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Ankara Tahtacıörencik Köyü'nde Yapılan Çalışmaları ve Gerçek Durumları İçeren Sürekli Paylaşımlar
Ankara Tahtacıörencik köyünde devam etmekte olan doğa dostu üretime destek vermeyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini
merkezine alarak kadim üretim havzalarındaki geleneksel bilgileri ortaya çıkarmayı ve Ankara geneli için küçük ölçekli üretim
rehberi ve projeksiyonlar yapmayı amaçlayan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı GEF-SGP fonu tarafından desteklenen
“Krizler Döneminde Dayanıklı Gıda Sistemleri Oluşturmak: Tahtacıörencik ve Ötesi” projesi, aynı zamanda doğa tabanlı
çözümleri esas alarak bölgedeki sosyal ve ekolojik bilinci güçlendirmeyi de hedefliyor.

Amaçlarımız:
1.ANKARA İÇİN YEREL GIDA POLİTİKASI ÖNERİLERİ
2.ÖNCÜ ÇİFTÇİLERİ DESTEKLEMEK
3.KOMPOST VE DÖNGÜSEL ÜRETİM UYGULAMALARI
4.AGROEKOLOJİK ÜRETİM VE TEDARİK YÖNTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ
5.YEREL BİR KATILIMCI GÜVENCE SİSTEMİ
6.FARKINDALIK ARTIRICI ETKİNLİKLER z.org/
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TAHTACIÖRENCİK UYGULAMA
BAHÇESİNDE GÖZLEM VE
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
AIESEC GÖNÜLLÜLERİ İLE
DOĞAL PRATİKLER ÜZERİNE
GERÇEKLEŞTİRİLEN ATÖLYE
ÇALIŞMALARI

KENT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ EKİBİ
RESTORASYON ÇALIŞMALARI İÇİN İLK
ZİYARETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
DUYURU

SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME
ÇALIŞMALARI ve görünürlük

Tahtacıörencik ve Ötesi proje çalışmalarında yer
almak üzere gönüllü katılımcı çağrısı yapılacak.
Eylül ayı boyunca 2 veya 3 farklı haftalık veya daha
uzun süreli çalışmalar için 4 ila 5 katılımcı
bekleniyor. Program Yolda!

güncel çalışmalar
1.Uygulama Bahçesi
Toprakla buluşturulmuş çeşitli bitkiler olgunluk döneminden geçiyor. Artan ağustos
ayı sıcaklıklarında gün doğumu ve gün batımındaki 3-4 saatlik süreler çalışmak için
ideal oluyor. Uygulama bahçesinde bu hafta, olgunlaşan bitkilerin hasat edilmesi,
yabani otların gözlemlenmesi ve toprağı geri besleme, bokashi kompost denemeleri
yoluyla çeşitli çalışmalar yapıldı.

2.AIESEC ve Doğal Yaşam Derneği ile ekolojik farkındalık atölyeleri ve kampı
Süveri Çayı kıyısında yer alan kamp alanında 25 kişilik bir ekip ile 4 günlük konaklama ve
çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Doğa ile kurulan bağları güçlendirmek için çeşitli farkındalık
artırıcı drama ve oyunlar oynandı.
4 günlük süreçte toplamda 200 öğün sabah ve akşam yemeğinden arta kalan gıda artıkları ile
3 adet bokashi kompostu, yeni denemeler yapmak adına kuruldu. Bir önceki TADYA kahvaltı
şenliğinde, 100 kişinin kahvaltı artıklarından kurulmuş 2 adet Bokashi kompostu bu etkinlik
esnasında olgunlaşmıştı. Ayrıca Tahtacıörencik ve Ötesi Proje Evi'nde olgunlaşan bokashi
kompostu da kullanılarak bir bokashi bahçesi oluşturuldu. Bahçe çeşitli doğal katmanlardan
oluşan biz gözlem alanı, sonuçları ve detaylı hazırlama şeklini bahçenin olgunlaşması ile
birlikte paylaşacağız.

3. RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Kent araştırmaları Enstitüsü'nden 3 kişilik bir çalışma ekibi, Tahtacıörencik ve
Ötesi'nden Onur Özkan aracılığı ile köyde bulunan eski bir geleneksel evi ziyaret etti.
3 dönüm civarında bir bahçeye sahip olan bu ev aynı zamanda agroekolojik
yöntemleri içerisinde barındıran bir şekilde restore edilmek isteniyor.
21 Ağustos'ta Çekül Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği desteği ile Güdül'de
gerçekleştirilmesi planlanan, Kırsal Miras ve Ekoloji çerçeveli etkinlikte, Mimarlar
Odası, Kent Araştırma Enstitüsü, 4 Mevsim Ekoloji Derneği , Kerpiç.org gibi farklı
örgütlenmelerden kişilerin katılması planlanıyor. Bu buluşmaya Tahtacıörencik'te
çalışmalarına devam eden SUYADER ve Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği üyeleri
olarak bizler de katılacağız.

4. Sürdürülebilir beslenme çalışmaları ve görünürlük
Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) beslenme çalışmaları ekibi kadim mutfak
kültürleri ile ilgili görüşmelerine başladı. Çalışma ekibi önümüzdeki gün ve
haftalarda, meyve-sebzelerin toplanması, tahıl bazlı ürünlerin işlenmesi, hayvansal
ürünlerin işlenmesi, hazırlanması ve tüm bu besin kaynaklarının saklama, pişirilme
ve paketlenme biçimleri ile ilgili eğitim-atölye ve çeşitli yayınları içeren çalışmalar
gerçekleştirmek üzere görüşmelerini sürdürmeye devam edecek
Tahtacıörencik Doğal Yaşam Kolektifi ( TADYA ) üreticilerine yönelik farkındalık
artırıcı eğitimler, kolektifin yakında başlayacağı ve doğa-dostu üretim, iklim
değişikliği, kadim üretim havzaları ve krizlerin etkileri ile ilgili belgesel-film gösterim
geceleri yoluyla ise önümüzdeki günlerde kolektif bilinç ve görünürlük seviyesinin
artırılması hedefleniyor.

GELECEK PLANLAR
Birkaç hafta içinde başlayacak ve gerçekleşecek fikirler burada yer alır.
Tahtacıörencik ve Ötesi Ekibi, Tahtacıörencik Doğal Yaşam Kolektifi (TADYA) üreticileri haftalık toplantısında yer alarak bazı karar
ve yeni fikirlere ortaklık sağladı.
2021 Eylül ayı veya daha yakın bir tarihten itibaren Sürdürülebilir Yaşam Derneği ve 4 Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği üyeleri
başta olmak üzere Tahtacıörencik Köy Derneği ve köy sakinlerinin katılımıyla farklı alanlardan eğitimci ve katılımcıların haftalık
veya aylık TADYA Üreticileri
mini eğitimler/anlatımlar yapması hedefleniyor.
- Susan Allen,toplantılarında
Class President
Eylül ayında gerçekleştirilmesi düşünülen Hasat Festivali ve diğer etkinlikler için projede görev almak üzere gönüllü katılımcıların
çağrılması planlanıyor.

güncel haller
Birkaç haftayı içeren çalışmaların bazı fotoğrafları burada yer alır.

