
• 65 yaşındayım, bir kızım,bir oğlum, dört torunum var.

• Antalyalı biri bahçıvan,diğeri Yörük iki ailenin torunuyum.

• Öğretmen olarak eğitildim.Turizm ve otelcilikten hayatımı 
kazandım.Kendi ailemle yaşamak ve üretmek için başlayan 
toprakla dostluğum beni bu günlere taşıdı.

• 44 yıldır Kuşadası, 22 yıldır  Davutlarda ,  milli parka bakan  
bir çiftlikte yaşıyorum.

• Organik tarım yapıyor, yerel çok çeşitliliğe dayalı, kendisini 
besleyen sürdürülebilir bir tarım modelini yaşatmaya 
çalışıyorum.

• Yaptığım işi seviyor, toprak, hayvan, bitki ve insan 
dostluğuna saygı duyuyorum.

Merhaba, 



Bu benim hikayem;



• Değerli EKODOSD Dostları, çok değerli dostum  
Bahattin bey; davetiniz ve zamanınız için çok 
teşekkür ederim

Çocukluk ve ilkgençlik / büyüklerin 
öğretileri- genetik hafıza



Yol ayrımları; 40 lı yaşların başında 
oluşan farkındalığım

• Ailem, çocuklarım, yakın çevrem için temiz çevre ve gıda 
arayışı ile başlayan çiftçilik (bir çiftlikte yaşamayı 
seçmek/şehirden kırsala taşınma) 

• Tarım zehirleri, kimyasal gübreler, çorak toprak (erozyon), 
aşırı su ve enerji tüketimi, yabancı tohum ve bölge 
coğrafyasına uygunsuz çeşitler

• Genetik hafızamla, günün uygulamaları arasında izlediğim 
çelişkiler(büyükanne ve büyükbabalarımın öğretileri ile 
örtüşmeyen uygulamalar)

• NEYDİ; nasıldı? Arayış ve sorgulamalarla varılan 
sonuç;ZEHİRSİZ TARIM 



KARAR ; DÖNÜŞÜM
SEÇENEK; ORGANİK TARIM



Ekosistemin bir bütün olduğunu, onun bir parçası olmanın 
gereğini algılayarak;  ekonomik yarar ile ekolojiyi, tarımla 

gerçek gıdayı paydaş yapacak yolu bulmalı,izlemeli, 



Sistem&Disiplin&Adil&Etik

Sistem bir arı kovanındaki disiplinle, çağdaş her türlü iletişim teknolojilerini kullanarak bilgi 
paylaşılan, kayıt tutulan, şeffaf,  üretimde ortak yarar odaklı çalışılan,  sorumluluk taşıyarak 
hesap verebilen ekiplerden oluşmuş; eğitimin kesintisiz devam ettiği, gelişim ve dönüşüme 
açık, adil ve adaletli paylaşımın yaşandığı, dışarıdan çok az şeye ihtiyaç duyan, ancak kendi iç 
dinamikleriyle çok şey üretebilen bir sistem olmalı.



DERS1;Yerel bilge köylü bilgisi ile ekolojik tarım kural, 
koşul, yol ve yöntemleri birlikte yürümeli. 



DERS 2;Toprağının,coğrafyanın geçmişini öğren.
* Bilge köylü&çiftçinin (geçmişe ait kadim tarım 

bilgisine sahip olanın) tecrübelerini önemse,dinle, 
kaydet, yararlan.



DERS 3;Ekip kur. Kendinle birlikte takım 
arkadaşlarını da eğit.Güvenlerini kazan, toprağa 

saygı ile aidiyetliklerini ve sadakatlerini sağla.



DERS 4; Unutma doğa da dişidir. Kadın eli, emeği, aklı 
ile tohum,toprak,ekip&biçme&üretme, 

doğurma&doyurma&besin içgüdüsü ile bilgisini öne 
çıkart.



Ders 5;Yeni nesil yetiştir, gençleri başarılara 
ortak et



Ders 6; hayvanlar paydaşımızdır.

Bitki&Hayvan&İnsan dostluğu kurulmalı





Ders 7; Yeni nesil bir marka yaratılmalı

Marka ürününle birlikte mana kazanmalı, yaptığın işi içten, samimi yansıtmalı.



Ders 8; bilgiyi geleceğe ‘AKTARMAK’ üzere  kaydet. 

Bizden önceki nesillerden gelen, süzülmüş çok değerli üretim bilgisi, 
geleceğe yeni nesillere aktarılamaz ise yok olur.



Kadim besin üretimi bilgisini, günümüz koşullarına uygun 
şartları yerine getirerek kullanabilir, yarar sağlayarak  

koruyabiliriz.



ZEHİRSİZ SOFRALAR İÇİN; Organik ürünün üretim ve tüketimi, 
yerel ekonomiye yararlı adil ve sürdürülebilir bir düzen 

içerisinde, ekoloji ile uyumlu devam ettirilmelidir.



1. Devre Egeller, zorluklar

• Birlikte çalıştığım insanların inançsızlıkları ve dönüşüme 
direnmeleri, zehirsiz tarım bilgisi olan yetişmiş eleman eksikliği

• Organik tarım yasasının, yönetmeliklerinin ve bilgisinin 
eksikliği, olanın yetersizliği.

• Uzun yıllar zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanılmış topraklarda 
mevcut çeşitlerin yeni düzene uyumsuzluğu nedeniyle ağır 
maddi kayıplar.

• Tarım zehirlerinin zararları hakkında henüz yeterli bilgi ve 
farkındalık sahibi olmayan tüketicinin organik ürüne yaklaşımı, 
bir fantezi algısı ile organik ürünü hafife alan kitleler.

• Organik ürün pazarının yurt içinde neredeyse ‘0’ olduğu yıllar, 
ciddi pazarlama sorunları, tüketicinin güvensizliği.



Açınca çiçeği pembe ama zor ve dikenli bir yol 



2. Devre ;zehirli sofralara giden yol

• Tarım zehirlerinin yanı sıra hızlı ve kontrolsüz çevresel kirlenme.Plastikler, 
deterjanlar, her türlü kimyasal sanayi atıkları, madenler ve enerji 
santrallerinin havaya, suya ve toprağa bulaştırdıkları kirlenme.

• Aşırı şehirleşme ve insan ihtiyaçları ile ortaya çıkan ‘Gıda Endüstrisi’nin 
büyüyen gücü;Ve sonunda çıkan ‘Gıda Güvenliği’ yasası karşısında haksız 
rekabete direnemeyip yok olan küçük çiftçi ile yerel ürün üreticileri.

• Büyük şehir yasası ile birlikte ‘köy’ statüsünü kaybeden, hızla yapılaşarak 
tarımdan uzaklaşan yörelerde oluşan ekonomik, sosyolojik ve kültürel 
deformasyonun küçük aile çiftçiliğini yok etmesi.

• Yeni neslin tarıma, çiftçiliğe karşı olumsuz etkileşim ve eğilimleri sonucu 
uzak, gıda üzerine bilgisiz ve duyarsız yetişmesi

• Dar bölgede çok çeşitliliğe dayalı üretim yapan küçük aile işletmelerinin 
yerini; tek tip ürünün ucuza ve çok yetiştirilmesini amaçlayan çok büyük 
tarımsal işletmelerin alması ile çok hızla artan yabancı tohum, tarımsal 
zehir ve kimyasal gübre  kullanımı. 



3. Devre; Güncel tüketici sorunları

• Sofralarınızdaki zehirler(ki bu sadece tarım zehirleri değildir) 
artık üstü örtülemeyecek büyüklükte sağlık sorunları yaratıyor. 
Bu gerçeğin farkında, duyarlı genç nesil artıyor ancak bireysel 
bir çıkış yolu bulamıyor.

• Büyük şehirlerde yaşayan, yeni yaşam modellerine bağımlı 
yeni nesil insan için güvenilir(zehirsiz) ve gerçek gıdaya 
ulaşmak giderek çok daha yüksek maliyetli ve zor. 

• Gıda sanayicisi endüstriyel gıdada tüketici güvenini 
cezbedebilmek için ürettiği iyi, doğal, %100, yöresel, köylü ve 
daha pek çok yakıştırma sıfatla kafaları daha da karıştırıyor. 

• Her insan her gün, günde iki kez karnını doyurabilmek için 
yemeğini arıyor.



Kızgın köz’ün üzerinde; kahveyi taşırmadan 
sabırla ve köpüğünde pişirmek 



3.Devre; Güncel organik(zehirsiz) ürün 
üretimi sorunları

• Üretim maliyetleri çok yüksek. Sertifikasyon için tutulması gereken 
kayıtlar, doldurulması gereken belgeler ve yerine getirilmesi gereken 
yasal yükümlülükler özel yetiştirilmiş uzman bilgiye sahip olmayı 
gerektiriyor.

• Zehirsiz sofra arayan son tüketiciye ulaşım kanalları kapalı veya çok 
kısıtlı ve maliyetli.

• Organik ürünlere istek artarken, organik tarım yapılabilir alanlar 
giderek ve hızla daralıyor, azalıyor.

• Daha sürdürülebilir organik(zehirsiz) üretim yapılabilmesi için gerekli 
yasal düzenlemelere acil ihtiyaç var.

• Organik ürünün üreticiden tüketiciye ulaşmasını sağlayan tedarik 
halkalarındaki eksik zincirlerin tamamlanamamış olması sertifikalı 
organik ürün miktar ve çeşitliliğinin oluşması ve üretimin artmasının 
önündeki en büyük engeldir.



Tohuma, suya, havaya, toprağa dair; KADİM 
BİLGİ bir günden öbür güne birikmez.  



Zehirsiz tarım mümkündür; ancak ekosistemin bütüncül koruma düzeni 
ile hayalden gerçeğe ulaşılabilir. 

İlk 3; Tohum, su, iklim



Tohum almak ve kullanmak üreticinin hakkıdır; Yerel çeşitler ve 
Tohumlar korunmalı, tohum yasası değişmeli

!!!!!!!!! Kadim tohum alma, saklama bilgisi yok oluyor



Zehirsiz sofralar için temiz su şarttır. Temiz suya 
ulaşabilmek için su  kaynakları korunmalı, 

susuzluk&kuraklık en büyük felakettir



Küresel ısınma,iklim değişiklikleri 
Kapalı alan tarımı zorunlu gelecek midir? 

Yakın gelecekte küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin sonuçları tarımı(organik)nasıl 
etkileyecek araştırılmalı.Serada organik üretim oldukça zor ve yüksek maliyetli, düşük 
verim ve zararlı mücadelesinde yaşanan güçlükler çok zorlayıcı. Ancak iklim anomalileri 
nedeniyle açık tarla tarımında yaşanan kayıplar da son yıllarda zarar eşiğini aşıyor. 
Alternatif kapalı alan organik tarım tekniklerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi için çiftçi 
birliklerinin farkındalık yaratması, kamu idaresi üzerinde Ar-Ge çalışmaları yapılması için 
baskı oluşturacak lobiler yapılması gereklidir. 



Şimdilik başarabiliyoruz………..



Beslenme alışkanlıklarınız??????

Zehirsiz sofra istiyorsunuz; nelerden vaz geçmeli, yaşam 
alışkanlıklarınızda neleri değiştirmelisiniz? 



Bu sayfa sizin  
doldurmanız için boş 
bırakıldı



Geleceğe bakış -1; Yeni dünya düzeni????????

• Her şey ve organik(zehirsiz) tarım da; iklim ve  coğrafyalara, bizi 
yöneten üst akıl ve bağlı olduğumuz yasalarla, siyasi yaklaşımlara, 
ait olduğumuz sosyal toplumun sivil kurallarına, yerel kültür ve 
alışkanlıklara, yaşam biçimi tercihlerine, toplumun eğitim 
düzeyine, ekonomisine bağlı olarak değişiklikler gösterecektir. 

• Günümüz teknolojileri, iletişim, ulaşım, sistemler, eğitim 
imkânları, araştırma ve projeler kısacası her şey büyüyor ancak 
aynı zamanda nüfus, üretim, tüketim, para, kar ve insanlar için 
yaratılmış ihtiyaçlar listesi de büyüyor. Oysa Organik(zehirsiz) 
tarımda yapılması gereken şey kar-para değil, kar-yarar hesabıdır.

• Besin kaynaklı hastalıkların, besine ve suya ulaşabilme kaynaklı 
ekonomik ve sosyal sorunların, siyasi erk kaynaklı çatışma ve 
savaşların sebep olacağı göçlerle yeni insan toplulukları oluşacak, 
yaratılacaktır.



Geleceğe bakış -2 İyi eğitimli yeni nesil çiftçiliği 
seçer mi?;

• Kaybolan Kadim bilgiyi canlandırmak yerine; yeni birçok akademik proje 
yapılıyor ancak dosyalarda, kitapçıklarda, arşivlerde kalıyor. Oysa bu 
projelerin üretime dönüşebilmesi gerekli. Bilimsel araştırmalar yaşlı, 
tecrübeli çiftçiler  ve yeni nesil çiftçi adaylarının katılımıyla birlikte 
yapılabilmesi halinde gerçekçi, yararlı sonuçlar elde edilebilir.

• İnsan davranışlarındaki etik değerler hızla değişiyor ve dünyayı 
yönetecek yeni sistemin kuralları doğrultusunda daha da çok evrilip
devrilecek, çatışacak, değişecek gibi görünüyor.

• Ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel çelişkiler, zıtlıklar farklı insan 
toplulukları yaratıyor. Kırsala yerleşik yeni sosyal toplulukların yeni hayat 
seçimleri ile zehirsiz sofralara ulaşmak mümkün. 

• Aranan; sağlıklı, fit, kaliteli ve uzun yaşam. Bu eğilim organik 
(zehirsiz) sofralar (dünya) için bir yeşil ışık olarak 
öngörülebilir. Mİ?



SONUÇ: Yaşam Dönüşümdür

Dönüşürken yok etmek  değil, birlikte, uzun ve iyi yaşamak



Hoşça kalın, zehirsiz sofralarda 
sevdiklerinizle sağlıkla yaşayın


