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MERKEZ EFENDİ HAKKINDA

Merkez Efendi
Minyatür: Ord. Prof. Dr. Dr. A. Süheyl Ünver

Merkez Efendi adıyla meşhur olan Musa Efendi, 1460-
1465 yıllarında Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Sarımah-
mutlu köyünde doğar. İlk eğitimini babasından aldıktan 
sonra İstanbul’a gelerek medrese tahsili görür. Manevi 
bir arayış içinde Sümbül Sinan Efendi’ye bağlanır. Süm-
bül Efendi’nin, “Kudretiniz olsaydı kâinatı nasıl yaratırdı-
nız?” sorusunu, “Kâinat öyle ahenkli ki her şeyi merke-
zinde bırakırdım” diye cevapladığı için Sümbül Efendi’nin 
kendisine “Merkez Efendi” dediği rivayet edilir. Merkez 
Efendi, görev aldığı tekkelerde halkı irşada çalışırken, Ka-
nuni Sultan Süleyman’ın annesi Hafsa Sultan, Manisa’da 
inşa ettirdiği külliyenin zaviyesi için Sümbül Efendi’den 
bir halifesini göndermesini ister. Sümbül Efendi, Merkez 
Efendi’yi gönderir. Merkez Efendi, Manisa’da bulunduğu 
dönemde 41 çeşit baharattan mesir macununu hazırlatır. 
Şehrin külliye etrafında gelişmesini sağlamak üzere her 
yıl nevruzda şenlik düzenleyerek, Sultan Camii’nin kubbe 
ve minarelerinden halka mesir macunu dağıttırır.         

Merkez Efendi, Sümbül Efendi’nin hastalanıp ve-
fat etmesi üzerine İstanbul’a gelir ve onun yeri-
ne geçer. Rivayete göre bir gün surların önünde 
dolaşırken yer altında bir su sesi duyar. Bağlıla-
rı, burayı kazdıklarında eski devirlerden kalma 
bir kuyu ve akarsu kaynağı bulurlar. Bu bölgeye 
cami, tekke ve hamam inşa ederler. Bölge kısa 
sürede dolar ve halk arasında “Merkez Vilayeti” 
diye anılmaya başlar. 1552 yılında vefat eden Mer-
kez Efendi, Ebussuud Efendi’nin kıldırdığı cenaze 
namazıyla büyük bir kalabalık tarafından topra-
ğa verilir. Türbesi hala İstanbul’un en çok ziya-
ret edilen yerlerindendir. Merkezefendi Gelenek-
sel Tıp Festivali, bitkileri, hayvanları ve insanları 
hakkıyla seven ve sevgisiyle şifa veren bu yüce 
gönüllü insanın hatırasından güç alıyor.               

Bir rivayete göre mesir macununun terkibinde 
şunlar vardır: Anason, çivid, çöpüçini, çörekotu, 
darifülfül, hardal, havlican, hıyarşenbe, hindistan 
cevizi, hindistan çiçeği, iksir, kakule, kalanga, ka-
lem-i barid, karabiber, kara halile, karanfil, keba-
biye, kırım tartar, kimyon, kişniş, meyan, miri safi 
simari, portakal, ravend, raziyane, sakız, sarı ha-
lile, sinameki, tarçın, tarçın çiçeği, tiryak, topalak, 
udül kahr, vanilya, yenibahar, zağferan, zencefil, 
zerdeçal, limon tuzu ve şeker.  
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ANASON ÇÖRDÜĞÜ 

Agastache foeniculum (Pursh.)Kuntze [Lamiaceae]

100 – 150 cm yükselebilen, köşeli gövdeli, 
dişli kenarlı, sarımsı açık yeşil yapraklı, lila-
mor çiçekli, çok yıllık otsu bir bitkidir.

Yaprakları tedavide kullanılır.

Kalp koruyucu, göğüs yumuşatıcı olarak 
kullanılmaktadır. 

Tohum ile çoğaltılmaktadır. 

AÇILIŞ KONUŞMALARI
MERKEZEFENDİ  /  DENİZLİ
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AÇILIŞ KONUŞMALARI

Sayın Kaymakamım, Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcıları-
mız, değerli Başkan Yardımcısı arkadaşlarım, değerli meclis üye-
lerimiz, kıymetli muhtarlarımız, değerli hemşehrilerim, hepinizi 
saygıyla, sevgiyle muhabbetle selamlıyorum, hoş geldiniz, şeref 
verdiniz.

Denizli’mizin büyükşehir olmasıyla birlikte kurulan iki merkez 
ilçeden birisi olan ilçemiz, adını Merkezefendi Hazretleri’nden 
almaktadır. Çeşitli rivayetler de anlatılır ki; Merkezefendi Hazret-
leri sınırlarımız içindeki Saruhan köyünde ya da Buldan’ın bir kö-
yünde doğmuş, daha sonra Manisa’da uzun yıllar yaşamıştır. Son-
ra Zeytinburnu’nun sınırları içerisinde defnedilmiş çok önemli bir 
İslam âlimidir. Fakat bununla birlikte Merkezefendi Hazretleri’nin 
çok da bilinmeyen bir yönü de tıp konusunda uzman olmasıdır. 
Kendisi 1526 yılında kurulan Darüşşifanın başına getirilmiştir. Şu 
an adına mesir macunu denilen ve 41 çeşit ayrı baharat bitkiden 
imal edilmiş olan macununun da mucididir. Ancak mesir macu-
nu halka çok uzun süre dağıtılmış olmasına rağmen, esas ününü 
Hafsa Hatun’un amansız bir hastalığa yakalanması dolayısıyla o 
hastalığa şifa veren bir tiryak olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, 
Merkezefendi Hazretleri’nin kendisi de daha meşhur bir tıp âlimi 
olarak gündeme gelmiştir. Merkezefendi Belediyesi olarak Mer-
kezefendi Hazretleri’ni anmayı da içinde barındıran tıp gününü 
ikinci defa olarak Zeytinburnu Belediyemizle birlikte düzenledik. 

Adımızı Merkezefendi Hazretleri’nden almamız dolayısıyla ken-
dimizin Merkezefendi Belediyesi’nin yol haritasını sağlıklı bir 
kent olmak adına baştan kurgulayarak yola çıktık. Merkezefendi 
Belediyesi olarak Merkezefendi Hazretleri adına düzenlediğimiz 
etkinliklerimizde bizimle birlikte olan Zeytinburnu Belediyemize 
çok teşekkür ederim.

Ayrıca bugün aramızda bulunan başta Kaymakamımız olmak 
üzere tüm protokolümüze ve siz değerli vatandaşlarımıza katı-
lımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.

Muhammet SUBAŞIOĞLU
Merkezefendi Belediye Başkanı

Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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AÇILIŞ KONUŞMALARI

Sayın Belediye Başkanım, kıymetli hazirun.
Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.

Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın, açılış 
programı nedeniyle bu yılki Merkezefendi etkinliklerine iştirak 
edemedi. Kendisinin sizlere çok çok selamlarını iletiyorum.

Bir toplumu, ayakta ve güçlü kılan en önemli etken, manevi de-
ğerler ile toplumun bu değerlere karşı gösterdiği hassasiyettir. 
Geleceğe güvenle bakabilmenin, yarınları kuracak iradeye sahip 
olmanın yolu manevi değerlerimizin ve onların kurucularının 
farkında olmaktan geçer.
 
Bir tarih ve kültür şehri olan Zeytinburnu, varlığını borçlu ol-
duğu manevi önderlerinin mirasına sahip çıkmayı da elbette 
kendisine vazife bellemiştir. Türbesi, İstanbul’un en çok ziyaret 
edilen yerlerinden olan Merkez Efendi Hazretleri de üzerimiz-
de hatrı ve hakkı olan önemli mütefekkirlerimizdendir. Bilindiği 
gibi devrinin önemli sufi ve hekimlerinden olan Merkez Efendi, 
mesir macununu bulan ve halka dağıtılması geleneğini başlatan 
kişi olmasıyla da meşhurdur. Bizi Denizli Merkezefendi ilçesi ile 
bir araya getiren, bizi kucaklaştıran unsur Merkez Efendi’dir.
 
Bünyelerinde muhabbet, ilim ve irfanı birleştiren alimlerimizin 
hatrını, hatırasını diri tutmak için ne yapılsa az gelir. İlkini tam 
on yedi yıl önce düzenlediğimiz Merkezefendi Geleneksel Tıp 
Festivali ve bu yıl burada ikincisi gerçekleştirilen Merkezefendi 
2. Tıp Günleri bizim için işte bu yüzden çok önemlidir. Bitkileri, 
hayvanları ve insanları hakkıyla seven ve sevgisiyle şifa veren 
bu yüce gönüllü insanın hatırasından güç alarak düzenlediğimiz 
Zeytinburnu Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali ve Merke-
zefendi 2. Tıp Günleri bu yıl yine pek çok önemli etkinliğe ev 
sahipliği yapıyor. 

Bu vesileyle büyük bir coşku ve emekle düzenlenen Merkeze-
fendi 2. Tıp Günlerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, 
sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Erdem Zekeriya İSKERDEROĞLU
Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı
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AÇILIŞ KONUŞMALARI

Bugün burada olmamızın nedeni bizim ilçemize ismini veren 
Merkezefendi Hazretleri’dir. Belediye başkanlarımız kendisiy-
le ilgili bilgi verdiler. Daha önce Zeytinburnu Belediyesi’nin 
yaptığı bugün de bizim ilçe belediyemiz ile birlikte organi-
ze ettikleri tıp günleri ve festivalinin hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum. Tabi Merkez efendi Hazretlerini anlatmak bizlere 
düşmez. Zaten burada yaşayan herkes Merkez efendi ile ilgili 
bilgileri vardır. İşte en önemli olaylardan biri tıpçı olması ve 
Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi ile Yavuz Sultan Selim’in 
hanımını tedavi etmesi ve mesir macununu yıllardır ülkemizde 
tanıtması, dünyaya örnek olmasıdır. Bu vesileyle bu organi-
zasyonda hem Merkezefendi Belediye Başkanı ve ekibini, hem 
de Zeytinburnu Belediyesini tebrik ediyorum. İnanıyorum ki 
bu güzel başlangıçlar uzun yıllar devam edecektir. Hepinize 
sevgiler saygılar sunuyorum.

Şükrü GÖRÜCÜ
Merkezefendi Kaymakamı
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MEYAN

Glycyrrhiza  glabra (L.) [Fabaceae]

1.5 m yükselebilen elips yapraklı, dik gövdeli, 
mavi-mor çiçekli seyrek tüylü, çok yıllık otsu 
bir bitkidir. 

Toprakaltı kısmı tedavide kullanılmaktadır.

Öksürük, astım ile bronşit önleyici ve 
tedavi edici, sindirim güçlüğü ve spazm 
giderici, balgam ve adet söktürücü, süt 
salgısını arttırıcı ve kuvvetlendirici olarak 
kullanılmaktadır. Toz ve tentür şeklinde 
tüketilebilir. En fazla 4 – 6 hafta kullanılması 
önerilir. Ayrıca besinlere koku ve tat verici 
olarak kullanılır. Hayvanlarda genellikle 
balgam söktürücü ve ülser tedavisinde 
kullanılır.
 
Tohum ve fide ile çoğaltılmaktadır.

AÇILIŞ KONUŞMALARI
MERKEZEFENDİ  /  ZEYTİNBURNU
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AÇILIŞ KONUŞMALARI

Sayın Zeytinburnu Belediye Başkanımız,  Değerli Zeytinburnu-
lular,

17. Geleneksel Zeytinburnu Tıp Festivaline hoş geldiniz. Ge-
leneksel Tıp Derneği ve Tıbbi Bitkiler Bahçesi çalışmalarına 
devam ediyor. Derneğimiz ve bahçemiz geleneksel tıbbın bu 
konuda çalışan ilk sivil toplum örgütüdür. Geleneksel Tıp Der-
neği Kurulduğu günden bugüne ticari bir kuruluş olmamaya 
devam etti. Ticaret alanına önem verdi. Amacı neydi? Bilgiyi 
toplamak, analiz etmek ve bunların bilim adamları tarafından 
kullanılmasını sağlamaktı. Yine doğruluğu tespit edilen gele-
neksel tıp yöntemlerinin kullanımlarını teşvik etmeye çalıştı. 
Genel anlamda bir farkındalık oluşturdu. Bugün de kuruluşun-
dan bugüne kadar bu duruşunu korumaktadır. Her yıl gerçek-
leştirdiğimiz festivalin şu anda 17.’sini idrak ediyoruz. 17 yıldır 
burada toplanıp konuşuyoruz. Ne oldu? Ne değişti? Eski kayıt-
larımı karıştırdım, evet birçok şey değişti. Bu konuda pek çok 
kanunlar çıktı, yönetmelikler yayınlandı, çok büyük bir gele-
neksel tıp enstitüsü kuruldu. Sağlık Bakanlığı’nda bu konuda 
genel müdürlük seviyesinde kurumlar oluştu. Pek çok hasta-
nede geleneksel tıp bölümü, pek çok üniversitede geleneksel 
tıp kürsüsü açıldı. Bu konuda çok ilerlediğimizi görüyoruz. Bu 
ilerlemenin tohumu burada atıldı: Zeytinburnu Merkezfendi. 
Bunun için mutluluk duyuyorum. Ancak bir şeyi başaramadık. 
Şifalı bitkiler ve geleneksel tıp yöntemleri ticarete dahil bir 
konu. Yanlı, gerçekçi olamayan birçok reklam var. Bu alan kirli 
bir alan haline geldi. Televizyonlarda izliyor, gazetelerde oku-
yorsunuzdur. “Kansere çare buldum”, “Prostata kesin çözüm”, 
“Kısırlığa son”, “Bu doğal, tamamen bitkilerden oluşan bir 
tedavi”, “Damarları açıyoruz” gibi… Maalesef bunlar aldatıcı 
sözler. Maalesef biz de bu sözlere ilgi gösteriyoruz. Geleneksel 

tıp ve tamamlayıcı tıp yöntemleri, yanlış kullanılırsa zarar verir, hatta öldürür. Bunun birçok örneği var. Ama so-
nuçta bir umutsuzluk durumunda birisi bize bir umut vadediyor. Çaresizlik durumunda çare öneriyor. Bu ilgi gös-
termemek mümkün değil. Eğer biz böyle bir tedavi almak istiyorsak, hastanelerimizde geleneksel tıp bölümleri 
açıldı. Hekimlerimiz bu tedaviyi uyguluyorlar. Pazarlarda, Anadolu’nun pek çok yerinde doğal bitkiler varken, 
bunların reçelini, salçasını yapmak varken neden bunları hap şeklinde, bitki karışımları şeklinde alıyoruz. Çünkü 
bunların içinde kimyasallar var, doğallıktan uzaklaşmakta. Eğer domates yemek istiyorsak domatesin en güzeli 
bizde. Bundan salça yapabiliriz. O yüzden domatesin hapını yaptıklarına, adına bir şeyler koyarak sattıklarında 
bunu almamıza gerek yok.

Geleneksel Tıp Derneği Tıbbi Bitkiler Bahçesi bugüne kadar önemli mesafeler kaydetti. Bu çalışmalar için sayın 
başkanımız Murat Aydın’a teşekkür ediyorum çünkü onun destekleriyle bugüne kadar gelindi. 

Tüm misafirlerimize sağlıklı bir hayat temennisiyle saygılarımı sunuyorum. 

Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI
Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği Başkanı
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AÇILIŞ KONUŞMALARI

Çok kıymetli belediye başkanım değerli ilçe başkanım çok kıy-
metli kardeşlerim hanımefendiler beyefendiler hepinizi say-
gıyla muhabbetle selamlıyorum hoş geldiniz şeref verdiniz. 

Rabbimize hamdolsun İstanbul’un manevi mimarlarından bi-
rinin Merkez Efendinin anıldığı çok güzel bir günde birlikteyiz. 
O Merkez Efendi ki Cenabı Allaha dua ederken ellerini açıp 
rabbim sen her şeyi mükemmel yarattın. Ona bir şey ilave et-
mek yada ondan bir şeyi çıkarmak bize yakışmaz onun için her 
şeyin merkezinde yaradan vardır Allah vardır sen varsın diyen 
bir Merkez Efendinin beldesinde bir Zeytinburnu’nda bu gün 
böyle güzel bir buluşmayı tertipleyen değerli belediye başka-
nımıza yürekten teşekkür ediyorum. Evet, bizim belediyeleri-
miz Ak Parti belediyeleri İstanbul’da kültürümüzün,  medeni-
yetimizin bütün eserlerini yeniden inşa ve ihya etme adına çok 
büyük bir çalışma yapıyor. İşte Zeytinburnu bunun en güzel 
örneklerinden bir tanesi.  Biz tarihimizle varız biz geçmişimiz-
le varız. Bakın İstanbul’da biz yarın Fetih şöleni kutlayacağız. 
İstanbul diyoruz ki her zaman merhametin adaletin barışın ve 
insanlığın şehridir diyoruz. Hani Bizans fethedilirken burada 
kalenin dibinde bunu söylemek çok anlamlı. Hani O Bizans 
halkı diyordu ya Biz Konstantinopolis’te o günkü ismiyle frank 
külahı görmektense Osmanlı sarığını tercih ederiz diyorlardı 
ya işte biz her şeyden önce bu şehirde bir gönül seferberli-
ği başlatmış Fatih’in torunlarıyız onun için İstanbul bizim için 
çok özel. Biz bir yeri işgal etmedik biz her zaman fethettik aş-
tık ve gönüllere girdik bu gönüllere girmenin en güzel örnek-
lerinden bir tanesi de Merkez Efendinin kendisidir. O sadece 
bizim için din alimi değildi tıpla da uğraşmış ve bu gün burada 
17. Geleneksel o anlamda tıp festivalini de kutluyoruz. Değerli 
belediye başkanımız göreve gelir gelmez burada Zeytinbur-

nu’nda tıbbi bitkiler bahçesini açmıştı yanlış hatırlamıyorsam altı yüzü aşkın bitki var orada o Merkez Efendi 
oradaki bitkilerle İstanbul’da şifa dağıtan bir merkez oluşturmuştu.  Ben Merkez Efendi’nin huzurunda Merkez 
Efendi’nin komşularına daha güçlü bir Zeytinburnu hizmetin daha fazla olduğu bir Zeytinburnu diliyorum ve el-
bette ve hepimiz Mustafa Ceceli kardeşimi bekliyoruz. Mustafa Ceceli varken bize az konuşmak düşer. Hepinizi 
yarın saat 17.00’de Recep Tayyip Erdoğan’la buluşmaya  Yenikapı’ya davet ediyor saygılar sevgiler sunuyorum. 

Dr. Selim TEMURCİ
Ak Parti İstanbul İl Başkanı
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AÇILIŞ KONUŞMALARI

Sevgili hemşehrilerim, sevgili gençler, hanımefendiler, beye-
fendiler, değerli misafirlerimiz, Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekilimiz, Denizli Merkezfendi ilçemizden gelen değerli mi-
safirlerimiz, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneğimizin kuru-
cusu değerli milletvekilim Süleyman Gündüz, Murat Çekin ve 
Ahmet Özdemir kardeşlerim, yine geleneksel tıp alanında çok 
büyük hizmetleri olan derneğimizin başkanı Ali İhsan Taşçı 
hocam, Askerlik Şubesi Başkanımız, Milli Eğitim Müdürümüz, 
meclis üyesi kardeşlerim, Zeytinburnumuzun emektarları, 
muhtarlarımız, değerli çalışma arkadaşlarım, basınımızın de-
ğerli mensupları, sivil toplum örgütlerimizin değerli temsil-
cileri, Zeytinburnumuzun ve İstanbulumuzun güzel insanları, 
sizleri sevgi, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Alkışlayan 
elleriniz dert görmesin. 

Yaklaşık 550 yıl önce, Denizli’de bir insan dünyaya geldi. Adı-
nı büyükleri Musa Müsleheddin koydular. Sonrasında okudu, 
İstanbul’a geldi ve bulunduğumuz mekâna, şimdiki adıyla 
Merkezefendi’ye yerleşti. O bir din alimi aynı zamanda bir 
hekimdi. Ben sizlerin desteğiyle 17 yıl önce Zeytinburnu’nda 
belediye başkanı seçildiğim zaman, Dr. Süleyman Gündüz kar-
deşimle buralara geldik. Zeytinburnu’nun değerlerini öğrene-
lim, onları ziyaret edelim istedik. O ziyarette Merkez Efendi 
Hazretleri’ne de uğradık. O güne kadar ben Merkez Efendi 
Hazretleri’nin sadece bir din alimi olduğunu bilirdim. O gün 
Merkez Efendi’nin aynı zamanda bir hekim olduğunu ve şifa 
dağıttığını da öğrenmiş olduk. Ardından başta Süleyman Bey 
olmak üzere sevgili Murat Çekin, Ahmet Özdemir ve diğer ar-
kadaşlarımızla birlikte Türkiye’nin var olan ama sahip çıkıl-
mayan bir zenginliğine dikkat çekmek istedik. Halk hekimliği 
adı altında 2000 yılında -yani bundan 17 yıl önce- bu etkinli-
ği başlatmış olduk. Bilim insanlarından öğrendiğim bir bilgiyi 

sizlerle paylaşmak isterim. Dünyadaki toplam endemik 
bitkilerin üçte biri Anadolu’da, Türkiye’mizde yetişiyor. 
Avrupa’daki endemik bitkilerin de yarısı Türkiye’de. 
Böylesine zenginliği olan bir coğrafyada yaşıyoruz. 
İşte o zenginliklerden Merkez Efendi Hazretleri döne-
minde yararlanılmış. Manisa’da sarayda görevli olarak 
bulunurken hastalıkların tedavisinde o bitkilerden ya-
rarlanmış. Ömrünün son 40 yılını Zeytinburnu’nda ge-
çirmiş. Hemen yanı başımızda yatıyor. Mekânı cennet 
olsun. Biz ondan ilham alarak, yolumuzu Merkez Efen-
di ile aydınlatarak, geleneksel tıp konusunda, şifalı bit-
kiler konusunda bilimsel birikimin toplandığı yer Zey-
tinburnu olsun diye arzu ettik. Onun için bu etkinlikleri 
yapıyoruz. Bu sene on yedincisini düzenliyoruz. Tür-
kiye’nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi, bulunduğumuz yere 
400 metre mesafede 2005 yılında kuruldu.  Sizlerden 
aldığımız yetkiyle kurmuş olduk. Bu güzel çalışmalar 
için bize yetki veren Zeytinburnulu hemşehrilerime 
çok teşekkür ediyorum. Bu ve benzer organizasyonla-
ra katkınız için sizlerden topladığımız vergilerle oluşan 
bütçe ile biz bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Bu 
nedenle sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Son yıllar-
da artık Türkiye’mizde tıp fakültelerinde ve eczacılık 
faküllerinde şifalı bitkilerle ilgili bilimsel çalışmalar ya-
pılıyor. O çalışmaların başlamasında biraz önce sizlere 
hitap eden Ali İhsan Taşçı Hocamız, Murat Çekin kar-
deşimiz, Ahmet Özdemir kardeşimiz, Süleyman Gündüz 
vekilimizin çok katkısı olmuştur. Hem Cumhurbaşkanı 
nezdinde hem bakanlıklar nezdinde hem de YÖK nez-
dinde çalışmalar yapılmış, Türkiye’miz sahip olduğu o 
zenginliklere yönelmeye başlamıştır. Bakınız bir şeyi 
yine sizlerle paylaşmak isterim: Biz zenginlik üzerinde 

oturuyoruz. Zengin bir coğrafyadayız. Ama geçmişte 
bunun çok farkında olamamışız. Türkiye’de Anadolu 
coğrafyasındaki bitki zenginliğiyle ilgili en ciddi çalış-
maları İngilizler yapmış. 1800’lü ve 1900’lü yıllarda bu 
çalışmaları yapmışlar ve 1960’larda Edinburgh’ta “Tür-
kiye ve Doğu Ege Adalarının Florası” diye 9 ciltlik kitabı 
yayınlamışlar. Ama bizler maalesef yönümüzü o tarafa 
yönlendirmemişiz.

Huzurlarınızda tekraren Zeytinburnu halkına teşekkür 
ediyorum. Bana yetki verdiniz. Biz de bu hizmetleri 
sizlerden aldığımız destekle yaptık. Ama bir teşekkü-
rüm daha var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a çok çok teşekkür ediyorum. Buraların deği-
şiminde bu bölgenin gelişiminde bize çok ama çok bü-
yük katkı vermiştir. Ondan aldığımız maddi ve manevi 
destekle bugün Merkezefendi Mahalle’miz İstanbul’un 
kültürünü yansıtan en özgün bir mekân olarak burada 
doğdu. Elbette bu çalışmaları mesai arkadaşlarımızla 
beraber geçekleştirdik. Onlara çok teşekkür ediyoruz. 
Bakınız yanı başımızda farklı bir mimari ile yapılmış 
olan eser. Bunun yerinde eskiden ismini de vereyim 
Çağlar Gazoz Fabrikası vardı. Burada farklı tesisler 
vardı. Onlar kaldırıldı şimdi burada yeni bir kütüpha-
ne hizmete giriyor. Buranın içerisi bence İstanbul’un 
ve Türkiye’nin en farklı, gençlerin ve okumak isteyen 
herkesin istifade edeceği güzel bir kütüphane olarak 
hizmete giriyor. Ayrıca bu kütüphanede gelip ders ça-
lışan, okuyan herkese belediyemizin ücretsiz ikramları 
da olacak. Çaylar bizden, arada çorba da bizden, ders 
çalışmak, kitap okumak sizlerden. Bakınız dünyadaki 
en güçlü faktör nedir diye soracak olursanız o bilgidir. 

Murat AYDIN
Zeytinburnu Belediye Başkanı
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AÇILIŞ KONUŞMALARI

Bilgi, kitaplarda okuyarak, araştırarak elde edilir. Her 
zaman ifade ediyorum. Güçlü olmak için bilgiye sahip 
olmamız lazım. Bugün Amerika’nın gücü, sahip olduğu 
bilgiden kaynaklanmaktadır. Sadece bir telefon üreti-
yor Türkiye’nin ihracatı kadar gelir elde edebiliyor. O 
telefonu üretme bilgisine sahip. O telefon yılda 150 mil-
yar dolar satış yapabiliyor. Uzaya gitme bilgisine sahip. 
Kendi düşmanlarına karşı silah üretme bilgisine sahip. 
Yaşamı kolaylaştıracak adımlar atma bilgisine sahip. 
Onun için de güçlü. Bizler de güçlü olmak istiyorsak, 
bu güzel ve zengin topraklarda rahat ve huzurlu ol-
mak istiyorsak bilgiye sahip olacağız. Sahip olduğumuz 
bilgiyle başkalarını sömürmek için değil dünyayı daha 
yaşanılır kılmak için çalışacağız. İşte Zeytinburnumu-
zun bilgiye aç gençleri, burası sizin emrinizde. Bele-
diye başkanı ağabeyiniz olarak, kardeşiniz olarak, ben 
mesai arkadaşlarım buraya okumak için geldiğinizde 
sizlere hizmet etmeye hazırız. Gençler ve kendini genç 
olarak görenler, Merkezefendi’deki bu kütüphaneden 
yararlanmaya hazır mısınız? 

Tebrik ediyorum sizleri, alınlarınızdan, gözlerinizden 
öpüyorum. Rabbim geleceğinizi hayırlı eylesin. Bakınız 
tam karşımızda tepemsi bir yer var. Geçmişte orada 
binalar vardı. Nasip olursa bir iki yıl sonra Panorama 
1915 Çanakkale Müzesi o yerin altında olacak. Üzeri 
yine yeşillik olacak. Bu bölge kültür denilince, geçmiş 
ile barışmak denilince, tarihiyle kucaklaşmak denilince 
aklımıza gelen ilk bölge olacak.

Ben bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşek-
kür ediyorum. Bu güzel hizmetleri sizlere sunma yet-

kisini 4 kez sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. 
Bu organizasyonda emeği geçen bütün kardeşlerime 
çok çok teşekkür ediyorum. Rabbime şükrediyorum. 
Bu güzel günleri ve insanları bize gösterdin, sana şü-
kürler olsun Ya Rabbi… Bu arada çok mutluyum çünkü 
sizler buradasınız. Bu programı hazırladık yapıyoruz, 
kimse gelmese yalnızca ben olsam güzel olur muydu? 
Bu güzel şehrimizde kimse yaşamasa, sadece bir sahibi 
olsa, burada yaşamak ister miydiniz? Evlerimiz ailele-
rimizle güzel. Çocuklarımızla güzel. Binalarımız ve so-
kaklarımız komşularımızla güzel. Merkezefendi bugün 
sizlerle güzel. Ve Türkiye 80 milyonuyla güzel. Onun 
için komşularımızı, insanımızı sevelim. Onlara gönlü-
müzü açalım. Bu gönül ki herkesi sever ama onda yine 
de başkalarını da sevecek yer kalır. 

Hoş geldiniz sefalar getirdiniz… 
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VİŞNE

Prunus cerasus L. [Rosaceae]

10 m yükselebilen, elips- dişli kenarlı- koyu 
yeşil yapraklı,  küremsi etli buruk lezzetli 
meyveli, yaprak döken çok yıllık odunsu bir 
bitkidir.
 
Meyveleri tedavide kullanılır. 

Kolesterol azaltıcı, serbest radikallerin 
zararlı etkilerini giderici, ödem ve balgam 
söktürücü, bağırsak içeriğini yumuşatıcı 
ve rahatlatıcı olarak kullanılmaktadır. 
Meyveleri yenir, suyu içilir. Hoşaf, reçel ve 
marmelat yapımında kullanılır.
 
Tohum veya aşılamayla çoğaltılmaktadır. 

FESTİVAL PROGRAMI
ZEYTİNBURNU
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FESTİVAL PROGRAMI

*Siyahla yazılı programlar 
Merkezefendi Camii yanındaki 
festival alanında, 

*Kırmızı yazılı programlar Tıbbi 
Bitkiler Bahçesi’nde, 

*Dinletiler Merkezefendi 
Dârulkurrâsı’nda gerçekleşecektir.

*Zeytinburnu Kültür Gezisi için kayıt 
yaptırılması gerekmektedir.  
Müracat: 444 1984 ve festival 
alanındaki Zeytinburnu Belediyesi 
standı. 

*Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ndeki çocuk 
programları ve atölye çalışmaları 
20 kişi ile sınırlıdır. Lütfen çalışma 
günü 08:30'da kayıt yaptırınız. (664 
41 55).

20:30 Sema Ayin-i Şerif
 Yenikapı Mevlevihanesi
 Kültür ve Turizm Bakanlığı
 İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu

02 HAZİRAN PERŞEMBE

13:00, 15:00, 17:00 Seramik Saksı Yapımı
 Dodo Atölyesi
13:30 Doğal Maskeler
 Ayten Kodak
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi
15:30 Bitkilerde Aşı 
 Serçin Bağrıyanık
17:00 Bitki Makrofosilleri 
 Hüseyin Tuncay Güner
18:00 Çocuk Programı:
 Karagöz Hacivat
 Zeytinburnu Belediyesi
 Bilgi Evleri Kursiyerleri
 Performans Gösterileri
18:30 Şerbet İkramı
19:00 Dinleti
 Hanende : Adem Tay 
 Kanun : Alper Akaryıldız
 K.Kemençe : Kaan Sezerler
20:30 Merkezefendi Geleneksel Yemek Yarışması
(Başvuru ve Kayıt için 0530 877 29 00 numaralı telefona ulaşabilirsiniz)

03 HAZİRAN CUMA

09:30 - 17:00 Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu
 (Yenikapı Mevlevihanesi)
13:00, 15:00, 17:00 Polimer Kil Hamuru ile Akvaryum Yapımı
 Dodo Atölyesi
13:30 Bokashi Kompostu
 Dilek Yalçın Demiralp 
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi
15:30 Probiyotikler 
 Nurbir Kürüm
 17:00 Geleceği Olan Tıbbi Bitkiler 
 Yüksel Kan
18:00 Çocuk Programı:      
 İllüzyon Gösterisi
 Zeytinburnu Belediyesi
 Bilgi Evleri Kursiyerleri
 Performans Gösterileri
18:30 Şerbet İkramı
19:00 Dinleti
 Hanende : Rıfat Çalışkan
 Ud : Ersin Ersavaş 
 Ney : Mesut Ekici  

20:30 Konser: 
 Özdemir Erdoğan

04 HAZİRAN CUMARTESİ

10:00 - 17:00 Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu
 (Yenikapı Mevlevihanesi)
13:00, 15:00, 17:00 Kukla Yapımı
  Nurdan Yeğin
13:30 Biodeterjanlar
  Nihan Tanrıkulu
 15:30 Hayvanlarda İlkyardım 
  Kevser Turan
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi 
17:00 Allelopati
  Gülriz Bayçu Kahyaoğlu
18:00 Çocuk Programı:
  Ateşbaz Gösterisi
  Zeytinburnu Belediyesi
  Bilgi Evleri Kursiyerleri
  Performans Gösterileri
18:30 Şerbet İkramı
19:00 Dinleti
  Hanende : Memduh Özyalvaç
  Ney   : Ahmet Altınkaynak
  Tanbur  : M.Enes Üstün 
20:30 Konser: 
  Orhan Hakalmaz

05 HAZİRAN PAZAR

13:00, 15:00, 17:00 Geri Dönüşümden Tohum Topları
 Merve Tombul Kızılkaya
13:30 Aromatik Kahveler
 Mr. Peter Exclusive Coffee Production
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi 
15:30 Nefesin Sağlık Üzerine Etkileri
 Nazan Özbay 
17:00 Gıda Etiketleri
 Ertuğrul Zilayaz
18:00 Çocuk Programı:
 Jonglör Gösterisi
 Zeytinburnu Belediyesi
 Bilgi Evleri Kursiyerleri
 Performans Gösterileri
18:30 Şerbet İkramı
19:00 Dinleti
 Hanende : Ramazan  Söyler 
 Ney : Sinan Söyler 
 Ud : Adem Agahoğlu
20:30 Merkez Efendiyi Anma Gecesi
 Yunus Balcıoğlu, Ferruh Muştuer,
 Bekir Köse, Mehmet Erdoğan

28 MAYIS CUMARTESİ

18:00 Açılış Programı
 Açılış Konuşmaları
 Mesir Macunu Dağıtımı
 Sergi Açılışı: Yeşilay Tarihi Sergisi
 Halûk Perk Sağlık Müzesi Koleksiyonu
 Konser: 
 Mustafa Ceceli

29 MAYIS PAZAR

13:00, 15:00, 17:00 Atık Maddelerden Çerçeve Yapımı
 Nurdan Yeğin
13:30  Çiçek Kurabiye 
 Selda Narlı 
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi
15:30 Güçlü Gıdalar
 Ayhan Ercan
17:00 Şehirde Permakültür
 Hasibe Akın
18:00 Çocuk Programı:
 Müzikli Kukla
 Zeytinburnu Belediyesi
 Bilgi Evleri Kursiyerleri
 Performans Gösterileri
18:30 Şerbet İkramı
19:00 Dinleti
 Hanende : Murat Doğru 
 Kanun : Erman Ertan
 Ney : Sinan Söyler
20:30 Konser: 
 Özhan Eren

30 MAYIS PAZARTESİ

13:00, 15:00, 17:00  Müzik Aleti Yapımı
 Nurdan Yeğin
13:30  Sabit Yağların Tıbbi Kullanımı 
 Beril Koparan
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi
15:30  Bitkisel Enerji İçecekleri 
 Mehmet Ali Altıokka
17:00  Kardeş Bitkiler 
 Merve Zengin Tınmaz 
18:00 Çocuk Programı:   
 İllüzyon Gösterisi
 Zeytinburnu Belediyesi
 Bilgi Evleri Kursiyerleri
 Performans Gösterileri
18:30 Şerbet İkramı

19:00 Dinleti
 Hanende : Muhammed Eren
 Keman : Ercüment Atılcan
 Gitar : Bora Demiroğlu
20:30 Konser:
 Esat Kabaklı

31 MAYIS SALI

13:00, 15:00, 17:00  Meslek Maskeleri
 Nurdan Yeğin
13:30  Gastrobahçe 
 Gastrobahçe Kulübü
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi
15:30 Buğday Şırası 
 Rukiye Şengün
17:00 Doğanın Çocuk Gelişimindeki Yeri
 Cihan Züleyha Aydın Özdemir 
18:00 Çocuk Programı:
 Akrobasi Gösterisi
 Zeytinburnu Belediyesi
 Bilgi Evleri Kursiyerleri
 Performans Gösterileri
18:30 Şerbet İkramı
19:00 Dinleti
 Hanende : Ramazan Tay 
 Kanun : Emre Tüzer
 Ney : Tezcan Özkaya
20:00 Konser:
 Cengiz Özkan

01 HAZİRAN ÇARŞAMBA 

13:00, 15:00, 17:00 Ekosistem Tasarımı 
 Dodo Atölyesi
13:30 Aromaterapik Takılar
 Öznur Uğurlu
15:30 Kinoalı ve Chialı Yiyecekler 
 Ramazan Serkan Karmış
14:00 Zeytinburnu Kültür Gezisi
17:00 Kanser Etyolojisi
 Öznur Aksakal
18:00 Çocuk Programı:
 İllüzyon ve Jonglör Gösterisi
 Zeytinburnu Belediyesi
 Bilgi Evleri Kursiyerleri
 Performans Gösterileri
18:30 Şerbet İkramı
19:00 Dinleti
 Hanende : Fatih Akçay 
 Kanun : Ozan Şatıroğlu 
 Ney : Taha Aras
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SUMAK

Rhus typhina L. [Anacardiaceae]

3-4 m yükselebilen, krem yeşil çiçekli, derin 
düzensiz loblu parlak koyu yeşil yapraklı, 
palamutlu, çok yıllık odunsu bir bitkidir.

Dal kabuğu, meyve (palamut) ve mazıları 
tedavide kullanılır.

Kabızlık yapıcı, kuvvetlendirici ve antiseptik 
etkilere sahiptir. Boğaz hastalıklarında
infusyon ile gargara yapılır. Odunu sert ve 
dayanıklıdır; odunkömürü olur; travers, 
mobilya, direk, süs eşyası ve sap yapılır; 
inşaatlarda kullanılır.

Tohum ile üretilmektedir.

TIBBİ BİTKİLER
BAHÇESİ
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TIBBİ BİTKİLER BAHÇESİ

Çiçekli haldeyken toplanan bitkiler pres yapılarak ku-
rutulmakta, kartonlara yapıştırılmakta, dondurucuda 
bekletilmekte, etiketlenmekte ve herbarium dolapla-
rında muhafaza edilmektedir.

Biyoçeşitliliğe katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan 
tohum bankasında bahçedeki bitkilerden elde edilen 
tohumların yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden te-
min edilen tohumlar yer almaktadır.

Laboratuvarda bitkilerin morfolojileri ve anatomile-
ri incelenmekte; uçucu ve sabit yağ elde edilmekte; 
tentür, merhem, krem, parfüm, kolonya, sabun yapıl-
makta; kefir üretilmekte; bitki zararlılarına karşı bitki 
özleri hazırlanmaktadır.

Kaidesinde 52 haftalık tabiat takvimi, üzerinde güneş 
saati bulunan yapı orijinaldir.

Arka bahçemizin çeşitli hayvanlara ev sahipliği yap-
ması, özellikle çocukların tabiatı bir bütün olarak gör-
melerini kolaylaştırmaktadır.

Bahçemizde bazı fidelerin, uçucu ve sabit yağların, 
hidrolatların satışı yapılmaktadır.

Bahçemiz her gün açıktır. Okullar - gruplar, rehber eş-
liğinde gezmek İçin mesaj formu veya telefonla baş-
vurabilirler.

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, 2005 yılında açıl-
mıştır. 14 dönümlük alanda kurulan Bahçe, Zeytinbur-
nu Belediyesi ile Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği’ 
nin yürüttükleri bir proje çerçevesinde geliştirilmek-
tedir.

Bahçede halen 700’ü aşkın ekili ve etiketli tıbbi bitki 
bulunmaktadır. Bitkiler 68 ada, kaya bahçesi, sera ve 
ada dışı alanlarda sergilenmektedir.

Yanlış kullanıma sebebiyet vermemek için, bitki eti-
ketlerinde bitkinin tedavide nasıl kullanılacağı belirtil-
memiştir. Zehirli bitkilerin etiketinde uyarı vardır.

Bahçede bitki atıkları doğal gübre olarak değerlendi-
rilmekte, sentetik gübre ve ilaçlardan kaçınılmaktadır. 
Damlama ve yağmurlama yöntemleri ile sulama yapıl-
maktadır.

Büyük sera dünyanın sıcak ve ılıman iklime sahip böl-
gelerinden gelen bitkilere uygun şartlar sağlamaktadır. 
Yanında küçük bir yetiştirme serası vardır.

Bahçe her mevsim gezilirse bitkilerin bütün evreleri 
görülebilir. Uygun zamanlarda hasat edilen bitkileri-
miz, kurutma odasındaki raflara yerleştirilerek kuru-
tulmakta, paketlenip birkaç gün dondurucuda bek-
letilmekte, etiketlenip drog dolaplarında muhafaza 
edilmektedir.
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Ev Tıbbı
Fitoterapi
Aromaterapi
Aromaterapi 2
Tıbbi Bitkiler Kimyası
Nefes Çalışması
İlkyardım Masajı
Masajterapi
Tetik Nokta Masajı
Refleksoloji
Doğal Doğum
Yenidoğan ve Anne Bakımı
Osmanlı Tıbbında Bitkiler
Osmanlı Koruyucu Tıbbı
Tıbbi Osmanlıca

Bakım
Doğal Bakım
Doğal Güzellik
Doğal ve Kişisel Bakım
Doğal Kozmetik
Fitokozmetik
Doğal Sabun
Dekoratif Sabun
Doğal Parfüm
Doğal Tarifler
Kil ile Tedavi

Bitkiler
Bitki Tanıma ve Yetiştirme
Ayın Tıbbi Bitkisi
Bitki Özünü Değerlendirme
Geleceğin Tıbbi Bitkileri
Bahçe Düzenleme
Balkon Bahçeciliği
İçmekan Süs Bitkisi Bakımı
Çim Bitkilerini Yetiştirme
Tohum Saklama
Gübreleme Teknikleri
Kompost

Doğal Yolla Bitki Koruma
Haşereden Doğal Korunma
Permakültür
Bitkilerle Çevre Temizliği
Mantarlar
Bergamot
Uçucu Yağ Bitkileri
Uçucu Yağ Taşı
Bitkisel Lifli Tekstil Bakımı
Etnobotaniğe Giriş
Etnobotanik
Flora ve Fauna Keşfi
Geri Dönüşüm

Gıdalar
Arıcılık
Tıbbi Çaylar
Tıbbi Macunlar
Gerçek Ekmek
Doğal Reçel
Doğal Sirke
Doğal Turşu
Şerbet ve Hoşaflar
Baharat Bitkileri
Hardaliye
Otlardan Soslar
Yenilebilir Çiçekler
Bitkisel Enerji İçecekleri

Sanat
Bitki Fotoğrafçılığı
Bitki İlustrasyonu
Bonsai
Bitkilerle Tablolar
Terrarium
Doğal Boyama
Çiçek Açan Çantalar
Defter Yapımı
Doğal Oyuncak
Origami (Yetişkinler için)

Renkbilim
Taş Boyama

Çocuklar (8-12 yaş)
Köşe Bucak Börtü Böcek
Beş Duyumuzla Bitkiler
Bitkilerin Sırları
Bitki Ekimi
Terrarium*
Besin Piramidi
Besin Zinciri
Böceklere Yakın Bakış
Mercek Altında Canlılar
Hava ve İklim
Güneş Ocağı
Güneş Saati
Ekolojik Ev
Mini Bahçe Kurma
Kuş Evi Yapımı
İnsan Vücudu Tiyatrosu
Çevreci Robotlar
Çevreci Kalemlikler
Atıklar Geri Dönüyor
Doğada Hayatta Kalma
Kaşıktan Bebekler
Origami

Çocuklar (3-7 yaş)
Minik Eller Toprağa
Kuş Kurabiyesi
Saksı Korkulukları
Süslü Kitap Ayraçları

Staj İmkanları

Gönüllü Bahçıvanlık

Öğrenci Destekleri 

Güneş Saati ve Tabiat Takvimi

Tıbbi Bitkiler Bahçesi  

TIBBİ BİTKİLER BAHÇESİ SAĞLIK ÇEVRE OKULU
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FRENK ÜZÜMÜ

Ribes rubrum L. [Grossulariaceae]

1.5 m yükselebilen, çıplak veya salgı tüylü 
gövdeli, almaşık dizili loplu yapraklı, küçük 
yeşilimsi mor çiçekli, küremsi etli kırmızı 
meyveli çok yıllık otsu bir bitkidir.

Yaprak ve meyveleri tedavide kullanılır.

Tıbbi çayı serbest radikallerin zararlı etkile-
rini azaltıcı, terletici, idrar söktürücü ve sin-
dirimi kolaylaştırıcı olarak kullanılmaktadır. 

Tohum veya çelikle çoğaltılmaktadır.

SEMİNERLER
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atıklardan, önce alanımızın ihtiyacı olan toprağı ürettik. Anadolu’daki çiftçilerden ulaşabildiklerimize haber saldık, 92 
çeşit atalık yerel tohumdan oluşan tohum kütüphanemizi kurduk. Bu süreçte Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesinin sağ-
ladığı fideler ve destekler için şükran doluyuz. Bu tohum ve fideleri toprağımızla buluşturduk. Sistemin içine hayvan-
ların entegre olabilmesi için biyolojik çeşitlilik yaratmaya çalıştık. Solucanlar toprağımızı besledi. Yakınlardaki koruda 
bulunan böcekler, arılar, kelebekler kısa süre sonra ziyaretçilerimiz oldu. Tavukların da olması hayallerimden biriydi. 
Eğitim, atölye ve farkındalık çalışmaları ile projeyi merak eden kimselerin de bir ucundan tutabilmesi için alan açtık. Avm 
sinemasında ayda bir defa ücretsiz film gösterimleri ve söyleşiler gerçekleştirdik ve yakın çevrede bu konulara ilgisi olan 
olmayan herkesin dikkatini çekmeye çalıştık. 

Bu dönüşümün şehrin her yerinde başlamasını isterim. Peki siz mahallenizden başlamaya ne dersiniz?

Şehirde Permakültür

Hasibe Akın

Mimar

Permakültür; etik temelli, sürdürülebilir bir tasarım bilimi demek-
tir. Etik temeli, üç ana ayağın üzerine oturuyor:

1) İnsanı gözet. 2) Dünyayı gözet. 3) Yarattığın artı değeri birinci ve 
ikinci ilkeye vakfet.

Şehirde en bol bulunan şey: organik atık ve insan. Permakültür 
bize “sorunun, çözümün ta kendisi” olduğunu, organik atıklardan 
kompost yöntemleri ile toprağımı üretebileceğimizi, enerjimizi ve 
kaynaklarımızı daha verimli kullanmayı, insanların örgütlenerek 
beraberce neleri başarabileceğini ve topluluk olabilmenin değe-
rini öğretir. 

Organik atıklardan toprak yerine hepoburların beslenebileceği bir 
sistem yaratmak şehir için en güzel çözümlerden biri. Belediye-
lerin mevzuatı, organik atıkları dönüştürüp kaynak olarak tekrar 
kullanmamıza destek ve alan açtığında şehirde de tavuk yetiştire-
bileceğiz. Bu konudaki istek ve ihtiyaçlarımızı “şiddetsiz iletişim” 
ile yetkililere duyurmak önemli. 

Şehirde tüketimin en çok görüldüğü yapılardan biri olan avm’lerde 
bu iki kaynağa çokça rastlamak mümkün: Organik atık ve insan. 
Mimar olarak çalıştığım avm’nin teras katındaki bir alanı işte böy-
le dönüştürdük: Önce avm içinde örgütlenmenin sağlanabilmesine 
liderlik ettim. Bu kaynaklarla nasıl bir üretim süreci yaratılabilece-
ğini tek tek anlattım. İki üç kişi inandı, destekledi, diğerleri dalga 
geçti ya da ciddiye almadı. 

Avm’deki atıkları topladık. Restaurantlardaki mutfak atıkları, ma-
ğazalardaki koli atıkları, inşaattan çıkan talaş ve ahşaplar... Bu 
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Kardeş Bitkiler

Merve Zengin Tınmaz

Ziraat Y.Mühendisi,

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi

Kardeş bitkiler, bitkilerin faydalı ve birbirini tamamlayıcı özellikle-
rinden yararlanmak amacıyla ortaya çıkmış bir sistemdir. 1900’ler-
den önce Çin’de uygulanmaya başlanmıştır. Kardeş bitkiler terimi 
1970’lerde organik tarım uygulamaları ile bütün dünyada tekrar 
ortaya çıkmış ve polikültür uygulamalarda kendine yer bulmuştur.

Bitkileri ‘tamamlayıcı’ olarak değerlendirirken; gölge oluşturma, 
yararlı böcekleri çekme, zararlı türleri kaçırma, besin maddesi 
sağlama gibi özellikleri göz önüne alınmakta ve buna göre yerle-
şim alanları belirlenmektedir. Bu, toprağın verimli kullanılmasını 
ve hasat süresini uzatmayı sağlar, hastalık ve zararlılarla mücade-
le için gereksiz ilaç kullanımını engeller, ürün münavebesini temin 
eder, yabancı otları kontrol altında tutar, toprağı zenginleştirir, 
toprağın geçirgenliğini artırır ve sürme ihtiyacını karşılar, aynı ze-
minde toprağın farklı tabakalarının bir arada kullanılmasına im-
kan verir, toprağın nemini ve besleyiciliğini korur.

Geçmişten günümüze dek sürmüş en iyi örneklerden biri uzun yıl-
lar boyunca Çin’de kullanılan Azolla sp. (Sivrisinek eğreltisi) türü-
dür. Atmosferdeki nitrojeni sabitlemek ve sulak alanda canlılara 
ışık blokajı sağlamak amacıyla kullanılmış, yabancı ot çıkışını en-
gellemede oldukça başarılı bir sonuç alınmıştır.

Kardeş bitkiler alanı ekim sistemi gözetilerek iki türlü düzenle-
nebilmektedir; sıralı ve karışık ekim düzeni. Sıralı ekim C-A-C-B-C 
şeklinde giden 50-60 cm aralıklı sıralar halinde düzenlenmektedir. 
A sıraları bütün bir sezona yayılacak ana ürünlere (hıyar, kabak), 
B sıraları yılda iki ayrı ürün alınabilecek bitkilere, C sıraları kısa 
sürede hasat veren ve sık ürün alınabilen bitkilere (otlar ya da ana 
ürünlere yararı olan koruyucu bitkilere) ayrılır. C sıraları sadece 
ilkbaharda kullanılıp sonra boş bırakılmaktadır. 

Düzenli ekimde belirlenen bu sıralar sezon boyunca değiştirilmez ve sonraki sezonda 25-30 cm kaydırılarak tekrar ekim-
ler yapıldığında münavebede kendiliğinden gerçekleşmiş olur. Sıralara hangi ürünlerin ekileceğini belirlerken çimlenme 
sıcaklığı, gelişim dönemi, hasat süresi, kanopi alanı ve uyumlu türler göz önünde bulundurulur. Karışık ekim düzeninde 
ise dikim alanının büyüklüğüne göre bitkiler düzenlenir. Ufak alanlarda tercih edilebilecek bu sistem küçük bir saksıda 
dahi uygulanabilmektedir. Yetiştirilmek istenen ana ürünle beraber sarılıcı, sürünücü ve yararlı böcekleri çekici özellik-
tekilerden faydalanılan türler ile düzenlemeler yapılmaktadır.
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Doğanın Çocuk Gelişimi
Üzerindeki Etkileri

Cihan Züleyha Aydın Özdemir

Gelişim Psikolojisi Uzmanı 

Çocuk gelişiminde bütüncül yaklaşım, çocuğun (dil-bilişsel, duygu-
sal, ince-kaba motor, vestibular, proprioseptif, öz bakım, sosyal) 
bütün gelişim alanlarını aynı anda geliştirmeye odaklı bir gelişim 
destek modeli uygulamaktır. Uygulanagelen eğitim modellerin 
çoğu, çocukları kısıtlı ve belli bir gelişim alanında güçlendirdi-
ği fakat bütüncül olarak destekleyemediği için eleştirilmektedir. 
Çocuklarda bütüncül gelişimin desteklenememesinden kaynak-
lanan sıkıntılar nedeniyle kliniğe başvuruların sayısında ciddi bir 
artış var. Bu artış ailelerin teşhis konusunda daha bilinçli olması 
ile açıklanabilir. Çocuklarda bütüncül gelişimi sağlayacak eğitim 
modeli, çevre koşulları ve uyaranlar hakkında çok sayıda araştır-
ma var. Fakat odaklanmamız gereken önemli soru şudur: Önceki 
nesilde yetişen bizler bugüne kıyasla çok az şeye sahip olmamıza 
rağmen bütüncül gelişim konusunda gayet iyi yollar kat ettik. Yeni 
nesilde eksik olan nedir?
 
Aslında bu sorunun cevabı o yıllarda çocuk olan herkes için açık. 
Bizim kendimizi var edebileceğimiz bir sokağımız vardı. Günü so-
kakta geçirip, yaşama dair çok kıymetli becerileri sokakta edinir-
dik. Bazen küser kavga eder, bazen de tadı damağımızda kalan, 
saatlerce süren grup oyunları oynardık. Oyuncaklarımız ağaçlar, 
boş arsalar, taşlar ve topraktı. Şimdi araştırmalar en önemli bü-
tüncül gelişim desteği sunan faktörün doğa olduğunu gösteriyor. 
Doğadaki çocuğun yaratıcılık ve problem çözme becerileri gelişi-
yor. Yeşil renge maruz kalan çocuk beyinleri daha yaratıcı oyunlar 
kurabiliyor. Çocuklar doğanın zorlayan yanı ile baş ederken daha 
çok yardımlaşıyorlar. Grup oyunları doğal bir şekilde ortaya çıkı-
yor.
 
Araştırmalara göre doğaya yakın yaşamak, manzara izlemek ve 
doğa ile günlük temas kurmak zeka ve odaklanma üzerinde olum-
lu etkiler yapıyor. Doğayı okul müfredatının bir parçası olarak kul-
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lanan okulların matematik, sosyal bilimler, bilim ve sanat 
alanlarında diğerlerine kıyasla daha başarılı olmaları bu-
nun bir kanıtı. Ayrıca okullarda teneffüs süresi uzun olan 
ülkelerin çocuklarında dikkat eksikliği ve hiperaktivite gö-
rülme oranı düşüyor. 

Doğa ile temas halinde olmanın çocuk gelişimindeki fay-
daları sadece bilişsel alanda sınırlı kalmıyor. Bu çocukla-
rın fiziksel olarak daha aktif oldukları, beslenme konu-
sunda daha bilinçli hareket ettikleri ve akran ilişkilerinde 
daha saygılı oldukları da araştırmaların bulguları arasın-
da. Tarım faaliyetlerine katılıp, kendi yetiştirdikleri ürün-
lerle beslenen çocuklar hayatları boyunca daha sağlıklı 
beslenme eğilimleri gösteriyor. Obezitenin kontrolsüz bir 
şekilde artmakta olduğu günümüz dünyasında doğanın 
önemi daha da öne çıkıyor. Doğa uyku sorunlarına da iyi 
geliyor. Çocukların piknik dönüşü araçta uyuyakalmaları 
bunun en iyi göstergesi. Bir araştırmaya göre, evleri do-
ğaya yakın çocukların kaygı ve depresyon yaşama ihtimali 
diğerlerine göre çok daha az. Doğada, sınırları genişletil-
miş özgür oyun oynama fırsatı bulan çocuklar daha mut-
lu, daha zeki, daha sosyal ve daha sağlıklı oluyor. Doğa 
aynı zamanda çocukta öz disiplinin gelişmesini sağlıyor. 
Doğanın çocuk gelişimindeki muazzam yerini gösteren 
araştırmaların da ışığında, günümüzde popüler olan (Ke-
çem, Montessori, Reggie gibi) birçok erken çocukluk eği-
tim modeli doğayı müfredatlarının ayrılmaz bir parçası 
olarak kabul ediyorlar.
Doğanın öneminin farkında bireyler olarak çocuklarımızı 
bu kritik çevresel uyarandan mahrum bırakmamak için 
bazı önlemler almamız gerektiği ortada. Şehir ve betonla 
çevrili yaşantılarımızda doğayı çocuklarımızın hayatına 

sokabilmek için yapılabilecek birkaç şey var:

• Çocuklarımızın gününün çoğu okulda geçiyor. Doğayı 
müfredatlarının bir parçası olarak gören okulları tercih 
edebilirsiniz.

• Tatillerde onları doğa ile bütünleşebilecekleri aktivitele-
re yöneltebilirsiniz. 

• Kendi meyve ve sebzelerini yetiştirmeleri için sahip ol-
duğunuz kısıtlı alanları kullanabilirsiniz. Balkon yetiştirici-
liği günümüzde çok ilgi gören bir aktivite. 

• Bir köyünüz varsa, yaz tatillerinizi mümkün olduğunca 
orada geçirmeyi planlayabilirsiniz. 

SEMİNERLER



42 43

Boya sanayinde kullanılan aromatik amin ve anilin boyaları gibi maddelere mesleki maruziyet sonucunda özellikle mesane 
kanseri riski artmaktadır.

Arsenik, katran ve çeşitli kimyasal yağlara maruziyet, akciğer ve deri kanserleri oluşumunda önemli bir faktördür.
İzolasyon sanayisinde kullanılan asbest ile mesleki veya çevresel olarak uzun süre maruziyet asbestozis ve mezotelyoma 
(akciğer ve karın zarı) oluşumunda en önemli faktördür. Sigara ile birlikteliğinde akciğer kanseri riski artmaktadır.

Benzen, klorometil eter, kloroetil sülfid, krom ve nikel bileşikleri ile vinil klorit diğer kimyasal faktörler arasında yeralmak-
tadır.

Kansere Yolaçan Faktörler

Dr. Öznur Aksakal

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

Diyet faktörleri
Yağ konsantrasyonu ve kalorisi yüksek gıdalarla, kırmızı et tüketi-
min fazla olduğu diyetlerle beslenmede meme, kalın bağırsak, pros-
tat, pankreas ve rahim kanserlerinde artış olduğu kanıtlanmıştır.

Alkol bir diğer diyet faktörüdür. Özellikle sigara ile birlikte kullanı-
mında ağız içi, gırtlak, yutak, yemek borusu, karaciğer ve pankreas 
kanserleri daha sık görülmektedir.

Tuzlanmış, tütsülenmiş, yanmış yiyecekler ile beslenme, yemek bo-
rusu ve mide kanseri riskini arttırmaktadır. (Uzakdoğu da bu tip bes-
lenme yaygındır.)

Nitrat ve nitrit katkılı maddeler de kanser nedenidir. Raf ömrünü 
uzatmak amacı ile (sucuk, salam, sosis vb.) gıdalara katılan bu bile-
şiklerin aşırı kullanımı mide-bağırsak sistemi kanserlerinde önemli 
rol oynamaktadır.

Kimyasal faktörler
Sigara kullanımı en önemli kimyasal faktördür. Sigara içindeki 4 bin-
den fazla kimyasal maddeden 81’inin kansorejen olduğu kanıtlan-
mıştır. Sigara bütün kanserlerin yaklaşık %30’undan, akciğer kan-
serlerinin ise %90’ından sorumludur. Ayrıca, baş-boyun tümörleri, 
mesane, yemek borusu, pankreas ve rahim ağzı kanserlerinin olu-
şumunda en önemli faktördür. Kanser yapıcı etkisi, kullanılan sigara 
miktarı ve süresi ile doğru orantılı olarak artış göstermektedir.

Aspergillus mantarı tarafından üretilen aflatoksin’in bulaştığı (fın-
dık-fıstık-kırmızı biber-kuru incir-mısır gibi) yiyeceklerin tüketilmesi 
ile  karaciğer kanseri arasında bir ilişki olduğu gösterilmiştir.

SEMİNERLER
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Farmakolojik faktörler
Kanser ve otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılan 
sitostatik ve immünosupresif ilaçların kendileri de kanser 
oluşturabilmektedir. Bunlar arasında lösemiler, (akciğer 
kanseri gibi) solid tümörler sayılabilir.

Anabolik steroidler karaciğer kanser riskini arttırmaktadır.

Gebelik önleyici ilaçların (oral kontraseptifler) on yıl ve 
üzeri kullanımı karaciğer kanseri riskini arttırmaktadır.

Mikrobiyolojik faktörler
Clonorchis sinensis adlı uzakdoğuda görülen bir parazit, 
safra kesesi ve safra yollarında kansere yol açabilmekte-
dir. Schistosoma haematobium paraziti de mesane kan-
serleri ile ilişkili bulunmuştur.

Hepatit B virüsü karaciğer kanserine neden olabilmekte-
dir.

Epstein Barr viriüsü lenfoma ve geniz kanserlerinde rol 
oynamaktadır.

Human Papilloma Virüs (HPV) ise rahim ağzı ve anal ka-
nal kanserlerinde en önemli faktördür.

Fiziksel faktörler
İyonizan radyasyon bilinen en önemli kanser oluşturu-

cu faktördür. Hem tedavi amaçlı ve hem de kaza sonucu 
maruziyet ile hücrelerimizin temel yapı taşı olan DNA ha-
sarlanmakta ve kanserleşme sürecini başlatabilmektedir 
(özellikle lösemi ve akciğer kanseri).

Aşırı derecede ultraviyole maruziyeti cilt kanserleri riskini 
arttırmaktadır.

Elektromanyetik alanlarla özellikle beyin ve kan kanserle-
ri arasında bir ilişki gösterilmiştir.

Genetik faktörler
Bütün kanserlerin yaklaşık %5’i genetik nedenlere bağ-
lıdır. 

Ailesel Adenomatöz Polipozis’li (FAP) hastalarda kalın ba-
ğırsak oluşma riski çok yüksektir. 

BRCA 1-2 gen mutasyonu taşıyan kadınlarda meme kan-
seri riski 50 yaşından sonra %80’in üstündedir. 

Nörofibromatozli hastalarda beyin tümörlerinin, Xeroder-
ma pigmentosum’lu hastalarda bazı tip deri kanserlerinin 
görülme sıklığı artmıştır.
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Bitki Makrofosilleri 

H. Tuncay Güner 

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi

Orman Botaniği Anabilimdalı

Paleontoloji biliminin alt dalı olan paleobotanik, fosillerinin ince-
lenmesi ile paleofloraların ortaya çıkarılmasını, geçmiş dönemlere 
ait bitkiler hakkında bilgi edinilmesini sağlayan bilim dalıdır. Pale-
oekoloji ve paleoklimatoloji bilimlerine yardımcıdır.

Hava almayan sediment birikintileri altında milyonlarca yıl kalan 
bitkiler, yapısındaki kimyasal maddeler değişerek ancak  yapısal 
özellikleri korunarak fosilleşir. Bitkilerin fosilleşen kısımlarına 
göre makro veya mikro fosiller oluşur. Mikrofosiller; polenler ve 
sporlar, makrofosiller; yaprak, kozalak, çiçek, tohum ve odunsu 
kısımlardır. Örnekler ve temin edildikleri alanlar itibarıyla bu bilim 
dalı Botanik ve Jeoloji bilim dallarıyla içiçedir. 

Fosil bitkiler çok eski dönemlerden beri bilinmekte ise de konu 
üzerine ayrıntılı araştırmalar 18.yüzyılda başlamıştır. Türkiye’de 
ise Paleobotanik çalışmaları 1950’li yıllarda başlamıştır. Bulundu-
ğu coğrafi konum ve jeolojik özellikleri dolayısıyla ülkemiz fosiller 
açısından oldukça zengindir. Özellikle linyit kömür tabakasının üst 
kısmını oluşturan marn tabakları bitki makrofosilleri bakımından 
zengin olduğundan, linyit çıkarılan alanlar bitki ve hayvan fosilleri 
bakımından önemli yerlerdir.

SEMİNERLER
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- Alıç (Crataegus spp.)
- Kızılcık (Cornus spp.)
- Mavi yemiş (Vaccinium spp.)
- Gül (Rosa spp.)
- Çörekotu (Nigella spp.)
- Tıbbi nane (Mentha spp.)
- Isırgan (Urtica spp.)
- Geven (Astragalus spp.)
- Salep (Orchis spp.)
- Mürver (Sambucus nigra)
- Meryemana dikeni (Silybum marianum)
- Enginar (Cynara scolymus)
- Zeytin (Olea europae)

Tıbbi bitkilerde yapılması gereken yatırımlar
1. Bugün ve gelecekte kullanacağımız tıbbi bitkilerin doğal 
alanlarda (Türkiye Florası) gen kaynaklarının korunması,

2. Tıbbi bitkilerde ve işlenmiş ürünlerde üretim ve kalite 
standartların belirlenmesi ve milli standardize üretim po-
litikalarının belirlenmesi,

3. Üretim alanlarının, toprak, iklim ve diğer çevresel fak-
törlerin tıbbi bitkilerin üretimine uygunluklarının belirle-
nerek en uygun üretim havzalarının oluşturulması,

4. Tıbbi bitkilerin kullanım alanlarının genişletilmesi ve 
tanıtılması, 

5. Ülkemizde tüketim kültürünün doğru yönetilmesi, 

“Doğru ürün, Doğru kullan” eğitim ve kamu spotlarının 
özel ve kamu kurum/kuruluşları ve STK’lar ile işbirliği 
içinde yayılması,

6. Tıbbi bitkileri tüketicilere bitmiş ürün olarak sunan sa-
tış merkezlerinin denetlenmesi, kalite ve ticari değerleri-
ni yöneten zincir ağının kurulması, 

7. Tıbbi bitkileri işleyen, iç ve dış ticaretini yapan firmala-
rın bitkisel üretimleri başlatması, ithalat/ihracat politika-
larını yenilemesidir.

 Tıbbi bitkilerden beklenen öncelikli faydalar
1. İnsan, hayvan, bitki ve çevre sağlığını korumak,

2. Ülkemiz kırsal alanlarında, özellikle orman köylerimiz-
de faaliyet gösteren arıcılarımızın tıbbi-aromatik bitkiler-
den nektar bitkisi olarak faydalanmasını temin ederek bal 
kalitesinde ve ticaretinde artış sağlamak ve bunun sonu-
cunda yörenin markası olabilecek ‘Tıbbi Bal’ ve “Tıbbi Arı 
Ürünleri” üretimini güçlendirmek,

3. Ülke sanayicisinin hammadde bakımından dışa bağım-
lılığını azaltmak, 

4. Doğal alanlardan tıbbi bitkilerin sürekli ve kontrolsüz 
toplanması ile ortaya çıkan gen kaynakları kaybını önle-
mek, 

5. Küresel iklim şartlarının değişmesi ile ortaya çıkan ye-

Geleceğin Tıbbi Bitkileri

Prof. Dr. Yüksel Kan

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tıbbi Bitkiler Anabilimdalı

Dünyada ve ülkemizde tıbbi bitkiler başta ilaç ve gıda sanayi ol-
mak üzere kozmetik, boya, süs ve yem sanayinde artan oranda 
kullanım alanı bulmaktadır. Tıbbi bitkilerden elde edilen sıvı ve 
kuru toz ekstraktlar, uçucu ve sabit yağlar endüstriyel işlemlerden 
geçirilerek ilaç ve kozmetik hammaddelerine dönüştürülmektedir. 
Tıbbi bitkiler gıda endüstrisinde en fazla baharat olarak tüketil-
mektedir. Buna son yıllarda artan sağlıklı beslenme duyarlılığı ile 
birlikte baharat dışında bitkisel sıcak ve soğuk içecekler, sebze, 
tatlı, meyve gibi farklı kullanım alanları eklenmiştir. 
Son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkisel ürün kullanımının hem dış 
hem iç pazarda hızla artması sonucunda talep de artmaktadır. Ül-
kemiz bu ürünleri ihraç edebilecek potansiyele sahipken, iç pa-
zarın talebi bile karşılanamamakta, ithalat yoluna gidilmektedir. 
Bugün lavanta, ekinezya, adaçayı, kekik, mürver gibi birçok tıbbi 
bitki şehir peyzajında süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. 

Ülkemizde özellikle endemik tıbbi bitki türlerinden hareketle bit-
kiden sanayiye ve nihayetinde tüketiciye giden yolda üretim faali-
yetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, bu bitkilerin tohum ve 
fide üretiminin desteklenmesi stratejik önem taşımaktadır. 

Gen kaynağı sadece Türkiye olan ve gelecekte farklı kullanım alan-
ları oluşabilecek pekçok endemik tıbbi bitkiden bazıları şunlardır:
- Kekik (Origanum/Thymus spp.) 
- Dağçayı (Sideritis spp.)
- Adaçayı (Salvia spp.) 
- Melisa (Melissa/Lippia/Aloysia spp.) 
- Kantaron (Hypericum spp.) 
- Çarkıfelek (Passiflora spp.)
- Meyan kökü (Glycyrrhiza spp.)

SEMİNERLER
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raltı suları azalması karşısında; mevcut geleneksel bitkile-
re göre daha az su tüketen bitkileri seçmek,

6. Tıbbi bitkiler üretim kapasitesi ile birlikte iç ve dış ti-
carette ürün çeşitliliğini arttırmak ve insanları doğadan 
tıbbi bitki toplamak yerine üretime yönlendirerek daha 
yüksek ve sürdürülebilir gelir oluşturmak,

7. Bölgeler ve iller arasındaki kalkınmışlık farklarını ve 
göç dalgasını nitelikli tıbbi bitkiler/ ürünler üreterek den-
gelemek,

8. Tıbbi bitkiler üretim işlemlerinde teknoloji kullanımını 
arttırmaktır. 

Türkiye’de tıbbi bitkiler sektörünün topraktan tüketime 
kadar bütün aşamalarını kapsayacak biçimde Tıbbi Bit-
kiler Üretim Standartlarının (TİÜS) belirlenmesi ve Tıbbi 
Bitkiler Sektör Analiz Raporlarının (TİSAR) hazırlanması, 
sürdürülebilir üretime, rasyonel yatırımlar yapılmasına, 
tarım-sanayi entegrasyonuna, tıbbi bitkisel ürünlerin iç 
ve dış pazara erişiminin kolaylaşmasına, ülkemizin eko-
nomik düzeyinin yükselmesine ve sağlıklı bir toplum ol-
mamıza hizmet edecektir. 
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Allelopati

Doç.Dr. Gülriz Bayçu Kahyaoğlu

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

Botanik Anabilimdalı

Allelopati, bir bitki tarafından oluşturulan ve salınan bazı kimyasal 
maddelerin başka bir bitkiyi olumlu veya olumsuz yönde etkileme-
sidir. Allelopatik özelliğe sahip olan maddelere allelokimyasal de-
nir. Allelokimyasalların tamamı sekonder metabolitlerdir. Bitkinin 
yaprak veya köklerinden salınarak doğrudan ya da toprakta bazı 
değişikliklere uğradıktan sonra hedef bitkiye ulaşabilirler. 

Allelopatik etkilerde allelokimyasalın çeşidi, konsantrasyonu ve 
etkileme süresi önem taşımaktadır. Olumsuz etkilenen bitkilerden 
tere ve salatalıkta çimlenme ile büyümenin engellenmesi, gelişim 
bozuklukları ve kuruma görülebilir. Kavun ise olumlu etkilenerek 
çimlenme yüzdesi ve gelişiminde artış gösterebilir. 

Allelokimyasalların olumsuz etkilerinin çoğunlukta olması bitkiler 
için bir savunma aracı olabileceğini düşündürmektedir. Bu neden-
le mikroorganizma, memeli ve böcekleri de kapsayan allelopatik 
çalışmalar yapılmaktadır.

SEMİNERLER
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Gıda Etiketleri 

Ertuğrul Zilayaz

Gıda Mühendisi

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 
23.maddesi gereği Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, ambalaj-
lama ve etiketleme ile ilgili usul ve esasları çıkarılacak yönetmelik 
ile belirler. 

Madde 24: Piyasaya arz edilecek gıdalar, izlenebilirliği sağlamak 
amacıyla, uygun şekilde etiketlenmek zorundadır. Gıdanın etiket-
lenmesi, tanıtımı, reklamı ve sunumu tüketiciyi yanıltıcı şekilde 
yapılamaz. 

Gıdanın etiketi; kimliği, özellikleri, bileşimi, miktarı, dayanıklılığı, 
menşe ülkesi, imalat veya üretim metodu açısından yanıltmama-
lı, sahip olmadığı etkilere veya özelliklere atıfta bulunmamalıdır. 
Bütün benzer gıdalar aynı niteliklere sahip olduğu halde, belli bir 
gıdanın özel niteliklere sahip olduğunu ileri sürmemeli ve belirli 
bileşenler ve besin öğelerinin varlığını veya yokluğunu özel olarak 
vurgulamamalıdır.

Verilen bilgilerin doğru, açık ve tüketici için kolay anlaşılabilir ol-
ması sağlanır. O gıdanın bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyi-
leştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere 
atıfta bulunan ifadeler yer alamaz.

Gıdanın reklamı, tanıtımı, özellikle de şekli, görünüşü veya amba-
lajı, kullanılan ambalaj malzemesi, düzenlendiği biçim ve sergilen-
me şekli için de doğru bilgilendirme kuralları uygulanır.

Gıdayı kendi adı veya ticari unvanı altında pazarlayan gıda işlet-
mecisi, gıdayı ithal eden ithalatçı, gıdanın etiketlenmesinden so-
rumlu olan gıda işletmecisi, zorunlu etiket bilgilerinin gıdada bu-
lunmasını ve doğruluğunu sağlar.

SEMİNERLER
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Hazır ambalajlı gıdalarda ambalajın üzerinde veya 

ambalaja yapıştırılmış bir etiket üzerinde bulunacak 

bilgiler

a) Gıdanın adı

b) Bileşenler listesi

c) Alerjen bileşenler veya alerjen işlem yardımcıları

ç) Bileşenler veya bileşen gruplarının miktarı

d) Net miktar

e) Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi

f) Özel muhafaza koşulları ve kullanım koşulları

g) Üreticinin veya ambalajlayıcının veya ithalatçının veya 

dağıtıcının adı veya ticari unvanı ve adresi

ğ) İşletme kayıt numarası

h) Menşe ülke

ı) Kullanım talimatı

i) Alkol miktarı

Satın alan kişinin görebileceği bir yerde veya gıda ile 

birlikte sunulacak bilgiler

a) Gıdanın adı

b) Bileşenler listesi

c) Alerjen bileşenler veya alerjen işlem yardımcıları

e) Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi

h) Menşe ülke

Zorunlu etiket bilgileri kolayca görülebilecek, açıkça oku-

nabilecek ve silinmeyecek şekilde dikkat çekici bir yere 

yerleştirilir. Diğer yazılı veya resimli unsurlar vasıtasıyla 
herhangi bir şekilde saklanamaz, kapatılamaz veya ke-
silemez. Yazılar ile zemin arasında belirgin bir kontrast 
olması sağlanır.

Ad
Hiçbir ticari marka, marka adı veya ürünün içeriğini yan-
sıtmayan özel ad gıdanın adı yerine geçemez.

Resmi ad 
İlgili mevzuatta belirlenen ad (Örn: Şeftali nektarı)
Alışılagelmiş ad: Açıklamaya ihtiyaç duyulmaksızın tüke-
ticiler tarafından gıdanın adı olarak kabul edilen ad (Örn: 
Tarhana)

Tanımlayıcı ad: Gıdanın ve gerektiğinde kullanım amacı-
nın tanımlanmasını sağlayacak, tüketicilerin gıdanın ger-
çek doğasını anlamalarına ve bu gıdayı karıştırılabileceği 
diğer ürünlerden ayırt etmelerine imkan verecek şekilde 
yeteri kadar açık olan ad (Örn: Aşurelik buğday) 
     
Etiketinde ilave zorunlu bilgiler bulunması gereken 
gıdalar

1. Belirli gazlar ile ambalajlanan gıdalar: “Koruyucu at-
mosferde ambalajlanmıştır.”
2. Tatlandırıcı içeren gıdalar: “Tatlandırıcı içerir.” 
3. Glisirizik asit veya glisirizik asidin amonyum tuzunu içe-

ren gıdalar: “Meyankökü içerir.”
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“Tavsiye edilen tüketim tarihi: 14 Mart”
“Tavsiye edilen tüketim tarihi: Temmuz 2012”
“Tavsiye edilen tüketim tarihi: 2013”
“…. tarihinden önce tüketilmesi tavsiye edilir.”
Gıdanın ambalajı açıldıktan sonra uygun şekilde muhafa-
zasını veya kullanımını sağlamak için muhafaza koşulları 
ve/veya tüketimi için zaman sınırı belirtilir.

“ +4 derecede muhafaza ediniz. ”
“Açtıktan sonra buzdolabında muhafaza ediniz ve 3 gün 
içinde tüketiniz.”

İzin verilmeyen sağlık beyanları 
Etiketler tüketicide endişeye neden olabilecek biçimde; 
yazılı, resimli, grafik veya sembolik gösterimler vasıtasıy-
la vücut fonksiyonlarındaki değişiklere atıfta bulunacak 
şekilde olamaz. Gıdanın tüketilmemesi durumunda sağ-
lığın olumsuz etkilenebileceğini ileri süren, kilo kaybının 
miktarına veya oranına atıfta bulunan, hekimlerin veya 
sağlıkla ilgili meslek mensuplarının tavsiyelerine atıfta 
bulunan gıda etiketlerinin kullanılmasına izin verilmez.

Alerjen bileşenler 
Buğday unu, soya unu, malt (arpa içerir), şeker, kısmi hid-
rojenize soya yağı  ve pamuk tohumu yağı, fruktoz şuru-
bu, peynir altı suyu (süt içerir), yumurta, vanilya, doğal 
aroma verici, tuz, kabartıcı (mono kalsiyum fosfat), emül-
gatör (lesitin(soya içerir))

Parti işareti veya numarası
4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazete’de yayınla-
nan 2012/7 no’lu Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu 
Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında 
Tebliğ’e uygun olarak parti işareti veya numarası belirti-
lir. Parti işareti veya numarası taşımayan gıdalar piyasa-
ya arz edilemez.

Tanımlama işareti 
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönet-
meliğe göre; onay işlemine tabi olan gıda işletmelerinde 
üretilen veya ambalajlanan gıdalar için, Hayvansal Gıda-
lar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan ta-
nımlama işareti ile ilgili hükümler de uygulanır. Tanımla-
ma işareti işletmenin onay numarasını da içermektedir.

TR 06-0001
TÜRKİYE
06-0001 

Üreticinin adı veya ticari unvanı ve adresi
Ambalajlayıcının adı veya ticari unvanı ve adresi

İthalatçı veya dağıtıcı firmanın adı veya ticari unvanı ve 
adresi (gıdanın üretildiği veya ambalajlandığı yer ülke 
içinde değilse) 
etikette yer alır.

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönet-
meliğe göre; kayıt işlemine tabi olan üreticinin veya am-
balajlayıcının işletme kayıt numarası “İşletme kayıt no: 
TR-34-K-000001” şeklinde etikette yer alır.

Gıda işletmecisinin, birden fazla işletmesi var ise; gıdanın 
üretildiği işletmenin kayıt numarası açık bir şekilde işa-
retlenmek şartıyla, diğer işletmelerine ait kayıt numara-
ları da etikette yer alabilir.

Son tüketim tarihi
Mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu yüzden kısa 
bir süre sonra insan sağlığı açısından tehlike teşkil etmesi 
muhtemel olan gıdalarda “son tüketim tarihi” kullanılır.

“Son tüketim tarihi: ……”
“….. tarihine kadar tüketiniz.”
“Son tüketim tarihi” geçmiş olan gıdalar, 5996 sayılı Ka-
nunun 21.maddesinin 1.fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bent-
lerine göre “güvenilir olmayan gıda” olarak kabul edilir.

“Son tüketim tarihi” zorunlu olmayan ve Ek-7’de belirti-
lenler dışındaki gıdalarda “tavsiye edilen tüketim tarihi” 
kullanılır.
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LABADA

Rumex crispus L. [Polygonaceae] 

150 cm yükselebilen, taban yapraklarının 
boyu eninden 3 mislinden fazla, kümeli 
çiçekli, çok yıllık otsu bir bitkidir. 

Genç sürgün ve yaprakları tedavide kullanılır. 

Serbest radikallerin zararlı etkilerini giderici, 
sıtmadan koruyucu veya sıtmayı tedavi edici, 
safra akışını uyarıcı ve bağırsak içeriğini 
yumuşatıcı olarak kullanılır. Genç sürgünler ve 
yapraklar salata şeklinde yenir. Hayvanların 
safra ile ilgili sorunlarında, kabızlıkta ve 
deri hastalıklarında kullanılır. Uzun süre 
kullanıldığında  idrar yollarında kum ve taşa 
neden olabilir. Anne adayları ve emzirenler 
kullanmamalıdır. 

Tohum ile çoğaltılmaktadır.

ETKİNLİKLER
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ETKİNLİKLER - MERKEZEFENDİ

Fesleğen Dağıtımı

Pilav Dağıtımı Mesir Macunu Dağıtımı

Sema Gösterisi
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Zeytinburnu Belediyesi 17. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Açılışı ve Mesir Macunu Dağıtımı

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın 
Açılış Konuşması

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Dr. Selim Temurci ve Zey-
tinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın

Mesir Macunu Dağıtımı
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Yeşilay Tarihi -Halûk Perk koleksiyonu- sergisi açılışı

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

“Yeşilay Tarihi Sergisi” Afişi

Yeşilay Tarihi Sergisi “Yeşilay Tarihi Sergisi” Sergi Kataloğu
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Çiçek Kurabiye Atölyesi / Selda Narlı

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Güçlü Gıdalar Atölyesi / Ayhan Ercan
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Sabit Yağların Tıbbi Kullanımı Atölyesi / Beril Koparal Ayanoğlu Bitkisel Enerji İçecekleri Atölyesi / Mehmet Ali Altıokka
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Gastrobahçe Atölyesi / Gastrobahçe Kulübü Buğday Şırası Atölyesi / Rukiye Şengün
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Aromaterapik Takılar Atölyesi / Öznur Uğurlu Kinoalı ve Chialı Yiyecekler Atölyesi / Ramazan Serkan Karmış
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Doğal Maskeler Atölyesi / Ayten Kodak

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Bitkilerde Aşı Atölyesi / Serçin Bağrıyanık
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Bokashi Kompostu Atölyesi / Dilek Yalçın Demiralp Probiyotikler Atölyesi / Nurbir Kürüm
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Biodeterjanlar Atölyesi / Nihan Tanrıkulu Hayvanlarda İlkyardım Atölyesi / Kevser Turan
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Aromatik Kahveler Atölyesi / Mr. Peter Exclusive Coffee Production Nefesin Sağlık Üzerine Etkileri Atölyesi / Nazan Özbay
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Atık Maddelerden Çerçeve Yapımı Atölyesi / Nurdan Yeğin Ekosistem Tasarımı Atölyesi / Dodo Atölyesi

Meslek Maskeleri Atölyesi / Nurdan YeğinMüzik Aleti Yapımı Atölyesi / Nurdan Yeğin
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Seramik Saksı Yapımı Atölyesi / Dodo Atölyesi Polimer Kil Hamuru ile Akvaryum Yapımı Atölyesi / Dodo Atölyesi
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Kukla Yapımı Atölyesi / Nurdan Yeğin Geri Dönüşümden Tohum Topları Atölyesi / Merve Tombul Kızılkaya
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Festival Alanı

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Standlar

StandlarStandlar



92 93

Konser: Mustafa Ceceli

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Konser: Özhan Eren
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Konser: Esat Kabaklı

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Konser: Cengiz Özkan
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Konser: Özdemir Erdoğan

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Konser: Orhan Hakalmaz
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Merkez Efendi’yi Anma Gecesi

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Geleneksel Merkezefendi Yöresel Yemek Yarışması

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Mevlevi Mukabelesi: Mevlevi Ayinleri Topluluğu

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU
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Nağmedâr Dinletileri / Hanende: Murat Doğru - Kanun: Erman Ertan - Ney: Sinan Söyler

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Nağmedâr Dinletileri / Hanende: Muhammed Eren
Keman: Ercüment Atılcan - Gitar: Bora Demiroğlu

Nağmedâr Dinletileri / Hanende: Fatih Akçay
Kanun: Ozan Şatıroğlun - Ney: Taha Aras

Nağmedâr Dinletileri / Hanende: Ramazan Tay
Kanun: Emre Tüzer - Ney: Tezcan Özkaya
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Nağmedâr Dinletileri / Hanende: Adem Tay - Kanun: Alper Akaryıldız K.Kemençe: Kaan Sezerler

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Nağmedâr Dinletileri / Hanende: Rıfat Çalışkan
Ud: Ersin Ersavaş - Ney: Mesut Ekici 

Nağmedâr Dinletileri / Hanende: Ramazan Söyler 
Ney: Sinan Söyler - Ud: Adem Agahoğlu

Nağmedâr Dinletileri / Hanende: Memduh Özyalvaç
Ney: Ahmet Altınkaynak - Tanbur: M.Enes Üstün
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ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Panorama 1453 Tarih Müzesi

Surlar

Askeri Hastane (Belediye Başkanlığı Binası)
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Yenikapı Mevlevihanesi

ETKİNLİKLER - ZEYTİNBURNU

Seyitnizam Camii ve Tekkesi

Perişanbaba (Erikli Baba) Tekkesi Takkeci İbrahim Ağa Camii

Merkezefendi Külliyesi
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LAVANTİN

Santolina chamaecyparissus L. [Asteraceae]

75 cm yükselebilen, tabandan dallanmış 
gövdeli, derin loplu yapraklı, sarı çiçekli, 
yaprak dökmeyen yoğun grimsi tüylü, 
kokulu, çok yıllık, yarı çalımsı bir bitkidir.

Topraküstü kısmı tedavide kullanılır.
 
Mantar oluşumunu önleyici, mikropları 
öldürücü, spazm giderici, adet söktürücü ve iç 
parazitleri öldürücü olarak kullanılmaktadır. 
Ayrıca kurutulmuş yaprakların güve kaçırıcı 
özelliği vardır. 

Tohum ve gövde çelikleriyle çoğaltılmaktadır.
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