek saha çalışması
yapıldı ve ekolojik/geleneksel arıcılık yöntemleri belgelendi.
Ekolojik arıcılık bilgisinin toplumun her kesiminde yaygınlaştırılmasına yönelik basın ve
sosyal medya ağı üzerinden kapsamlı bir iletişim çalışması yürütüldü ve eğitimler
düzenlendi.
Proje ortağı olan 4 ülkeden 35 kişinin katıldığı “Ekolojik Arıcılık Eğitimi”, 4-8 Aralık 2017
tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşti. Türkiye’de ilk defa arı odaklı arıcılığın konuşulduğu
“Ekolojik Arıcılık Konferansı” ise 9 Aralık 2017’de yine İzmir’de 273 kişinin katılımıyla yapıldı.
Türkiye’de arıcılıkla ilgili en büyük sorunlardan bir tanesi, doğru bilgiye ulaşmada yaşanan
zorluklar. Arıcılık, aynı zamanda ilaç ve malzeme satışı anlamında büyük bir pazar
olduğundan, kar amacı gütmeyen, araştırmalara dayalı bilgi son derece az. Bu açığı
gidermek amacıyla, kapsamlı ve toplumun tüm kesimlerine hitap eden eğitim materyalleri
hazırlandı ve web sitesinde (arilariyasatalim.org) yayınlandı sayfası hazırlandı.

Zehirsiz Sofralar – No Pesticides on My Plate
Pestisitlerin zararları konusunda farkındalık yaratmak ve Türkiye’deki pestisit kullanımını
azaltmak için, Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu V Programı kapsamında
desteklenen ve PAN Europe (Avrupa Pestisit Eylem Ağı) ortaklığında yürütülen “Zehirsiz
Sofralar” projemiz 1 Nisan 2019’da başladı, 1 yıl sürdü.
Proje kapsamında 12 ay boyunca, pestisitlerin olumsuz etkileri ve pestisitlere alternatif
yöntemler hakkında üretici ve tüketicilerde farkındalık yaratmayı, Türkiye ve AB’de
pestisitlerle ilgili çalışan STK’lar arasında işbirliğini artırmayı ve pestisit kullanımını
sınırlamak için Buğday Derneği ve Türkiye’deki STK’ların kampanyacılık ve lobicilik
çalışmalarını güçlendirmeyi hedefledi. Bu hedeflere ulaşmak için, “Zehirsiz Sofralar”
kapsamında, ortak amaçları olan STK ve sivil girişimleri bir araya getirerek Türkiye’de
pestisitlerin kullanımını azaltmak ve alternatif tarım ve zararlılarla mücadele yöntemlerini
yaygınlaştırmak için bir arada hareket etmelerini sağlayacak Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum
Ağı kuruldu. Haziran 2021 itibarıyla Ağ’ın 100’ün üzerinde üyesi bulunuyor.
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Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, insana ve çevreye zarar veren tarım zehirlerinin
yasaklanması için 23 Kasım 2019’da Zehirsiz Kampanya’yı başlattı. Kampanya kısa sürede
kamuoyunda yankı buldu ve kampanyanın talepleri ile ilgili TBMM’de 3 soru önergesi, 1
araştırma önergesi verildi. Kampanyaya 155 bini aşkın kişi destek oldu. Kampanya olumlu
sonuç verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı 25 pestisit etken maddenin yasaklanmasına, 7 etken
maddenin de kısıtlanmasına karar verdi.
Zehirsiz Kampanya’nın olumlu sonuçlarından biri de “tarım ilacı” olarak bilinen pestisitlerin
aslında zehir olduğuna dair farkındalık yaratılmasıydı. Kampanya mesajı sosyal medyada
toplam 10 milyon kişiye ulaştı; yazılı, dijital ve görsel basında 830 kez haber yapıldı. Proje
kapsamında pestisitlerin zararlarını anlatan 16 bölümlük bir belgesel çekildi ve yayımlandı.
Ayrıca aynı kapsamda bir de uzun metraj belgesel film çekilde ve yayımlandı. Tüketici ve
üreticilere yönelik iki ayrı rehber hazırlandı ve yayımlandı.
28 Şubat 2020’de tekrar toplanan Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, kampanyayı
değerlendirdi ve ağın geleceğini tartıştı. Toplantıda Zehirsiz Sofralar Ağı’nın 2020 yılında
Zehirsiz Sofralar Platformu’na dönüşmesi ve pestisitlerle ilgili ağın platformun çatısı altında
Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı olarak çalışmalarına devam etmesi kararlaştırıldı. Ayrıca
atalık tohum, gıda toplulukları gibi farklı alanlarda ağlar kurularak gıda güvenliğine ilişkin
çalışmalar yapılması karara bağlandı ve platformun tüzük vb. iç işleyişine dair maddeler
tartışılarak son haline getirildi.
Temmuz 2020 ayı sonunda Türkiye Organik Ağı (TORA) kuruldu ve Buğday Derneği kurucu
üyeler arasında oldu. TORA’nın şimdiye kadar yapılan 4 çevrimiçi toplantısının hepsine
katılım sağlandı. TORA’nın web sitesi kuruldu. Buğday Derneği, TORA’nın iletişim sorumlusu
oldu ve logosunu tasarladı. Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Platformu’nun kuruluşu
tamamlandığında, TORA da platform altında çalışmaya devam edecek.
Proje Mart 2020'de tamamlanmış ve projenin resmi uygulaması sona ermiş olsa bile, proje
kapsamında temelleri atılan Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Platformu ve altında
kurulan/kurulacak ağlar, Derneğin öncelikli çalışma konularından biri olmaya devam ediyor.
Zehirsiz Kampanya’daki imzalar Nisan 2021’de Tarım ve Orman Bakanlığı’na teslim edildi.
Proje ile ilgili sosyal medya çalışmaları sürüyor, Haziran 2020-Haziran 2021 tarihleri
arasında Zehirsiz Sofralar’ı da içeren dört basın bülteni hazırlandı ve dağıtıldı. Proje
kapsamında hazırlanan www.zehirsizsofralar.org web sitesini güncelleme ve geliştirme
çalışmaları devam ediliyor.
Salgın sebebi ile bir araya gelemeyen STK ve sivil inisiyatif üyeleri 15 Şubat 2021’de
çevrimiçi bir toplantıda bir araya gelerek platform kuruluşunu 2021 yılı içinde tamamlamaya
karar verdi. Platformun mutabakat metninin, kurucu üye olan 40 sivil toplum kuruluşunun
temsilcileri tarafından imzalanıp kurulması sürecinin Temmuz 2021’de tamamlanması
planlanıyor. Ayrıca 21 STK ve sivil inisiyatif de platforma destek veriyor.

“Güdül’de Gıda Topluluklarıyla Agroekolojik Dönüşüm” Proje Geliştirme
Projesi
BM Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (GEF/SGP) tarafından
desteklenen, “Güdül’de Gıda Topluluklarıyla Agroekolojik Dönüşüm” Proje Geliştirme projesi,
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1 Kasım 2018-15 Şubat 2019 tarihleri arasında uygulandı. Proje kapsamında, 2019’da
uygulanmaya başlayan proje için danışma ve çalışma toplantıları, uygulama arazisinin
tasarım ve üretim planlaması, uluslararası etkinliklere katılım gibi hazırlık faaliyetleri yapıldı.

Güdül’de Gıda Topluluklarıyla Agroekolojik Dönüşüm Projesi
GEF/SGP desteği ile Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği ortaklığında Mayıs 2019’dan bu
yana Ankara’nın Güdül ilçesinde yürütülen proje, pandemi nedeniyle Ağustos 2021’e kadar
uzatıldı.
Projede agroekolojik üretim yöntemlerinin uygulanması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması;
agroekoloji temelli dayanışma ortaklarının (Katılımcı Onay Sistemi - KOS ve Topluluk
Destekli Tarım - TDT) yerel ve ulusal ölçeklerde desteklenerek toplumda konuyla ilgili
farkındalık yaratılması yoluyla, bölgedeki tarımsal biyoçeşitliliğin korunması ve yerel
ekonomilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Proje kapsamında Güdül ilçesinde, odağında yerel çiftçi ve üreticilerin olduğu, kısa tedarik
zincirlerine dayalı, doğa dostu agroekolojik bir gıda sistemine geçiş için tüm paydaşların
etkin katılımıyla birlikte eğitim, danışmanlık, destek ve farkındalık yaratan çeşitli faaliyetler
gerçekleştiriliyor.
Proje faaliyetleri:
●
●
●
●

●

●

●
●

Tahtacıörencik köyünde arazi tasarımı, üretim, bakım ve toprak iyileştirme çalışmaları
yapıldı.
Temiz üretim ve aracısız satışa istekli öncü çiftçiler desteklendi ve kent halkıyla
buluşturuldu.
Agroekoloji, küçük ölçekli çiftçilik ve gıda toplulukları ile ilgili farkındalık artırıcı
etkinlikler yapıldı.
Öncü çiftçiler için görünürlük sağlandı, bilgi paylaşımları yapıldı, tarımsal
biyoçeşitlilik, yerel çeşitler, geleneksel tarım ve mutfak kültürü belgelendi ve
yesilgudul.net web sitesinde yayınlandı.
Güdül Belediyesi işbirliği ile 'üretici pazarı' formatında “Güdül Köy Pazarı” kuruldu ve
öncü çiftçileri de içeren 40 civarı üretici ürünlerini aracısız bir şekilde tüketicilere
ulaştırdı.
İlçede agroekoloji ve gıda topluluklarının stratejik önemi konusunda kamu kurumları
ile fikir birliği sağlandı ve tüketicilerin aktif katılımını öngören bir KGS (Katılımcı
Güvence Sistemi) komisyonu kuruldu.
Öncü çiftçilerin büyük bir kısmı, pazaryeri faaliyetlerine “KGS Geçiş Üreticisi” olarak
katıldı.
Tüketicilerle artan etkileşimler, üreticilerin gelir getirici faaliyetlerini çeşitlendirmesini
sağladı. Güdül öncü çiftçileriyle bağlantılı şekilde üretim destek grupları/gıda
toplulukları kuruldu.

Zehirsiz Kentlere Doğru - Pesticide Free Towns Turkey
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle
uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI kapsamında desteklenen “Zehirsiz Kentlere
Doğru” projesi, Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı
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(ZSPEA) işbirliği ile Nisan 2021 itibarıyla başladı. 12 ay sürecek olan proje ile kentlerdeki
park ve bahçeler, yeşil alanlar, okullar, spor sahaları gibi ortak alanlarda kullanılan biyosidal
ürünlerin zararları konusunda farkındalık yaratılması, kullanımlarının azaltılması ve yerel
yönetimlerin alternatif uygulamaları kullanmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Proje kapsamında, Biyosidal İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği’nden (BİYOSİDER) bilim
insanları ve uzmanlarla danışmanlığında, Türkiye’deki belediyelere yönelik hazırlanan
“Durum Analiz Anketi” ile durum tespiti yapılacak; verilecek yanıtlara göre seçilecek belediye
temsilcileri ile AB’de iyi örnekler uygulayan yerel yönetimlere ziyaretler düzenlenecek;
vatandaşları bu konuda bilgilendirecek bir kampanya yürütülecek, bu konuda yerel
yönetimlere yönelik bir rehber ve vatandaşlara yönelik bir kitapçık hazırlanacak.
Durum Analiz Anketi, 30 Haziran’a kadar erişime açık olacak. Konuyla ilgili destekleyici
veriler, çözüm önerileri ve uygulanmış iyi örnekler projenin web sitesinde
(www.zehirsizkentler.org) yayınlanacak.

Akdeniz Agroekoloji Kervanı – MedCaravan
Avrupa Birliği tarafından Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen Akdeniz Agroekoloji
Kervanı – MedCaravan projesi, yerelde ve kırsaldaki agroekoloji bilgi ve uygulamalarını
toplayarak, derlenen bilgi ve deneyimleri, eğitim materyalleri ve çevrimiçi bir platformla daha
geniş bir platformda paylaşmayı hedefliyor.
Buğday Derneği, 1 Ekim 2020’de başlayan MedCaravan projesi, İtalya’dan DEAFAL
(European Delegation for Family Farming in Asia, Africa and Latin America) liderliğinde,
Fransa (URGENCI), Sırbistan (Polekol), Hırvatistan (HSEP), Portekiz’den (FCiencias.ID)
ortaklarla yürütüyor.
Proje kapsamında, agroekoloji bilgisinin derlenmesine dair bir metodoloji üzerinde çalışan
ortaklar, agroekoloji bilgisini derleyecek kişilere verilecek metodoloji eğitimlerinin ardından,
belirlenecek pilot bölgelerde bu bilginin derlenmesi çalışmalarına başlayacak. Proje 32 ay
sürecek.

Gençler için Agroekoloji Eğitimi – AYE
Gençler için Agroekoloji Eğitimi – Agroecological Youth Education for Future (EU Erasmus+)
projesinin başvurusu Ekim 2020’de yapıldı. Proje kabul edildi ve 1 Haziran 2021 itibarıyla
uygulamaya başlandı. Proje, Çekya’dan AMPI liderliğinde İtalya, Fransa, Sırbistan ve
Yunanistan’dan ortaklarla 31 Kasım 2023’e kadar yürütülecek.
Proje ile, sürdürülebilir çevre ve gıda üretimi için bütünsel bir bilim olarak agroekoloji
bilgisinin 13-18 yaş grubundaki gençlere ulaştırılması ve böylece onlarda çevre
farkındalığının ve ekolojik okuryazarlığın artırılması hedefleniyor.

İklim Dostu Çiftlikler
İklim Dostu Çiftlikler (Climate-Smart Farms: A Model for Adaptation of Agriculture to Climate
Change) (EU Climate Change Adaptation Grant Program) projesinin ilk aşama başvurusu
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yapıldı. Projenin ilk aşama değerlendirmesinin Haziran-Temmuz 2021’de sonuçlanması
bekleniyor.

Türkiye’de Türk Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetim Kapasitesinin
Saygınlığının Artırılması (CSS II)
Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği (DOGTARBESBİR) tarafından
uygulanan ve Buğday Derneği’nin iştirakçi olarak katıldığı projede, raporlama dönemi içinde,
DOGTASBESBİR ve Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği (KEYAD) ile ortak İzmit-İstanbul yerel
toplantısına ve Aralık ayında yapılan proje kapanış toplantısına katılım sağlandı. Zehirsiz
Sofralar ile birlikte bu proje, yukarıda söz edildiği gibi, Türkiye Organik Ağı’nın (TORA)
kurulmasına ön ayak oldu.

Haklara Destek Programı
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansmanı ile Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları
Derneği (Hafıza Merkezi) ve Heinrich Böll Stiftung (HBS) ortaklığında oluşturulan Haklara
Destek Programı kapsamında, 1 Temmuz 2020 - 30 Haziran 2021 döneminde, kurumsal
kapasite geliştirme için alt hibe ve rehberlik alınıyor.

AĞLAR VE ÇALIŞMA ORTAKLARI
Buğday Derneği, ekolojik yaşam kültürünün bilgi ve deneyimini hem ulusal hem de
uluslararası eksende, bütün tarafları ile takip ediyor ve serbest dolaşımı için çalışıyor;
akademisyenler, sivil toplum örgütleri, çiftçi örgütleri ile ağlar ve ortaklıklar kuruyor.

Ulusal Ağlar ve Ortaklıklar:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ankara Temiz Gıda KGS Ağı
Bir Tohum Vakfı - Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi
GDO'ya Hayır Platformu
Gıda Hareketini Birlikte Büyütmek
Gıda Toplulukları
İklim Ağı
KOZA – Küresel Okuryazarlık Ağı
Sıfır Gelecek
Tabiat Kanunu İzleme Girişimi
TaTuTa Ağı
Tohum Takas Ağı
TORA – Türkiye Organik Ağı
Türkiye Tarımsal Biyoçeşitlilik Ağı
Zehirsiz Sofralar Pestisit Eylem Ağı
Zehirsiz Sofralar Platformu
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Uluslararası Ağlar ve Ortaklıklar:
●
●
●
●
●
●

ACR+ – Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi için Şehirler ve Bölgeler Birliği
CSBA – Tohum Bankaları Akademisi
ECEAT – Avrupa Ekolojik Tarım Turizmi Merkezi
IFOAM – Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu
PAN Europe – Avrupa Pestisit Eylem Ağı
WWOOF – Organik Çiftliklerde Dünya Çapında Fırsatlar

KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ
Jotun Boya ile Şifa Ormanı
Jotun Boya’nın Yeşil Adımlar projesi kapsamında, Jotun Boya sponsorluğunda Ayvalık
Belediyesi ve S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi işbirliği ile hayata geçirilen Şifa
Ormanı projesi Haziran 2020’de başladı. Projede, Ayvalık’taki kurak alanların
değerlendirilmesi için bölgeye uygun tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.
Ayvalık Belediyesi tarafından tahsis edilen araziye, Ayvalık koşullarına uygun olan Anadolu
adaçayı, İzmir kekiği, biberiye ve şevketi bostan ile sakız, badem ve ceviz ağaçlarını ekimi
yapılıyor. Aralık 2020 itibarıyla alanın hazırlanması tamamlandı ve Balıkesir Çiftçi Eğitim
Merkezi’nin (BAÇEM) desteğiyle toplamda 15.000 adet fide ve fidan dikildi.

Echo-Turizmin Farkındayız
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen ve Fethiye Sanayi ve Ticaret
Odası tarafından uygulanmakta olan proje kapsamında, Buğday Derneği, ekoturizm ve
ekoturizm farkındalığı eğitimi verdi ve Fethiye ve çevresinde belirlenecek 4 noktanın
ekoturizm mevcut durumun analizi ile ekoturizm potansiyelinin değerlendirme raporunun
hazırlanması konusunda danışmanlık sağlayacak. İlgili hizmet sözleşmesi Aralık 2020’de
imzalandı.

UNDP Accelerator Lab Turkey
Buğday Derneği’nin Dönüşüm Kitaplığı serisinden “Türeticinin El Rehberi”, “Atalık Tohumlar
için Yetiştiricilik Rehberi”, “Doğa Dostu Kent Bahçeciliği”, “Sağlıklı Toprak ve Sağlıklı Bitkiler
için Kompost Rehberi” kitapları, UNDP Accelerator Lab Turkey tarafından Ocak 2021’de
yeniden basıldı.
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ÜYELİK
Buğday Derneği üye programı; güncel Dernekler Yönetmeliği ve tüzük çerçevesinde hakları
tanınmış dernek üyelerinin; üye başvurusundan, üyelik iptaline kadar olan tüm süreçlerinin
oluşturulması, takibi, organizasyonu ve raporlanması çalışmalarını kapsıyor.
Yıllar içerisinde ihmal edilmiş üye programı Mart 2020 itibarıyla daha sistematik bir takip ve
işlem sürecine girdi. Nihai olarak üyenin aidiyet, bağlılık, güven duygularını güçlendirmek
hedeflenir ve bu sayede üyenin yönetmelik ve tüzük çerçevesindeki hak ve sorumluluklarını
bilip gerçekleştirmesi, dernek çalışmalarını takip edip katkı sunması ve Derneği temsil
etmesi bekleniyor.
Rakamsal veriler:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2018-2020 yeni üye sayısı: 968
2017’deki son Genel Kurul Toplantısı’ndan günümüze üye iptali sayısı: 835
2018-2020 kazanç: 247.030,00 TL
Aktif üye sayısı - Haziran 2021: 3770
Borçlu üye sayısı - Haziran 2021: 2266
2020 yılı yeni üye sayısı: 323
2020 yılı üye iptali sayısı: 187
Üye çalışmaları ile 2020 yılında elde edilen toplam gelir: 134.760,00 TL
2020 yılı bağışları ile elde edilen gelir: 20.270,00 TL

Üyelik faaliyetleri:
●
●
●

●
●
●
●
●

www.bugday.org adresindeki Üyelik ve Bağış sayfası, başvuru formları yenilendi.
Güncelleme sırasında tasarımın kullanıcı dostu olması hedeflendi.
Üye panelinde bilişim altyapı çalışmaları yapıldı.
Ekip büyütülerek uzun yıllardır ihmal edilmiş olan üye ile birebir iletişim çalışmaları
tekrardan başlatıldı. Bu kapsamda hoşgeldin aramaları, üye bilgileri güncelleme ve
üye aidat hatırlatma arama çalışmaları yapılıyor.
Her ayın son perşembe akşamı kayıtta üyelere öncelik verilen Ekolojik Yaşam
Buluşmaları organize ediliyor.
Üyelik aidatı dışında bağış yapan üyelere dijital teşekkür sertifikası, 500 TL ve üzeri
bağışlarda ise bağışçı paketi gönderiliyor.
Her ayın 15’inde e-bülten gönderimine devam ediliyor.
Üyelerin Derneğin ücretli etkinliklerinden indirimli faydalanması sağlanıyor.
Aidat borcu bulunmayan üyeler WWOOF Türkiye/TaTuTa programından ücretsiz
olarak faydalanıyor.
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GÖNÜLLÜLÜK
Buğday Hareketi kurulduğu ilk günden itibaren gönüllülerinin katkıları ile dönüşmeye,
dönüştürmeye devam ediyor.
Buğday Derneği, kurulduğu yıllarda neredeyse her işini gönüllü bir ekip ile yürütüyordu.
BAHÇE- Topluluk Destekli Tarım projesi tamamen gönüllülerle gerçekleştirildi, GDO’ya Hayır
Kampanyası’nda Derneği gönüllü bir ekip temsil etti, Ekolojik Yaşam Dergisi ve Ekolojik
Yaşam Rehberi’nin içerikleri gönüllülerin katkıları ile oluşturuldu.
Yıllar içerisinde profesyonel bir kadro oluşturulsa dahi gönüllü destekleri önemli olmaya
devam etti, kaynak yetersizliği sebebiyle birçok iş gönüllü katkılar sayesinde gerçekleşti,
yürütüldü. Yanı sıra yapılan işe ‘gönülden’ bağlı olmak, Derneğin insan kaynakları
yönetiminde gözetiliyor.
Buğday Derneği’nin 2019- 2020 yıllarındaki gönüllü programı, spesifik işler (stand faaliyeti,
ofis desteği vb.) ve iletişim faaliyetleri (e-bülten ve e-dergi desteği, illüstrasyon vb.) için
oluşturulan gönüllü ekibi olmak üzere iki koldan yürütüldü.
Mart 2020 itibarıyla ise daha sistematik bir takip ve işlem sürecine girildi. Bu kapsamda iki tip
gönüllü programı uygulanıyor:
1. Derneğin sosyal medya hesaplarında ilan edilerek duyurulan, seçili şehirde, dönemsel ve
kontenjanlı gönüllü programı.
2. Etkinlik, organizasyon vb. süreçlerde fonzip üzerinden, kriter olmaksızın oluşturulmuş,
seçili şehirdeki gönüllü havuzu ile iletişime geçilerek tanışılan gönüllü ekibinden oluşturulan
program.
Gönüllü programı ile birlikte; dernek projeleri ve çalışmalarına ilgi duyan ve emeği, zamanı
ile katkı sunmak isteyen gönüllüler; ilgi, beceri ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan
etkinlik ve çalışma programlarına dahil ediliyor. Gönüllü programının sonunda nihai hedef;
ekoloji bilinci yüksek, aldığı bilgi paralelinde yaşama arzu ve çabası gösteren, bilgiyi
çevresiyle paylaşan, kurum ile ilişkisini ve alışverişini dengeli şekilde kurabilmiş bir ekibi
Buğday Ailesi’ne katabilmek.
Gönüllüyü ve kurumu besleyen sağlıklı bir mekanizma kurulması hedeflenirken, kurum
ihtiyaçlarına yönelik bir insan kaynağı da yaratılmış oluyor.
Oluşturulacak modelin Türkiye’deki gönüllü hareketine örnek olup, kişilerden bağımsız,
sürdürülebilir olması temenni ediliyor.
Gönüllü programı kapsamında düzenlenmesi planlanan yüz yüze etkinlikler, pandemi
döneminde yaşanan aksaklıklara rağmen çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
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Gönüllü programı faaliyetleri:
Derneğin ihtiyaçları ve kapasitesi gözetilerek oluşturulan gönüllü ilanı, sosyal medya
hesaplarından paylaşılıp, başvurular alındı, birebir mülakatlar sonucu İstanbul ve İzmir’de bir
yıl süreli gönüllü programı başlatıldı.
●

2020 yılında başlayan gönüllü programı ile toplamda 36 kişilik bir gönüllü ekibi
oluşturuldu.
● 1 yıllık program sonrası ve spesiifk becerileri ile ekibi dahil olanlar ile birlikte Haziran
2021 itibari ile 28 gönüllü ile faaliyetler devam etmektedir.
● Buğday Derneği’nin gönüllü stratejisi ve Gönüllü Çalışma Grubu’nun stratejisi
hazırlandı.
● Gönüllü ilişkileri ekibi başka departmanlardan kişilerin katkıları ile oluşturuldu.
● Dernek ofisinin bulunduğu İstanbul ili dışında ilk kez İzmir’de bir gönüllü ekibi
oluşturularak, İstanbul ekibi ile koordineli olarak programa dahil edildi. Diğer
şehirlerde de gönüllü ekipleri oluşturulması konusunda model oldu.
● www.bugday.org gönüllü sayfası tasarlandı ve uygulandı, gönüllü başvuru formu
Fonzip üzerinden oluşturuldu. Başvurular buradan takip ediliyor.
● Gönüllülere yönelik etkinlik, atölye çalışmaları gerçekleştirildi: Ekolojik Yaşama Giriş
Etkinliği, Permakültüre Giriş Aktarımı, Atıksız Yaşam Atölyesi.
● Derneği ücretli etkinliklerine gönüllü kontenjanı oluşturuldu ve gönüllüler dahil edildi.
● 8 Çalışma Grubu’nda 23 gönüllü Buğday ekibi ile birlikte iletişim, etkinlik, projeler gibi
konularda birlikte çalışıyor. Bu kapsamda:
- Derneğin eğitmen ekibine dahil edilmeleri,
- Yayın ve iletişim faaliyetlerine; röportaj, yazı, deşifre, haber, çeviri,
illüstrasyon, video kurgu vb. destek olmaları,
- %100 Ekolojik Pazarlar’da organizasyon desteği vermeleri,
- Kırsal İşler Çalışma grubunda TaTuTa’nın yeni web sitesine geçiş işlemlerine
katkı sunmaları sağlandı.
● FestTogether, Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Fuarı, Kadıköy Çevre Festivali gibi
etkinliklerde Derneği gönüllüler temsil etti.
● Zehirsiz Sofralar projesi sırasında imza toplama, konferans organizasyonu ve
lojistik destek vb. destekler gönüllüler tarafından verildi.
● Gönüllü ekipleri ile aylık düzenli toplantılar organize edildi.

DESTEKÇİLİK
Buğday Derneği’nin uzun yıllardır gündeminde olan, fakat kaynak yetersizliğinden dolayı bir
türlü devreye sokamadığı düzenli destek ve e-dergi aboneliği programına 10 Mart 2021
itibarıyla başlandı.
Rakamsal veriler:
●
●

Düzenli destekçi sayısı - Haziran 2021: 67 kişi
Destekçilik programı aylık gelir - Haziran 2021: 2.320,00 TL

16

ÇEVRİMİÇİ SERTİFİKA PROGRAMI
Buğday Derneği tarafından özel gün temaları ile tasarlanan 9 adet çevrimiçi sertifika, Fonzip
altyapısı kullanılarak, seçili miktardaki tek seferlik ödeme karşılığında hazırlanıyor.
Hazırlanan sertifika çeşitleri:
-

Yılbaşı tebriği
Doğum günü kutlaması
Tohumları birlikte yeşertelim
Evlilik tebriği
Nikah/düğün katılım
Anneler günü tebriği
Babalar günü tebriği
Yeni doğan tebriği
Bayram tebriği

Rakamsal veriler:
●
●

Sertifika satış sayısı - Haziran 2021: 310 adet
Toplam gelir - Haziran 2021: 24.404,00 TL

İLETİŞİM VE MEDYA
Buğday Derneği ekolojik yaşam bilgisinin yaygınlaşması için çaba gösteriyor; yürüttüğü
projeler, etkinlikler, kampanya ve çalışmalara yönelik yayınlarıyla milyonlarca insana erişiyor.
Ulusal medyaya servis edilen basın bültenleri ve verilen demeçler ile, hayatın hiç bir alanını
dışarıda bırakmadan, bütüncül bir bakış açısıyla; doğa dostu tarım, yerel tohumlar, zehirsiz
gıda, sağlıklı beslenme, ekolojik turizm, geleneksel yaşam ve bireysel gelişim gibi pek çok
konuda kamuoyunu bilgilendiriyor.

Sosyal Medya
Buğday Derneği, sosyal medyada, günlük paylaşımlarla aktif olarak yer alıyor. İlgilenen,
destekleyen, soru soran, yorum yapan takipçi sayısı giderek artıyor.
Facebook sayfasının takipçi sayısı 2017 yılında 238 bin 300 iken, 2021 Haziran ayında bu
sayı 250 bini aştı. Dört yıl önce 32 bin kişinin izlediği Twitter hesabını, Haziran 2021 itibarıyla
88 bin 138 kişi takip ediyor. 2017 yılında 6 bin olan Instagram takipçi sayısı ise 246 bine
ulaştı.
Sosyal medya kanallarına 2021 yılı başında yenilerini eklendi; Telegram ve LinkedIn
mecralarını aktif olarak kullanılmaya başlandı. Telegram’da 2 bin 548; LinkedIn’de 1.107 kişi
Buğday Derneği’ni takip ediyor.
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Ayrıca WWOOF Türkiye/TaTuTa Facebook grubunda 27 bin 182, Tohum Takas Ağı
Facebook grubunda 14 bin ve %100 Ekolojik Pazarlar Facebook grubunda 11 bin 432 üye
bulunuyor. TaTuTa'nın İngilizce Facebook grubu WWOOF Turkey’de ise 3 bin 110 üye var.
Buğday Derneği, düzenlediği veya katıldığı etkinliklerden ve Derneğin faaliyet alanlarındaki
önemli gelişmelerden takipçilerini haberdar ediyor, ekolojik yaşamla ilgili çeşitli araştırmaları
yayınlıyor, projelerle ilgili gelişmeleri duyuruyor; doğa dostu yaşam alışkanlıkları ve doğanın
döngüleri gibi konularda farkındalık yaratan çağrılar yapıyor.
Sosyal medya hesapları medya tarafından da ciddi şekilde izleniyor. Gerek projelerle ilgili
duyuruları, gerekse haber paylaşımı ve çağrılarında ekolojik dönüşüme yönelik Buğday
felsefesinin farkını yansıtan değerlendirme ve yorumlar yazılı ve görsel basına da yansıyor.

Yazılı, Görsel ve İşitsel Basında Buğday
Buğday Derneği ve projeleri ile ilgili haberler 2017-2021 yılları arasında birçok basın
organında yer aldı. Derneğin yürüttüğü projeler, yayınladığı bültenler ve sosyal medya
paylaşımlarına dair olan bu haberler yazılı, görsel ve dijital medyada yer buldu. Buğday
Derneği yöneticileri ve proje yürütücüleri birçok medya organına röportaj verdi.
Medyada yer alan haber ve röportajlar ağırlıklı olarak "Zehirsiz Sofralar" projesi, TaTuTa,
%100 Ekolojik Pazarlar, "Arıları Yaşatalım" projesi, Derneğin gıda güvenliği konularındaki
açıklamalarına ilişkindi.
Dernek olarak, geçtiğimiz faaliyet döneminde olduğu gibi son 4 yıllık süreçte de, farklı medya
kuruluşlarındaki görünürlüğümüz, hem ekolojik yaşama hem de Derneğin çalışmalarına
yönelik ilginin göstergesi niteliğinde.
Buğday Derneği’nin son 1 yıl içerisinde yer aldığı medya kuruluşlarından bazıları şöyle:
-

CNN Türk
NTV
Kanal D
Haber Türk
Anadolu Ajansı
Milliyet
Hürriyet
Posta
Cumhuriyet
Sözcü
Birgün
Yeşil Gazete

Üyelerle İletişim
Üyelerini faaliyetleri hakkında düzenli olarak bilgilendirmeye devam ediyor. Yürütülen
projeler ve diğer duyurular düzenli olarak üyelerin e-posta adreslerine gönderiliyor. Ayrıca
aylık e-bülten sayesinde üyelerin söz konusu faaliyet ve duyurulardan haberdar olması
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sağlanıyor. Buğday E-Bülten’in yeni sayıları her ayın 15’inde üyelerin mail adreslerine
ulaştırılıyor.
Etkinlikler:
2018 yılında İstanbul'da toplam 11, Antalya'da 1, İzmir'de 3, Ankara'da 1 Ekolojik Yaşam
Buluşması gerçekleştirildi. Bu buluşmalarda gıda güvenliği, iklim krizi, tüketim kültürü,
ekolojik yaşam, bütüncül sağlık gibi farklı pek çok konuda uzmanlar/bilim insanları Buğday
Derneği üyeleri ve takipçileri ile buluştu.

YAYINLAR
Zehirsiz Sofralar Belgeseli
Pestisitlerin zararları ve doğa dostu alternatiflerinin ele alındığı “Zehirsiz Sofralar
Belgeseli”nde, bilim insanları ve çiftçiler bir yandan pestisitlerin yok edici etkilerini anlatırken,
diğer yandan da zehirsiz sofraları mümkün kılan alternatif yöntem ve tekniklere dair
deneyimlerini paylaşıyor.

“Buğday’ın Ambarından Kurda, Kuşa, Aşa…” Podcast Serisi
Buğday Derneği, ilk podcast serisi “Buğday’ın Ambarından Kurda Kuşa Aşa…” ile umut
yeşertecek hikâyeleri, ekolojik yaşamın her alanında yapılan çalışmaları, yürütülen projeleri,
gündemdeki tartışmaları dinleyiciye aktarıyor.
Victor Ananias'ı doğum günü olan, 21 Mayıs 2020 itibarıyla yayınlanmaya başlayan
programın sunuculuğunu Lalehan Uysal üstleniyor. Podcast serisi Spotify, Apple Podcasts,
Google Podcasts, Breaker, Pocket Casts ve RadioPublic aracılığı ile dinlenebiliyor.

Arife Tarif - Victor’un Mutfağından Sofrasına Yolculuk
Buğday fikrinin, hareketinin, derneğinin kurucusu Victor Ananias’ın “Arife Tarif - Victor’un
Mutfağından Sofrasına Yolculuk” adlı kitabı, aramızdan ayrılışının 10. yıldönümü
kapsamında, dostlarının editörlüğünde derlenerek, Tuti Kitap tarafından yayımlandı. Kitabın
3,5 saat süren canlı yayın tanıtım etkinliğine kendisiyle aynı mutfağı ve sofrayı paylaşmış
dostları katıldı.

Buğday Ekolojik Yaşam E-Dergisi
Buğday Ekolojik Yaşam E-Dergisi, ekolojik dönüşüme ihtiyaç duyanların hem bu konuda
bilgilenmesi hem de bu yolda gösterilen çabalara katkıda bulunması amacıyla
abonelik/destekçilik sistemiyle yayın hayatına başladı. E-Dergi’ye abone olanlar, hem
Buğday Derneği’nin proje ve çalışmalarına destek oluyor hem de ekolojik dönüşüm için
yapılan çalışmaların parçası oluyorlar.

19

İlk sayısı 21 Mart, ikinci sayısı 21 Haziran 2021 tarihinde çıkan dijital derginin yeni sayıları üç
ayda bir, her ekinoks ve gündönümlerinde, sadece destekçilere gönderilmek üzere
yayınlanacak. Dergi, elde edilen gelirin bir bölümü ile finanse edilecek.

BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK YARATMA ETKİNLİKLERİ
2020 yılında halka açık, ücretli toplam 8 bilgilendirme ve farkındalık yaratma etkinliği yapıldı.
Mart 2020’de pandemi başlayana kadar Dernek ofisinde 3 etkinlik yapıldı. Daha sonra
Haziran ayında Zoom platformu üzerinden etkinlikler düzenlenmeye başladı ve yıl sonuna
kadar 5 çevrimiçi etkinlik daha yapıldı.
2021 yılında 20 Temmuz ayı itibarıyla, Zoom üzerinden halka açık, ücretli 14 adet çevrimiçi
etkinlik düzenlendi.
Etkinliklerin çevrimiçi olması farklı illerden, hatta yurtdışından katılımcılar olmasını sağladı,
daha önce erişilemeyen insanlara erişilebildi. Ayrıca bir etkinlikte daha çok insana ulaşıldı ve
daha çok burslu katılımcı alınması sağladı.
Ocak-Mart 2020 arasında Yeni Okul’da yüz yüze atölyeler yapıldı, Mayıs 2020’den itibaren 8
çevrimiçi kurumsal etkinlik (ODTÜ Koleji, Apple, GittiGidiyor, Fonksiyonel Tıp Akademisi,
Doğuş Otomotiv, Bizim Toptan) düzenlendi.
2021 yılında, temmuz ayı itibarıyla, 2 çevrimiçi kurumsal etkinlik (SabancıDx ve Doğuş
Grubu) düzenlendi.
Etkinlik asistanı sayesinde, bu etkinlikler daha sık yapılabildi. Etkinlik asistanı kayıt ve
ödeme sürecini yürütüyor, etkinliklerde moderasyonu ve teknik desteği üstleniyor.
2018 Etkinlikleri:
Etkinlik Adı

Tarih

Katılımcı

Organik Tarıma Giriş

Aralık 2018

21

Uygulamalı Kent Bahçeciliği

Ekim-Kasım 2018

40

Toplam katılımcı

61
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2019 Etkinlikleri:
Etkinlik Adı

Tarih

Üye

Üye
değil

Askıda/
burslu

Bahçeciliğe Giriş - İzmir

Ocak 2019

15

14

2

Bahçeciliğe Giriş - İstanbul

Şubat 2019

15

6

-

Bahçeciliğe Giriş - İstanbul

Şubat 2019

11

9

-

Bahçeciliğe Giriş - İzmir

Mart 2019

21

7

2

Ekolojik Arıcılığa Giriş - İzmir

Mart 2019

12

6

1

Bahçeciliğe Giriş - İstanbul

Mart 2019

11

8

2

Bahçeciliğe Giriş - İstanbul

Mart 2019

16

5

1

101

55

8

Toplam
Toplam katılımcı

164

2020 Etkinlikleri:
Etkinlik Adı

Tarih

Üye

Üye
değil

Askıda
/burslu

Buğday
gönüllüsü

Organik Tarıma Giriş

Ocak 2020

10

5

1

-

Bahçeciliğe Giriş

Şubat 2020

7

11

-

6

Ekolojik Tasarım

Mart 2020

11

6

-

-

Tüketiciler için Organik
Tarım

Haziran 2020

19

14

6

10

Tüketiciler için Ekolojik
Arıcılık

Haziran 2020

8

3

2

9

Bahçeciliğe Giriş

Kasım 2020

23

16

2

3

Organik Tarıma Giriş

Kasım 2020

12

19

3

5

Bahçeciliğe Giriş

Aralık 2020

18

14

3

1

108

88

17

34

Toplam
Toplam katılımcı

247
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2021 Etkinlikleri:
Etkinlik Adı
Bahçeciliğe Giriş

Tarih

Üye
değil

Askıda
/burslu

Buğday
gönüllüsü

15

18

3

2

Kompost: Neden ve Nasıl Şubat 2021

9

8

2

2

Organik Tarıma Giriş

Şubat 2021

14

9

3

Bahçeciliğe Giriş

Şubat 2021

16

7

2

1

Ekolojik Arıcılık

Mart 2021

15

9

4

3

Tohum Hayattır

Mart 2021

9

7

3

2

Bahçeciliğe Giriş

Mart 2021

17

13

2

1

Bahçeciliğe Giriş

Nisan 2021

16

17

3

4

Kompost

Mayıs 2021

11

6

3

4

Organik Tarıma Giriş

Mayıs 2021

15

1

3

3

Bahçeciliğe Giriş

Mayıs 2021

9

9

2

3

Tohum Hayattır

Haziran 2021 8

3

3

-

Ekolojik Arıcılık

Haziran 2021 9

3

2

3

110

35

28

Toplam
Toplam katılımcı

Ocak 2021

Üye

163

336

Diğer çalışmalar:
●

Çalışma Grubu gönüllüleri modeline geçiş ile birlikte, Temmuz 2020’de mevcut
gönüllülere yapılan bir çağrı ile, 6 kişiden oluşan bir gönüllü eğitim ekibi oluşturuldu.
Bu ekibe Buğday’ın geçmişi, değerleri, projeleri, Buğday bakış açısı konusunda
çeşitli eğitimler verildi ve tüm Buğday etkinliklerine katılmaları sağlandı. Gönüllü
eğitim ekibi üyeleri Şubat-Nisan 2021 arasında deneme sunumları yaptılar ve Nisan
2021’den itibaren Buğday’ın davet edildiği çevrimiçi etkinliklerde Buğday’ı temsil
etmeye ve sunumlar yapmaya başladılar.

●

Küresel Okuryazarlık Ağı (KOZA): Buğday Derneği, Temmuz 2020’de Yuva
Derneği’nin yürüttüğü Çevre Okuryazarlığı İletişim Ağı projesi kapsamında
oluşturulan KOZA’ya katıldı. KOZA’nın şu anda 43 üyesi var. Buğday Derneği ekibi ve
özellikle gönüllü eğitim ekibi üyeleri, verilen 3 yaygınlaştırma eğitimine ve 1 eğitmen
eğitimine katıldı.

●

Buğday Derneği, yetişkinlere ve gençlere agroekoloji eğitimi üzerine 2 Erasmus+
projesine ortak oldu ve projeler kabul edildi: Akdeniz Agroekoloji Kervanı –
MedCaravan ve Gençler için Agroekoloji Eğitimi.
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