GÜDÜL KÖY PAZARI ÜRETİCİ BEYANLARI
1. Adı-soyadı:
Ayfer KESKİN
2.Telefon ve varsa diğer iletişim bilgileri
0532 405 88 40
3.Hane/üretim birimi kaç kişiden oluşuyor ve yaşları neler?
Tek başına çalışıyor.23 yaşında bir kızı var. Arada yardımcı oluyor. Annesi(80 yaşında) ve erkek
kardeşiyle(40 yaşında) yaşıyor.
4.Hane/üretim biriminde kaç kişi fiilen üretimde çalışıyor
Sadece kendisi
5.Üretim yeri/mevkii
Tahtacıörencik/Süvari çayı
6. Ürettiği başlıca ürünler (işlenmiş ürünler dahil)
Ekmek, erişte, yarma, tarhana, salamura yaprak, peynir, yoğurt, ceviz, vişne, armut, ahlat, kiraz,
dut, erik, domates, biber, patlıcan, patates, maydanoz, dere otu, kabak, semizotu, karpuz.
7.Ekim dikim yapıyorsa ortalama kaç dönümde?
Sebze-2 dönüm
Meyve-1 dönüm
TahılBakliyatTıbbi-aromatik/diğer-Lavanta düşünülüyor. Büyükşehir belediyesine proje dahilinde lavanta
fidesi almak için dilekçe vermiş.
8.hayvanları varsa kaç hayvanla üretim yapıyor?
Varmış, bakacak kişi hastalandığı için satılmış. Kasım ayında tekrar almayı düşünüyor.
BüyükbaşKüçükbaşKanatlı9.Arıları varsa kovan sayısı
Yok.
10.İşlenmiş ürünler yapıyorsa bunlar neler?
Tarhana, erişte, ekmek, yarma, salamura yaprak, peynir, yoğurt, erik pestili, erik ekşisi, kuşburnu
marmelat

11.üretimini nasıl tanımlıyor (konvansiyonel üretim, geleneksel tarım, doğal üretim, organik
tarım v.s.)?
Doğal üretim yapıyor. Geleneksel bilgilerle üretiyor. A’dan Z’ye köylü kızıyım diyor.
12.Şu anda ürünlerini satabiliyor mu? Nerede, nasıl?
Ayrancı pazarında, Batıkent köylü pazarı, Çukur ambarı, Bahçeli’de müşterilerim var.
Satabiliyorum.
13.Pazarı olsa doğal ya da organik üretime geçmeyi ya da bu tarz üretimi artırmayı ister mi?
Organik yapamasam da bu üretimi ve satışı artırmak istiyorum.
14.Şimdi veya daha önce sertifikalı üretim(organik/iyi tarım)yapmış veya yapıyor mu?
Önceden 3 yıl organik sertifikalı yaptım.
15.Sürekli veya mevsimsel olarak ücretli iş gücü kullanıyor mu?
Zaman zaman yevmiyeci işçi kullanıyorum.
16.üretimde en çok hangi konuda zorlanıyor veya desteğe ihtiyaç duyuyor.
Ekim dikimde zorlanıyorum. Arazimin çevresine tel lazım. Hayvanlar ürünlere zarar veriyor. Taşlık
ham arazilerim var. Düzeltmek için kepçe lazım.
17.Satışı kolay olsa daha fazla üretebilecek durumu var mı?
Var.
18.çiftliğinde/evinde konuk ağırlayabilir mi?
Şu anda evim uygun değil. Evim olsa en güzel şekilde ağırlarım.
19.Varsa diğer notlar.
Bu Güdül’de en örnek kişi ben gösteriliyorum. Kadın olarak çok zorluk çektim. Önüme bakıyorum.
Geçmişi unutmaya çalışıyorum. Güçlüyüm ve mücadeleyi seviyorum. Çalışkan bir yeğenim var
onu örnek alıyorum.

