
Sulanmayan ara-
zilere sahip Buldanlı 
çiftçilerimiz için 
alternatif yeni bir ürün 
daha var. Tütünde kota 
uygulanması ve çok az 
sayıda alım yapılması, 
hububatın da istenen 
geliri getirmemesi ne-
deniyle farklı ürünlere 
yönelen çiftçilerimize 
bilindiği gibi kekik 
ilaç gibi gelmişti. 
Şimdi kekiğe yeni bir 
ürün daha eklendi: 
Limon Aromalı dağ 
Çayı.

Ege Tarımsal Araş-
tırma Enstitüsünde 
geliştirilen limon aro-
malı dağ çayı (Sideri-
tis Perfoliata)’nın Pa-
mukkale ilçesine bağlı 
Gözler mahallesindeki 
deneme dikimleri 
olumlu sonuç verdi. 
Limon aroması ve 
farklı damak tadı ile 
yeni bir ürün yetiştir-
diğini belirten Gözler 
Tarımsal Kalkınma 
Kekik Kooperatifi 
Başkanı Ali Akkaya, 
Pazar bulunması ve 

uygun fiyat verilmesi 
halinde mahallede 
bol miktarda üre-
tim yapılabileceğini 
söyledi. Denizli Ziraat 
Odası Başkanı Hamdi 
Gemici de “Deneme 
fidanlarını dikeli iki 
yıl oldu. Çok olumlu 
sonuçlar alıyoruz. 
Limon aromalı çay 
bizim topraklarımızı 
ve iklimimizi sevdi. 
Damak tadı bize çok 
uygun limon aroması 
ile içimi güzel bu çaya 
iyi fiyat gelir, iyide 
Pazar bulunursa bol 
miktarda yetiştirile-
bilir. Çiftçimize de 
yeni bir umut kapısı 
olur. Limon aromalı 
dağ çayının yağ oranı 
da çok yüksek. Susuz 
yetişebiliyor, yılda bir 
kez hasat yapılıyor” 
dedi.

Deniz Temiz Derneği 
üyelerinden oluşan elli 
kişilik heyet Buldan’ı 
ziyaret etti. Heyet üyele-
ri Buldan’ın doğasına ve 
dokumalarına hayran 
kaldı.

Bir dizi ziyaret ve etkin-
likler için Denizli’ye gelen 
Deniz Temiz Derneği üyeleri 
Buldan’ı ziyaret etti. Buldan 
Ticaret Odası olarak orga-
nize edilen gezide BELSAM, 
BELKÜM ve Hamam boğa-
zında restore edilen Buldan 
evlerini ziyaret eden grup 
üyeleri Buldan dokumala-
rı ve tarihi evler hakkında 
bilgiler aldı.

Heyet üyeleri daha sonra 
Buldan Doğal Hayatı ve 
Kültürünü Koruma Derneği 
Başkanı Salih Atlamaz,  Ti-
caret Odası Yönetim Kuru-

lu üyesi İbrahim 
Acıkara, Ticaret 
Odası Genel Sekre-
teri Ayhan Emir-
dağ’ında katıldığı 
Yayla Gölü gezisine 
katıldı. Yayla gölü 
ve temizleme faa-
liyetleri hakkında 

bilgiler veren Salih Atlamaz 
“Yayla Gölümüz sivil toplum 
örgütlerinin yerelde çalışma-
larının olumlu etkilerinin gö-
rülmesi anlamında güzel bir 
örnektir. 90lı yıllarda Buldan 
Doğal Hayatını Koruma 
Derneği olarak başlattığımız 
kampanyalar ve çalışmalarla 
gölümüz kurumaktan kur-
tulmuştur. Halen daha yap-
tığımız çalışmalarla gölümü-
zün kirliliğinin önlenmesine, 
bitki, hayvan ve kuş türle-
rine ev sahipliği yapmasına 
devam edilmesine,  kısacası 
doğal yaşamının devamına 
yönelik çalışmalar ve planlar 
yapmaktayız” dedi.

Bu arada Deniz Temiz 
Derneği olarak bilgiler veren 
Genel Müdür Yardımcısı 
Mine Göknar “Türkiye’nin 
denizlerini ve suyollarını 

koruma konu-
sunda önemli 
bir rol üstlenen 
TURMEPA, 
ülkemizin bu 
alanda faaliyet 
gösteren lider 
sivil toplum 

kuruluşudur. Ülkemiz, deniz 
ve kıyılarının gerek doğal 
güzellikleri, tarihi ve kültü-
rel kaynakları, gerekse biyo-
lojik çeşitliliği ve hem sualtı 
hem su üstü canlı ve cansız 
varlıkları açısından dünya-
nın en zengin ülkelerinden 
biridir. Deniz Temiz Derneği/ 
TURMEPA, kurulduğu gün-
den bu yana deniz ve kıyıla-
rımızın korunmasını ulusal 
bir öncelik haline getirerek 
gelecek nesillere, kalkınmada 
sürdürülebilirlik hedefi-
ne ulaşmış yaşanabilir bir 
Türkiye bırakmak amacıyla 
çalışmalarını sürdürmekte-
dir” dedi.

Türkiye’nin pek çok böl-
gesinden geziye katılan heyet 

üyeleri daha sonra Tripolis’ 
e geçerek kazılar hakkında 
bilgiler aldı.

 Bu arada, Deniz Temiz/
TURMEPA heyetinin 
Buldan'ı ziyaretlerinde 
gösterilen ev sahipliğinden 
dolayı Buldan Ticaret Odası 
ve Buldan Doğal Hayatı ve 
Kültürünü Koruma Derneği-
ne Genel Müdür Yardımcısı 
Mine Göknar tarafından 
plaket verildi. Denizli Tenis 
Kulübünde düzenlenen pla-
ket törenine Yönetim Kurulu 
üyesi İbrahim Acıkara, Ge-
nel Sekreter Ayhan Emirdağ 
ve Buldan Doğal Hayatı ve 
Kültürünü Koruma Derne-
ği Başkanı Salih Atlamaz 
katıldı.

LİMON AROMALI DAĞ ÇAYI 
ÇİFTÇİYE UMUT OLDU 

DENİZ TEMİZLİLER HAYRAN KALDI


