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1-İşinizi kurmadan önce neler yapıyordunuz, geçmişinizden ve kısaca kendinizden biraz
bahsedebilir misiniz?
Bu işe başlamadan önce 1999 yılında Kastamonu iline Demir ve çimento sağlayan bir firmam vardı.
Özellikle Bolu Çimento, Ladik ve Bartın Çimento’nun bayiliğini yapıyordum. Çok iyi ve yoğun bir iş
hayatım vardı. Ekonomik olarak da bayağı iyi bir durumda sayılırdım.
2-Bu işi yapmak istemenizde ana sebepler nelerdir? Girişimci olmaya ne zaman karar verdiniz. Sizi
bu karara sürükleyen faktörler nelerdi? Neden bir çalışan olmak yerine kendi işinizi kurmaya karar
verdiniz?
Genel anlamda doğru bir rekabet ortamı olmadığını ve beni gittikçe sıkıştırdığını, ekonomik olarak da
gerilediğimi hissettiğim zaman bu işi terk etmeyi düşündüm. Tabi iş hayatında özellikle profesyonel
çalışma arkadaşları ile etkin bir pazarlama satış ekibinin olmaması da bu kararımda etkili oldu.
Özellikle çocukluğumdan beri yaşadığım köy ve doğa ile iç içe bir hayatın verdiği tadı hiçbir şeyden
almıyordum. 15 yıl kadar önce kendi çapında küçük bir köy evinde Kastamonu’ya turistik amaçlı
gelenlere verdiğimiz çiftlik kahvaltısı sırasında duyduğum haz ve keyifle bu işi yapmaya ve büyütmeye
karar verdim.
Dediğim gibi toprak, doğal ortam ve özellikle bitki ve hayvanlara olan tutkum bu işe yönelişlimde
başat rol aldı. Burada bir anekdotumu paylaşmak isterim, ilk zamanlarda kahvaltı için gelmiş bir
otobüs yerli turistlerden bir kadın özellikle hasta bir yakını için doğal köy yumurtası bulmam için
yardım istedi. Ben de çevre evlerdeki kümeslerden 60 yakın yumurta toplayarak kadına getirdim.
Maliyeti fiyatına sanırım 50 kuruş civarı idi. Kabile otobüsü hareket edip giderken 50 metre sonra
durup ve özellikle kadın turistlerin tümü gelerek burada köy yumurtası varmış, Otobüsteki yolcu kadın
tanesini bir liraya verdi bize ama biz daha fazla almak istiyoruz dediklerinde şaşırmıştım. Ancak bu iş
için başıma gelen bu olay sonradan benim için bayağı bir hoş deneyim olarak karşımdakine özellikle
ticaret hayatımda güven duygumda epey bir tecrübe kazandırdı. Tabi ki fikir sahibi de oldum, doğal
ürünler bugün ki gibi çok revaçta değildi.
3-Geçmişten beri hayalini
kurduğunuz mesleği mi
yapıyorsunuz?
Şu an için evet diyebilirim ama çok
önceleri daha farklı bir ticari
anlayışımın olduğunu söylemeliyim.
Şimdi iyi ki bu işe başladım diyorum
ama tahmin edersiniz kendi içinde de
epey zorlukları vardır.
4-Çalışma hayatınızdaki
prensipleriniz ve olmazsa
olmazlarınız var mıdır? Varsa
nelerdir?

Demin de dediğim gibi en temel prensibim işini sevmek ve saygı duymak. İstedikten ve emek verip
kararlı durduktan sonra her şeyin olabileceğini düşünüyorum. Ben bitki ve hayvanları seviyorum.
Özellikle iş hayatında tasarrufun ve doğru bir yatırımın doğru işler için harcanması gerektiğini
düşünürüm. Bir anlamı ile işler arasında yatırım söz konusu ise önceliklendirme yapılmalıdır. Önemli
gördüğüm bir başka prensip ise; kalifiyeli profesyonel insan çalıştırmak ve insanların göreceği şeyleri
resim ve video artık hangisi olursa onunla daha etkin tanıttığını ve ilgi topladığını unutmamak lazım.
Kendimce araştırmacı da sayılırım. Gözlemlemek de çok önemli işimle ilgili özellikle doğal olan her
şeye karşı özel bir gözlem yeteneğim vardır. Civarımızdaki dağ çileği ve mantarlara olan ilgim bugün
bu ürünlerin, çiftliğimizde yetiştirildiğini gelen müşteriler için özel bir ortam oluşturduğumuzu ve tüm
ürünlerin doğal halde yetiştirildiğini söylemeliyim.
5-Yaptığınız işinizle, bulunduğunuz bölgeye fayda sağladığınızı düşünüyor musunuz? İşinizin
insanların hangi problemlerine çözüm getirmesini amaçlarsınız?
Geçen günlerde okuduğum sağlık bakanlığına ait bir yazıda ülkemizde bir yılda 170 bine yakın kanser
vakası görüldüğü ve bunun tahminen gün de 465 kişi olduğunu gördüm. Neden ise sağlıklı ve doğal
beslenmemenin sonucu olduğunu okuyunca, yaptığım tercihin ne kadar doğru olduğu konusunda ayrı
bir heyecan yaşadım. İnsan sevdiği işi yaparsa, yorulmaz derim ben. Doğayı, toprağı ve özellikle temiz
havayı çok seviyorum. İşime olan sevgim, bu sevgimle birleşince kendimce çok öncü ve önemli
katkılar sağladığımı düşünüyorum.
Sauna dedikleri doğal bir denge vardır. Bu habitatı bozmadan üretim yapmamın önemli olduğunu ve
geleceğe doğru bir miras bırakmak zorunda olduğumuzu unutmamamız lazım. Örneğin doğru bir
plantasyon alanı geliştirme deneyimlerinde
bulunuyoruz. Çiftlikte her ürünü kendimiz üretmeyi
doğal ortamından kopmadan verimliliği arttırmaya
yönelik bazı girişimlerimizin olduğunu söylemeliyim.
Örneğin mayıs kadar doğal dağ çileği kültürü gelişir biz
bunu birkaç ay daha uzatabiliyoruz kendi ortamında,
reçelini yapıp dağıtabiliyoruz. Ayrıca işimizin bir parçası
küçük ve büyük hayvan yetiştiriciliği de işimizin bir
parçası.
Aslında yaptığımız en önemli işlerden birisi çocuklara
doğayı ve doğada kendi üretimin ne kadar önemli
olduğunu aşılamak demeliyim. Nihayetinde çiftliğe gelen
tüm çocuklar doğal ortamda yetişmiş ürünleri kendi
elleri ile toplayabiliyor hatta çoğunu kendiler ekebiliyor.
6-İşinizi ne kadar sermaye ile kurdunuz? Sermayenizin
kaynağı neydi? Eğer sermayeniz yeterli değildiyse,
girişiminizin ilk dönemleri nasıl geçti?
Başlangıç da ve daha sonraları kendi öz sermayemiz oranında işimizi büyüttük, bu konularda ortaklık
veya bazı destekler pek uğraş alanımıza girmiyor. Ama bazen bankla kredisi de kullandığımızı
söylemeliyim. Başlangıç daha sakindi ama bugün artık neredeyse her ilden tanıdıklar ve
konuklarımızın olduğunu söylemeliyim.

7-Çalışanınız var mı? Varsa Doğru insanları işe almakla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Sizin bu konuda
ne gibi olumlu ya da olumsuz tecrübeleriniz oldu?
Öncelikle işini seven insanlarla ve kalifiye personelle çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Ama szin her
koşulda işin başında olmanız ve sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Kalitesiz tesadüfi bir ürünün tüm
geleceğinizi
etkileyeceğini
düşünebilmelisiniz.

8-Başarınızın sırrı nedir?
Biz ilk organik tarım sertifikası alan kurumlardan biriyiz. İşin sırrı, kendini geliştirmek isteği, merak
duygusu ve denemekten çekinmeden ve yorulmadan kararlı bir duruşun önemli olduğunu
düşünüyorum. İnsan iyi gözlem
yapabilmeli ve kendini sürekli olarak
yenilemelidir.
Örneğin bugün; İzbeli çiftliğinde
doğal ortamda, kendi kuluçka
makinelerimizde dayanıklı ( doğal
ortamda ayakta kalabilen) serbest
köy tavuğu yetiştiriyoruz, tavuğun
beslendiği solucanlarda dâhil
kendimiz yine doğal ortamda
üretiliyor. 3700’ e yakın ceviz ağacı
ektik. Özellikle Frenk üzümü ve
dağda yer elması üreterek kendi
ürünlerimiz arttırmak için
araştırmalar yapmaya devam
ediyoruz. Bir gün tesadüfen adının kelebek çalısı olduğunu sonradan öğrendiğim bak kokulu bir bitki
dikkatimi çekti. Bunun fidan üretimi çiftliğinde serada 5 bine yakın çalı yetiştirip, çoğalttık. Yine
lavanta ve akasya ağacı yetiştirip köyün her yerine ektik. Bu da özellikle yağışı çok olan yöremizde
doğal bal üretimine olumlu katkı sağlayacağını şimdiden görebiliyorum. Her şey sabırlı ve kararlı
olmaktan geçiyor.

9-Kastamonu Ticaret Borsasının size sağladığı katkılar var mı?
Kastamonu Ticaret Borsası yönetim kurulu başkan yardımcısıyım.
Kastamonu Ticaret
Borsasının düzenlemiş olduğu TKDK eğitimi sonrasında Tarımdan destek alarak işimi
geliştirdim.

Başarı hikayenizle ilgili değerli tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz..

