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1. Proje Hedefleri Açısından Kısa Değerlendirme

Burada sunulan özetler bir sonraki bölümde ayrıntılandırılacaktır.

Ara Hedef 1.1: Tahtacıörencik Köyü ve Süvari Çayı havzasında kompost dahil döngüsel ve dayanıklı üretim
uygulamalarının başlatılması, kolektif üretim alanlarına destekler ve ilgili eğitimler

Kısa özet: Kolektif üretim alanları için altyapı (çit, sulama motorları ve boruları, solucan gübresi) desteği
sağlanmış, kompost ve solucan gübresi tesisi kurulumları için ön tetkikler ve araştırmalar yapılmış,
üreticilerin kullanımına sunulan bir yonga makinesi alınmış ve kurulmuş, sıcak kompost ve Bokashi kompostu
için ilk çalışmalar başlatılmıştır. İlerleyen dönemde çeşitli kompost veya solucan gübresi tesislerini
kurulması, uygulamalarının ve ölçümlerinin yapılması ve eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.

Ara Hedef 1.2: Alandaki üretim ve tedarik faaliyetlerinin güçlendirilmesi, izlenmesi ve veri toplanması için bir
katılımcı güvence sistemi oluşturulması ve tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması için mobil uyumlu bir
uygulama geliştirmek ve çiftçilerin sağladığı bilgileri düzenli olarak kaydetmek

Kısa özet: Üreticilerle yapılan birebir görüşmeler sonucunda, pek çok üreticiyle ilgili niteliksel bilgiler
derlenmiştir. Niceliksel verilerin toplanması için de ön çalışmalar yapılmış, proje Web sitesinde, mobil
cihazlarda da çalışan ek bir modül olarak, Tarımsal Veri Girişi ve veritabanı altyapısı eklenmiştir. Önümüzdeki
haftalarda uygun ve istekli üreticilerle düzenli veri girişinin başlatılması planlanmaktadır. Bu altyapı aynı
zamanda bir katılımcı güvence sistemi için gerekli verileri de sağlayabilecektir.

Ara Hedef 2.1: Gerçekleşen üretime ilişkin kayıtlar ve Ankara verileri kullanılarak, Ankara ve çevresinin küçük
üreticileri için bir dayanıklı tarım rehberi, bir agroekolojik üretim ve tedarik projeksiyonu ve yerel gıda
politikası önerileri içeren bir kılavuz belge hazırlamak.

Kısa özet: Bu hedefe yönelik olarak bir alt çalışma grubu oluşmuş, bu grup birçok toplantılar gerçekleştirmiş
ve toplantı kayıtları oluşturmuştur. Dünya geneli, Türkiye geneli ve Ankara özeliyle ilgili yüzlerce kaynağı
derleyerek bir e-kütüphane oluşturmuş ve kılavuz belgelerin taslak yapısını belirlemiştir. Önümüzdeki
süreçte Tarımsal Veri Girişi sisteminde kaydedilecek veriler ışığında bu rehber ve kılavuzun yazılması ve
olumlu politika değişiklikleri hedefiyle ilgili grup ve kurumlarla paylaşılması planlanmaktadır.

Ara Hedef 2.2: Proje etkinliklerinin, çıktılarının ve kazanımlarının belgelenmesi, yayınlanması ve
yaygınlaştırılması (Raporlar yazılması, sosyal medya hesaplarını tasarlanması ve oluşturulması, Proje web
sitesinin oluşturulması, yerel ve mevsimsel tarım ürünlerinin tanıtılması, yöresel yemek tarifleri için kartlar
geliştirilmesi ve bunların yayınlanması dahil).

Kısa özet: Proje Web sitesi, sosyal medya hesapları ve iletişim kanalları oluşturulmuş ve kurumsal kimlik
tasarımı yapılmıştır. Proje ziyaretleri ve faaliyetleriyle ilgili sürekli görsel ve yazılı belgeleme yapılmış, düzenli
bir e-gazete de dahil olmak üzere, köyde süren çalışmalar ve bilhassa üreticilerinin çalışmalarının geniş
kesimlere tanıtılmasına yönelik yayınlar yapılmıştır. Zİyaretçilerin köye ulaşmasını ve üreticilere destek
olmasını kolaylaştıracak çalışmalar yapılmış, Tahtacıörencik Kahvaltı Şenliği’ne çeşitli şekillerde destek
verilmiştir. Köyün mutfak kültürü, geleneksel tarım ürünleri ve yerel yemekleriyle ilgili bir çalışma için
hazırlıklar tamamlanmış ve görüşmelere başlanmıştır.



2. Yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler

2.1. Üretimle İlgili Bilgilerin Derlenmesi ve Kılavuz Belgeler Hazırlanması

2021 yılı Nisan ayından bu yana devam eden çalışmalarda 10 kadar TADYA üreticisi ile ön görüşmeler
yapılmış, bu görüşmelerde hanelerin organik atık bilgileri, köyün yerel mutfak kültürü ile ilgili röportaj
ve deşifreler çıkarılmıştır. Sürdürülebilir Yaşam Derneği Beslenme Ekibi öncülüğünde bu ön
araştırmalardan faydalanılarak besin kaydı, yöresel tarifler ve bilgi, davranış ve tutum anketleri
hazırlanmıştır. Bu anketler Eylül ayının son çeyreği itibari ile yerel mutfak kültürüne hâkim, çeşitli
tarifleri uygulayan köylü halkı ve üreticilerle uygulanmaya başlanmıştır. Bu ön görüşmeler, röportajlar,
anket hazırlıkları ve anket uygulamalarını gerçekleştirmek adına Covid-19 sebebiyle ortaya çıkan
kapanma süreci dışında her hafta sonu Tahtacıörencik Köyü ve üreticiler ziyaret edilmiştir.

Proje Web sitesine yakın zaman önce eklenmiş olan Tarımsal Veri Girişi ve veritabanı altyapısı ile, şu
ana kadar derlenmiş olan niteliksel bilgiler ve şimdiden sonra toplanması planlanan niceliksel veriler
bir veritabanına aktarılacaktır. Bu bilgiler, tanıtım faaliyetleri dışında, üretim sezonunu uzatmaya ve
ürün çeşitlendirmeye yönelik öneriler için, iklim değişikliği etkilerine karşı dayanıklılık hedefleyen bir
üretim rehberi için ve Ankara geneline yönelik bir agroekolojik üretim projeksiyonu içerecek olan
kılavuz için temel teşkil edecektir. Bu belgeler için genel bilgiler (dünya, Türkiye ve Ankara verileri ve
kaynak belgeler) için ön araştırmalar yapılmış ve bir e-kütüphane oluşturulmuştur.

2.2 Kompost Çalışmaları

Çalışmaların birincil ara hedefi Tahtacıörencik Köyü ve Süvari Çayı havzasında agroekolojik tarım
yapan çiftliklerde başta kompost olmak üzere döngüsel ve dayanıklı üretim uygulamalarının
başlatılması, teorik ve uygulamalı eğitimler yoluyla ekolojik yaşam bilincinin ve pratiklerinin
güçlendirilerek bu uygulamaların sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bu bağlamda ilk çalışma
Berkeley metodu yoluyla hazırlanan sıcak kompost uygulamasının Durmuş Ailesinin üretim çiftliğinde
başlatılmıştır. Durmuş ailesinin bahçesinde herhangi bir ekstra girdi kullanılmadan (bütçeden bir
harcama olmaksızın) bir sıcak kompost kurulumu yapılmıştır. 1.5m genişlik 1 m yükseklikte Berkeley
metodu ile oluşturulan kompostta; 

● Azot girdisi olarak 70-80 kg civarı evsel atık-bahçe artıkları, yaklaşık 50 kg yanmış sığır gübresi, karbon
girdi olarak 100 kg civarı kuru bahçe artığı, dal ve budama artıkları, yaklaşık 5 kg ince çekilmiş meşe
talaşı, hızlandırıcı olarak 10 bağ ısırgan otu, mineral girdisi olarak dikmen ardı toprağı kullanılmıştır.

● Kurulum öncesinde, önceden planlanmış 3 farklı kısa belgesel Durmuş ailesi ile birlikte izlenerek
detaylara dair kısa bir eğitim verildi, havalandırma planı oluşturulmuştur.

● Üreticilere eğitim için katılım çağrısı yapılmış ancak başka katılımcı olmamıştır.

● Kompost kurulumu 2 kişiyle 1 saat 40 dakikada yapıldı. Toplamda 8 ayrı çevirme planı hazırlandı, 4.
Gün- 6.gün-8. Gün şeklinde 20 gün boyunca havalandırma süreci devam ettirilmiştir.

Yaklaşık 15 metrekarelik bir alan kompost alanı olarak belirlenmiş, bahçe artıkları düzenli olarak
dönüştürülmeye başlanmış, 20 günlük bir havalandırma planı hazırlanmış ve proje ekibinin
danışmanlığında kontrolleri sağlanmıştır.

Bu ara hedefe ilişkin olarak yapılan bir diğer çalışma Süveri Eko Kamp alanında başlatılan Bokashi
kompostu çalışmasıdır. Bu bağlamda 2 adet Bokashi kovası alımı yapılmış ve kamp alanındaki yiyecek



artıklarının çöpe gitmeden anaerobik dönüşüme maruz bırakılması sağlanmış ve 30 günlük dönüşüm
sonucunda fermente olan atıklar ile katmanlı bir uygulama bahçesi hazırlanmıştır. Bu bahçe bir
gözlem bahçesidir ve dönüşümü düzenli olarak proje ekibi tarafından izlenmektedir. Ağustos Ayında
yapılan bir etkinlikte Uluslararası bir gönüllü topluluğu olan AIESEC ile ortak bir çalışma yapılmış, bu
esnada katılımcılara organik atık dönüşüm eğitimleri verilmiş ve 20 kişilik bu ekibin 3 günlük
konaklaması esnasında ortaya çıkan organik atıklar dönüştürülerek toprağa geri kazandırılmıştır.
Proje ofisinde de Bokashi kompost çalışmaları devam etmektedir, oluşan organik artıklar fermente
edilerek çeşitli alanlara gömülmekte ve dönüşümleri gözlemlenmektedir. Yapılan son çalışmada bir
“bioswale” oluşturulmuş (Toprakta bir hendek açarak fermente atıkların gömülmesi ve toprak
içerisinde süzülen sıvıların ağaç köklerini besleyecek-suyu tutacak bir ortam yaratılmış) ve gözlemler
devam etmektedir.

Tahtacıörencik Köyü’nde Nisan-Mayıs aylarında fazla miktarda üzüm bağı budama artığı oluşmaktadır.
Bu artıkların normalde uygulanan yakarak bertaraf etme, yabanıl hayvanlardan bölgeleri korumak için
çit yapma amacıyla kullanılması yerine toprak katkı maddesine dönüştürülmesi önem taşımaktadır.
Bağ artıklarının dal öğütme makinesi yardımıyla bir sonraki sezonda hayvan gübresi ile birlikte
dönüştürülerek (veya bioreactor yöntemiyle tek başına dönüştürülerek) topraktaki besin ve element
zenginliğinin artırılması hedeflenmektedir. Yapılan kompost eğitim ve uygulamasına yeterli katılım
sağlanmamıştır. Bu duruma gerekçe olarak üretim ve hasat sezonunda üreticilerin yoğunluğu
gösterilebilir. (Eğitimlerin Kasım-Nisan döneminde yapılması üreticilerin zamanı açısından daha uygun
olacaktır)

Tahtacıörencik’te Eylül-Ekim aylarında ormanlık alanlardan odun toplanır ve bu doğal kaynak sıklıkla
kış aylarında evlerde ısınma ve yiyecek pişirme amaçlı kullanılır. Bu esnada ağaç artıklarını toplamak
ve dal öğütme makinesi ile bunları “bioreactor” ismi verilen bir yöntem ile üst toprağa (kompost)
dönüştürmek kısa süreli hedefler arasında yer almaktadır. Bu dönüştürme işlemi ortak bir bölgede
yapılarak tüm üreticilerin kullanımına açık hale getirilebilir veya kişilerin bahçelerinde
gerçekleştirilebilir.

Yapılan ön görüşmeler sonunda hanelerde çıkan organik artıkların çoğunlukla hayvanlara verildiği
anlaşılmaktadır. Bu gözlemin sonucunda, proje kapsamında solucan kompostu (gübresi) kurulumu da
değerlendirilmiştir ve gerekli bağlantılar kurulmaktadır.

Proje çalışmaları bağlamında Süvari Çayı kıyısındaki 1 dönümlük alanda, proje bütçesi kullanılmadan
bir uygulama bahçesi oluşturulmuş, süpürge darısı, acur, reyhan, kale, kabuksuz çekirdekli kabak,
hopi kırmızısı, kivano, yerel karpuz ve kavun, kokulu kavun, salatalık, Samsun havza fasulye, mısır ve
küba fasulyesi ekimi yapılıp başarılı ürünlerin tohumları alınmış, TADYA üreticilerine ve bölgeye
yönelik yeni ürünlerin potansiyelini araştırılması amaç edinilmiştir. Aynı zamanda çoklu ekim, kardeş
bitkiler, malçlama yöntemleriyle 1 dönümlük bir alanın doğa-dostu tarım yöntemleriyle gelişimi
gözlemlenerek bir ürün deseni oluşturulmuştur.

2.3. Kolektif Üretim Alanları İçin Destekler

Kolektif üretim alanları için yapılacak destek konusunda, Süvari Çayı kıyısında faaliyet gösteren
üreticilerle yapılan görüşmeler sonucunda, proje dosyasında öngörülen ihtiyaç kalemlerinde
değişikliğe gidilmiş; su motoru, damlama sulama teçhizatı ve elektrikli çit için bütçe kullanılmıştır.

Bu değişiklik fon kuruluşu SGP/GEF kurallarına uygun şekilde, mevcut bütçe kaleminin sınırları içinde
kalınarak ve SGP/GEF''in onayı alınarak yapılmıştır. Ayrıca ekim döneminde solucan gübresi desteği
sağlanmıştır.



2.4. Gıda Hazırlama, Yerel Mutfak ve Beslenmeyle ilgili Çalışmalar

Haziran ayı itibariyle, Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) öncülüğünde başlayan besin kaydı,
gıda artığı ölçümleri, ürün çeşitliliği ve ikincil ürün kayıtları için yapılan ön görüşmeler sonucunda 3
farklı anket tasarımı yapılmış, bu anketleri oluşturmak için yapılan ön görüşmeler esnasında
toparlanan bilgiler haftalık raporlara işlenmiştir. 3,5 ay boyunca toplamda 14 farklı rapor hazırlanmış
ve proje ekibiyle paylaşılarak, haftalık toplantılarda yeni fikirler ve olası çalışmalar üzerine planlar
yapılmıştır. Nisan ayından bu yana, pandemi kaynaklı kısmi kapanmalar dışında Tahtacıörencik Köyü,
SUYADER ve Dört Mevsim dernek elemanları ve destekçiler tarafından her hafta sonu ziyaret edilmiş,
çalışmalara ve üreticilere aktif destek veren kişilerin konaklamaları Haziran ayı itibariyle proje
çalışmaları için tahsis edilen ofiste gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda Tahtacıörencik köyüne 50’den
fazla ziyaret, 6 farklı üretici ile çok sayıda görüşme, planlama ve uygulama gerçekleştirilmiştir. Proje
ekibi ve destekçiler birçok köylü ve üreticiyle yakın ve sıcak ilişkiler geliştirmiş, karşılıklı destek ve
öğrenme ortamları ortaya çıkmıştır.

19 Eylül tarihinde başlayan Etkinlikler Ayı çalışmaları ile birlikte 4 farklı hafta boyunca her hafta en az
4 katılımcı olmak üzere Kırsalda Gönüllülük Çağrısına çıkılmış ve bahsi geçen anketler katılımcılar ile
birlikte uzun süreli olacak şekilde üreticilerle yapılmaya başlanmıştır. Yerel tarifleri ortaya çıkarmak,
bu tariflerin barındırdığı ürün bileşenlerinin hangi TADYA üreticileri tarafından üretildiğinin izini
sürmek, tarif kartları hazırlamak, bu alışkanlıkları hikayeleştirmek, uygun koşullar oluştuğu takdirde
çevrimiçi bir yayın hazırlamak ise gelecek planlar arasında yer almaktadır. Yapılan anketlerde elde
edilen ürün pişirme, saklama-depolama, paketleme, hijyen ve tedarik yöntemleri üzerine elde
edilecek bilgilerden oluşturulacak modüller ile üreticilere yönelik eğitim kaynakları oluşturulması
planlanmaktadır. Bu kaynaklar yüz yüze veya çevrimiçi eğitim yöntemlerine göre işlenerek TADYA
üreticilerine verilecek eğitimlerin temelini oluşturacaktır.

Kırsal koşullarında toprağın yerel kaynaklar ile yeniden beslenmesine dair döngüsel potansiyeli ortaya
çıkarmak adına bu ön görüşme ve anketler ile köyün organik ve atık kaynakları tespit edilerek öneriler
geliştirilmesi de önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar arasında yer almaktadır.

2.5 Tanıtım ve Görünürlük Çalışmaları

Proje çalışmaları süresince yapılmış 14 farklı saha ziyareti esnasında yüzlerce fotoğraflama yapılmış,
bu fotoğraflamalar çeşitli görünürlük çalışmalarında kullanılmıştır.

Aylık oluşturulan ve şu anda 500’den fazla tüketici ve üreticiye ulaştırılan online gazeteler, TADYA
Kahvaltı Şenliği, AİESEC kampı, Instagram ve facebook aracılığı ile oluşturulan reklamlar-düzenli
paylaşımlar, TADYA broşürleri, Kırsala Gönüllü Çağrısı, MoniBostan deneyim paylaşım ziyareti,
Güdül’de Gıda Topluluklarıyla  Agroekolojik Dönüşüm Projesi deneyim paylaşım toplantısında
Tahtacıörencik ve Ötesi projesinin tanıtılması bu görsellerin kullanıldığı çalışmaların bazılarıdır.

Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 8 farklı üretici çeşitli bağlamlarda fotoğraflanmış ve görsel
kaynaklar önümüzdeki süreçlerde yine TADYA’nın ve üreticilerin ayrı ayrı görünürlüğünün-tanıtımının
sağlanmasında kullanılacaktır.

1 Ağustos’tan başlayarak 1 Ekim’e kadar aylık çevrimiçi gazeteler oluşturulmuştur. 6 sayfadan oluşan
bu yayınlarda Tahtacıörencik’ten haberler yazı, fotoğraf ve tasarımlar yoluyla okuyuculara
aktarılmıştır. Kırsala ve üreticilerle tanışmaya düzenli olarak çağrılar yapılmıştır. Gazetelerin yegâne
amacı, Tahtacıörencik’te yapılan çalışmalardan, edinimlerden ve deneyimlerden kentte yaşayan
kişileri bilgilendirmek. Proje sürecini raporlamak ve görünürlüğünü artırarak okuyucuları



bilgilendirmektir. Gazeteler çeşitli gıda toplulukları, sosyal medya kanaat önderleri (influencer) ve Sivil
Toplum Kuruluşları ile paylaşılmıştır ve projenin geriye kalan 14 aylık süreci boyunca aylık olarak
oluşturulmaya devam edilecektir.

Projenin taahhütleri arasında belirtilmemiş olsa da, proje bütçesinden herhangi bir harcama
yapılmadan, TADYA, Tahtacıörencik Köyü ve proje çalışmalarının görünürlüğünün artırılması, iklim ve
gıda krizine dikkat çekmek adına, yukarıda bahsedildiği gibi proje ekibi tarafından aylık bir online
gazete yayını çıkarılmaya başlanmıştır. 30 Eylül tarihine kadar toplamda 2 adet çevrimiçi yayın
hazırlanmış ve yayınlar proje web-sitesi olan www.gidamizgelecegimiz.org adresinde, Birleşmiş
Milletler Çevre Programı iletişim kanallarında, proje sosyal medya ve web-sitelerinde ve çeşitli sivil
toplum kanallarında yaygınlaştırılmıştır. 3. online gazete 1 Ekim tarihi itibariyle kamuoyuna
sunulacaktır. Şu ana kadar yayınlanmış çevrimiçi gazetelere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

https://gidamizgelecegimiz.org/tahtaciorencik-ve-otesi-projesinden-haberler-no2/

https://gidamizgelecegimiz.org/wp-content/uploads/2021/08/tahtaciorencikveotesino1.pdf

Bu yayınların yanı sıra proje görünürlüğünün sağlanması adına çeşitli STK’lar, bürokrat ve karar
vericilere e-posta aracılığıyla düzenli olarak e-posta gönderilerek bilgilendirme yapılmış. Bu
bilgilendirmeler ile çeşitli kişiler hem proje çalışmalarını yaygınlaştırma amacıyla desteklemeye hem
de Tahtacıörencik Doğal Yaşam Kolektifi Den alışveriş yapmaya teşvik edilmiştir. Yine benzer amaçları
taşımak koşuluyla İnstagram ve Facebook medya kanalları üzerinden paylaşmak üzere 44 farklı
gönderi tasarlanmış. Şu ana kadar 33 adet gönderi tasarımı 510 adet takipçi ile paylaşılarak
yaygınlaştırma amacı güdülmüş ve çeşitli çağrılar yapılmıştır.

2.6. Gönüllülük Çağrısı

Yukarıda özetlendiği gibi 19 Eylül tarihi itibariyle, Tahtacıörencik’te bulunan proje evinde
konaklayacak, yiyecek ihtiyaçlarını TADYA üreticilerinden karşılayacak ve proje çalışmalarına hem katkı
sağlayacak hem de her gün yapılacak toplantılar ile hedef ve fikirleri geliştirebilecek kişiler için bir
gönüllü katılımcı çağrsına çıkılmıştır. Bu çağrının yapılmasındaki amaç yukarıda bahsedildiği gibi proje
çalışmalarının hızlanması adına köyde bir hareketlilik yaratmak ve fiziksel toplantılar aracılığıyla fikir
ve deneyim paylaşımı yaparak çalışmaları hızlandırmaktır.

Şu ana kadar geçen 11 günlük süreçte neredeyse tüm TADYA üreticilerine sınırlı da olsa işgücü
desteği sağlanmış, pestil, pekmez ve salça atölyeleri gerçekleştirilmiş. 2300 kişiye ulaşabilecek bir
röportaj oluşturulmuş, bu röportaj ile hem proje tanıtımı yapılmış hem de kişilerin TADYA ve
Tahtacıörencik’ten haberdar olması sağlanmıştır. Sürdürülebilir Yaşam Derneği üyeleri tarafından
hazırlanan Besin Tüketim Kaydı ve eğitim materyallerini belirlemek üzere hazırlanan anketler 2. hafta
katılımcıları ile tartışılmış, şu ana kadar 1 üreticiye uygulanarak anketlerin ön araştırması
tamamlanmıştır.

11 günlük süreçte katılımcılar ile kompost çalışmaları sürdürülmüş, kişilere hayatlarında uygulamaları
ve bu pratikleri yaygınlaştırmaları adına bu çalışmaların önemi ve uygulama detayları anlatılmıştır.

Gönüllülük çağrısı ve gönüllü katılımcıların köyde yaratacağı öngörülen hareketlilik için proje
bütçesinden herhangi bir harcama yapılmamıştır. TADYA üreticilerinden yapılan alışverişler, iş gücü ve
yaygınlaştırma desteği gibi birçok sebepten ötürü bu çalışmanın köye pozitif etki yarattığı, bu
etkilerin orta ve uzun vadede daha açık şekilde görüleceği öngörülmektedir.

http://www.gidamizgelecegimiz.org
https://gidamizgelecegimiz.org/tahtaciorencik-ve-otesi-projesinden-haberler-no2/
https://gidamizgelecegimiz.org/wp-content/uploads/2021/08/tahtaciorencikveotesino1.pdf

