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GİRİŞ
Günümüzdeki üretim ve tüketim örüntüleri dünyayı çözülmesi zor sorunlarla mücadele etmek zorunda
bırakmaktadır. Bunlar küresel ölçekte ve devletler düzeyinde tartışılmakta; politika ve stratejiler
oluşturulmaktadır. İklim krizi, gıda krizi, enerji krizi, gelir dağılımı ve eşitsizlik gibi üst başlıklar diğer pek çok
sorunu da kapsayarak uluslararası kurumlar ve devletler ölçeğinde çeşitli konferanslarda ve toplantılarda
tartışılmaktadır. Yeryüzü bu sorunlara karşı sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji, üretim ve tüketimin
yerelleşmesi gibi kavramsal çözüm önerileri ve politikaları üretme girişimindedir.
Dünyada denizel ve karasal biyolojik çeşitliliğinin insan tarafından ve çoğunlukla ekonomik amaçlarla
tahrip edildiği günümüzde tür ya da ekosistem odaklı salt koruma stratejileri önemli olmakla birlikte
yetersiz kalabildiği durumlar da görülmektedir. Sürdürülebilir koruma stratejileri çok yönlü ve
disiplinlerarası çalışmalarla havza bazlı ve havzanın tüm parçalarını korumaya ve değerlendirmeye yönelik
yürütüldüğünde bu çalışmaların önemli bir bölümünü bu havzaların ekonomik kullanım biçimleri
kaplamaktadır. Sosyo-ekolojik Üretim Alanları’nda kültürel ve ekonomik ilişkiler bu alanların ekosistemiyle
uyumlu; koruyan, değerlendiren ve çoğaltan ilişkilerdir. Dolayısıyla karasal ve denizel biyolojik çeşitliliğin
korunması için oluşturulan stratejiler ile sürdürülebilir, döngüsel ekonomi stratejileri bu alanların içinde
olağan şekilde bütünleşmektedir.
Ekosistem hizmetlerinin biyolojik, kültürel ve ekonomik açıdan çoğaltan bir ürün sepetine dönüştüğü
Sosyo-ekolojik Üretim Alanları’nı ekonomik açıdan sürdürülebilir ve katma değerli kılmak aynı zamanda bu
alanların mutlak korunması gereken biyolojik çeşitlilini de koruma altına almak demektir.
Bu çalışmanın amacı Sosyo-Ekolojik Üretim Alanları kavramının Anadolu’daki uygulaması diyebileceğimiz
Kadim Üretim Havzaları’nı iktisadi açıdan çözümlemek ve bu alanlarda yapılan doğayla uyumlu, koruyucu
üretimleri yüksek katma değerli hale getiren örnek modelleri ve girişimleri ortaya koymaktır.

1. HAVZADA KAYNAK YÖNETİMİ VE EKONOMİK YAPI
Kadim Üretim Havzaları küresel ölçekte tartışılan krizlerin ve çıkmazların yerel çözümleri
niteliğindedir. Kadim Üretim Havzaları çözümü aranan pek çok küresel sorunun cevabını kendi içinde
taşımaktadır.
İnsanın kendini doğadan ayırmadığı ve doğanın olağan bir parçası olarak yaşadığı havzalara Kadim
Üretim Havzaları denir. Bu havzalarda yaşayan insanlar tıpkı doğanın parçası olan diğer canlılar gibi
havzadaki rollerinin ve imkanlarının farkında olarak yaşarlar ve döngünün parçası olarak hareket
ederler. Havzayı bir bütün olarak ele alır ve doğaya zarar vermeden kendi yaşamsal ihtiyaçlarını
gidermenin yöntemlerini keşfeder. Bu havzalar ve havzaların içinde yaşayan insanların sürdürdükleri
doğayla uyumlu yaşam, her bir parçası ayrı ayrı incelendiğinde pek çok sorunun cevabını
vermektedir; bütününe bakıldığında ise karşımıza örnek ve sürdürülebilir bir yaşam modeli
çıkmaktadır.
Günümüzün trend yaklaşımlarında ve tartışmalarında ekolojinin ve ekonominin ya ayrı ayrı
değerlendirildiğini yahut yine ayrı ayrı ancak bir denge ilişkisi kurulmaya çalışılarak
değerlendirildiğini görüyoruz. Buradaki tıkanma bu iki kavramın önce birbirinden ayrıştırılıp ardından
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birbirleriyle uyumlandırılmaya çalışmasından kaynaklanmaktadır. Ekoloji ve ekonomi birbirinden
koparıldığında ve sadece tek bir çerçeveden ele alındıklarında en başta koruma ve verimlilik kavramları
çatışmaya başlamakta ve sistem tıkandığı için kırılmaktadır. Tek yönlü kavramsal derinleşme bir noktadan
sonra diğerinin varlığını ve ihtiyaçlarını algılayamama durumunu ortaya çıkarmaktadır. Ekoloji ve ekonomi
birbirleriyle kavgalı kavramlar değil, ekosistem yaklaşımı içinde birbirlerini destekleyici ve tamamlayıcı
kavramlardır. Dolayısıyla birinin varlığının teminatı diğeridir.

Ekonomik Sürdürülebirlik
Gerçekleşmez

Ekonomik Sürdürülebirlik
Gerçekleşmez

Sistem Uzlaşmazlıktan
Tıkanır ve Kırılır

Birlikte Değerlendirme ve Planlama
Bütünsel ve Döngüsel
İmece “Örfene” ve Adalet
Niyet ve Bereket

Kadim Üretim Havzaları ekoloji ve ekonominin birlikte ve olağan şekilde işlediği özel sistemlerdir. Bu
havzaların insanları yüzyıllar boyunca doğanın döngüsünü keşfetmiş, okumuş ve sürdürülebilir
kullanma biçimlerini öğrenmiştir. Dün yaptıklarının bugünü, bugün yapacaklarının yarını etkilediğini
farkeden insanlar edindikleri bilgilerle havzaya özgü kültürlerini oluşturmuşlar ve yüzyıllar boyunca bu
kültürün ışığında sürdürülebilir yaşamsal formlar üretmişlerdir.
Kadim Üretim Havzaları kendi kendine yeten sistemler bütünü olarak tanımlanabilir. Birbirini
destekleyen ve tamamlayan pek çok sistem havzanın sürdürülebilir yaşamsal ekosistemini oluşturur.
Bu havzalardaki insanlar havzaya bütüncül bir bakış ile yaklaşırlar ve havzanın her bir parçasını
ihtiyaçları ölçüsünde doğanın döngüselliğini gözeterek değerlendirirler. Bu değerlendirme, havzanın
sürdürülebilirliğine zarar vereceği çizgide sınırlanır. Kadim Üretim Havzaları’nı bazı başlıklar altında
açıklamak ve tanımlamak anlaşılması yönünde kolaylaştırıcı olacaktır.

1.1. Havza Kullanımı, Mülkiyet ve Müşterekler
Kadim Üretim Havzaları’nda;
İnsanlar havzayı doğal sınırlarında, bütün olarak ve birlikte kullanırlar.
Havzaların topografyası, bitki örtüsü, su kaynakları vb. coğrafi sınırları Kadim Üretim Havzalarının
aynı zamanda doğal sınırlarını oluşturur. Bu alanlarda insanlar havzayı bu sınırlar ölçüsünde, bütün
olarak ve müşterek kullanırlar.
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Mülkiyet vardır ancak müşterek kaynaklar da bulunur ve bu yüzden mülkiyetler toplumsal
uzlaşmaya dayalıdır.
Derleyicilik-toplayıcılık kültürü aktif olarak devam etmektedir. Emek verilen ve hasadı yapılan ürünler
dışında doğanın insanlara sunduğu kaynaklar mülkiyete tabii değildir. Örneğin havzada doğanın
dönemsel olarak sunduğu meralar, ormanlar, yenilebilir otlar, odun, su vb. kaynaklar müşterek
kullanılır.
Büyük arazi sahipliği yoktur, genel olarak alanlar hane halkları arasında dengeli bir dağılıma
sahiptir.
Bu havzalarda genellikle her hanenin kendi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar arazileri
bulunur. Bu sayede havza içerisindeki gelir dağılımı daimi olarak dengededir. Gelir eşitsizliğinin derin
olmadığı bu havzalarda sosyal ve kültürel yapılar toplumsal refahın yüksek olmasını sağlamaktadır.

1.2. İktisadi yapılar, üretim ve üretim ilişkileri
Kadim Üretim Havzaları’nda;
Geçimlik ekonomi esas amaç ve yapıdır.
Hane halklarının öncelikli amacı kendi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yıl içindeki döngüsel iş
planları bu ihtiyaca yönelik üretim ve toplayıcılığa dayalıdır.
Döngüsel bir ekonomik yapı mevcuttur.
Kadim Üretim Havzaları’nda doğanın döngüselliği ve sonsuzluğu üzerine kurulan kendi kendine
yeten sistemlerin tümü ekonomik açıdan da döngüselliğe dayanır. Her birikim bir sonraki girişimin
doğal olarak olarak sermayesini oluşturur.
Dayanışma, imece olarak kendini gösterir.
Kadim Üretim Havzaları’nda imece kültürü yaygındır ve toplumsal üretim biçimleri imece kültürü
etkisinde şekillenir. Havzalarda üretimde dayanışma, tüketimde bölüşüm etkindir.
Emek ve ürün takası/trampası yapılır.
İhtiyaçlar ışığında hane halkları birbirine emek desteği verirler ve üretim süreçleri bu kültürden
beslenerek şekillenir. Hasat süreçlerinden sonra ise yıl boyunca her hane kendinde fazla olanı
ihtiyacı olana verir ve kendinde eksik olanı ise fazlası olandan temin eder. Bu işbirliğine dayalı
takas/trampa kültürü havzayı güçlü ve birbirine bağlı tutar.
Emek ve enerji ihtiyacı havza içinden karşılanır.
Kadim Üretim Havzaları’nda büyük toprak mülkiyetleri yoktur. Dolayısıyla hane halkı, aile bireylerinin
sağladığı emek ile kendi üretimlerini yapabilir. Bununla birlikte imece kültürü üretim sürecindeki
ihtiyaç duyulan emeğin sağlanmasında önemli bir destekleyicidir. Aileler birbirlerine verdikleri
desteklerle hem üretimi kolaylaştırırlar hem de sosyal bağlarını güçlendirirler. Bu durum dışardan bir
emek ve enerji ihtiyacını ortadan kaldırır. Kadim Üretim Havzaları’nda yenilenebilir enerji kaynağı
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imeceye dayalı ortaklaşmış insan emeğidir. Bu, Kadim Üretim Havzaları’ndaki üretim maliyetlerinin
düşük olmasını sağlar.

Fotoğraf 1: Taşlıca Kadim Üretim Havzası’nda geleneksel yöntemle üretim.

Aynı alan üzerinde birden fazla üretim ve ürün görülebilir.
Kadim Üretim Havzaları’nda aynı toprak parçası üzerinden eşzamanlı ya da art arda birden fazla ürün
elde edilir, toprak tek bir ürüne tahsis değildir. Örneğin bir zeytin ormanında zeytin, küçükbaş
hayvancılık ve toplayıcılık yapılır. Zeytinliklere giren küçükbaş hem otları temizlemiş olur hem de
toprağı besleyen gübre bırakır ve tohum taşır. Bu verimliliği artırdığı gibi biyolojik çeşitliliği de artırır.
Aynı zeytinlikten zeytin, zeytinyağı, küçükbaş hayvancılık ürünleri, odun, yenilenebilir ot gibi ürünler
elde edilmiş olur. Böylece toprak işlemek, yakacak satın almak, gıda satın almak gibi önemli gider
kalemleri ortadan kalkmış ya da en aza indirilmiş olur.
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Fotoğraf 2: Kadim Üretim Havzalarında tarım ve hayvancılık aynı alan üzerinde birlikte görülebilir.

Ekonomik dayanıklılık yüksektir ve monokültür üretim yoktur.
Kadim Üretim Havzaları’nda öncelik geçimlik olduğu için toprağı tek bir ürün elde etmek için
değerlendirmezler. Dönemsel olarak art arda ve/veya eş zamanlı olarak pek çok ürünü elde
etmektedirler. İhtiyaçlar ölçüsünde bir ürün sepeti oluşturmak ve üretmektedirler. Bu sayede ürün
sepetindeki herhangi bir üründe yaşanacak hastalık vb. sorun sebebiyle ortaya çıkan gıda ve gelir
azlığına karşı sepetlerindeki diğer ürünlerinden elde ettikleri gıda ve gelir ile o dönemi buhrana
düşmeden atlatabilirler. Bununla birlikte havzadaki dayanışma kültürü de bu konuda önemli bir
destekleyicidir. Monokültür üretim alanlarında yaşanan verimsiz hasat kaynaklı ekonomik krizler
Kadim Üretim Havzaları’nda yaşanmaz.
Tarım ve hayvancılıkta atalık tohumlar ve yerli ırklar kullanılır.
Kadim Üretim Havzaları’nda havza dışından, havzanın doğasına uyumlu olmayan tohumlar
kullanılmaz. Hayvancılıkta da havzanın topografyasına, meralarına ve iklimine uyumlu yerli ırk
hayvanlar değerlendirilir. Böylelikle üretimdeki pek çok önemli gider kaleminin (tohum, kimyasal
gübre, yem vb.) maliyeti ortadan kaldırılmış olur.
Tarım ve hayvancılıkta hastalıklarla mücadele kültüreldir.
Yerli tohum ve hayvan ırkları değerlendirildiğinden konvansiyonel ve endüstriyel üretim alanlarında
görülen pek çok hastalık bu havzalarda görülmez. Bununla birlikte bu havzalarda kimyasal gübre, ilaç
vb. verimlilik amaçlı endüstriyel çözümler de kullanılmamaktadır. Kadim Üretim Havzaları herhangi
bir hastalık durumunda havzanın yüzlerce yıllık belleğinde yer alan havzaya özgü kültürel ve gözlem
tekniklerini kullanır. Bu yöntem bir işleme tekniği ya da havzadaki şifalı bir otun hastalıklara karşı
kullanılması şeklinde kendini gösterebilir. Bu yöntemlerin maliyetleri diğerlerine göre oldukça
düşüktür. Diğer taraftan ise bu mücadele yöntemlerinin doğayla uyumlu ve doğaya zarar vermeyen
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yöntemler olduğunu belirtmek gerekir; dolayısıyla havzanın sürdürülebilirliğinde en önemli
kriterlerden biridir.
Doğayla uyumlu su yönetimi yapılmaktadır. Yağmurla beslenen tarımsal üretim esastır.
Kadim Üretim Havzaları’nda su yönetimi önemli bir yer tutmaktadır. Bu havzalarda dışardan
taşınacak suya duyulan ihtiyaç ya çok düşüktür ya da hiç yoktur. Havzanın yüzlerce yıllık belleğinde
suyu doğru kullanmak ve değerlendirmekle ilgili mutlaka çözümler bulunmaktadır. Sarnıç ve/veya
kuyularla su depolanmakta, topoğrafyaya uygun teraslama yöntemleriyle yağmura dayalı üretimler
gerçekleştirilmektedir. Havzanın iklim şartlarına uygun atalık ve yerli tohumların kullanılması
tarımsal üretimde su talebini yağmurla karşılayabilmeyi sağlamaktadır. Bu havzalarda üretim
maliyetlerinin düşük olmasını sağlayan önemli uygulamalardan biri de yağmura dayalı üretim ve
işleme teknikleridir.

Fotoğraf 3: Zeytin ormanlarında suyun yönetimi ve etkin kullanımı el işçiliği ile örülen çağıllarla yapılır.

Atık çıkmaz. Havzadan elde edilen her şey değerlendirilir.
Doğada atık yoktur. Dolayısıyla doğanın olağan bir parçası gibi davranan ve yaşayan insanların
üretim süreçlerinden de atık çıkmamaktadır. Üretimde elde edilen her bir parça farklı amaçlarla da
olsa mutlaka kullanılır. Doğadan elde edilen kaynak yine döner dolaşır ve doğaya karışır.
Yukarıda sıralanan ve başlıklar halinde aktarılan, Kadim Üretim Havzaları’na dair tüm yapılar ve
kriterler bu havzaları özgün kılmaktadır. Birbirinden farklı yerlerde bulunan ve farklı şartlara sahip bu
havzalar insanların doğa okuryazarlığı sayesinde bir ortak akıl barındırır ve bu ortak akıl her bir
havzada havzanın şartlarına göre özgün yapılar ve çözümler yaratır.
Kadim Üretim Havzaları’nda üretime dair ihtiyaçlar (emek, enerji, su, hastalıkla mücadele, tohum vb.)
genellikle havza içerisinden sağlandığı için maliyetler konvansiyonel ve endüstriyel üretim alanlarına
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göre oldukça düşüktür. Düşük maliyetle üretilen bu ürünler özgün yönleriyle pazardaki ürünlere dair
talepleri de karşılamaktadır.
Günümüzde, tüketicilerin sağlıklı ve doğal olan ürüne erişim kaygısı önemli bir unsur olarak dikkat
çekmektedir. Doğal ve sağlıklı ürüne duyulan talep, üretimi ve üretim biçimlerini de değiştirmeye
başlamıştır. Diğer taraftan artık tüketicilerin önemli bir kısmı krize dönüşen küresel sorunların
kaynağının üretim ve tüketim örüntüleri olduğunun farkındadır. Bu farkındalık tüketilecek üründe
aranan doğal ve sağlıklı kriterlerinin yanında ekolojik maliyeti düşük, doğayla uyumlu ve doğa dostu,
adil ve insani şartlarda üretilmiş, aracısız gibi kriterlerin de eklenmesini sağlamıştır. Doğru ürünlere
erişimin yanında doğru üreticiyi korumak ve güçlendirmek de hedeflerden biri haline gelmiştir. Bu
duyarlılığa sahip tüketiciler bazı yapılar altında birleşmişler ve amaçlarını ortaklaştırmışlardır.
Tüketici talebindeki bu dönüşüm ve yapılanmalar Kadim Üretim Havzaları’nda üretilen ürünlerin
havzanın refah düzeyini koruyabilecek değerlerde alıcı bulması için bir olanak yaratmaktadır.
Bu örgütlenmelerin temelinde yerel dayanışma ortaklıkları yatmaktadır. Üretici ve tüketici arasındaki
bağı aracısız olarak güçlendiren bu ortaklık ilişkisi her iki tarafa da olumlu olarak geri dönmektedir.
Sürdürülebilir, erişilebilir, doğal, sağlıklı ve adil ürünler için yerelleşme ve dayanışma
önemsenmektedir. Benzer hedeflerle kurulmuş ve aynı zamanda kendine özgü yapılara sahip gıda
toplulukları, topluluk destekli tarım modelleri, katılımcı güvence/onay sistemleri, tüketim
kooperatifleri vb. ya da Yavaş Dükkan gibi asıl amacı doğayı ve doğa dostu üretim sistemlerini
korumak olan yapılar Kadim Üretim Havzaları ürünleri için fırsat ve imkan yaratmaktadır. Tüketicinin
örgütlenerek erişmek istediği ürünlere dair tüm kriterler Kadim Üretim Havzaları’nda olağan
süreçler içinde sağlanmaktadır. Kadim Üretim Havzaları’ndaki üreticilerin ürünlerini değerlendirmek
üzere bu yapılarla buluşması bu havzaların ekonomik devamlılığı için önemli bir seçenek olarak
görülmektedir. Bunun gerçekleşebilmesi için öncelikle Kadim Üretim Havzaları’nın varlığının bu
yapılardaki bilinirliğini artırmak gerekmektedir. Kadim Üretim Havzaları’ndaki üreticilerin de tıpkı
tüketiciler gibi bu gruplarla kuracakları ilişkileri sağlıklı yürütebilmek, düzenli ürün sağlayabilmek,
maliyetleri ortaklaştırıp düşürebilmek için birlik olmaları önemli bir faktördür.

2. ÖRNEK EKONOMİ TASARIMLARI VE GİRİŞİMLER
2.1. Tahtacıörencik Köyü Dayanışma ve Agrœkoloji Temelli Ekonomi Modeli
Kadim Üretim Havzaları’nda ekonomik yapı farklı yerel topluluklar ve coğrafyalarda farklı dinamiklere
sahiptir. Yine de, Türkiye’de yer alan kırsal yerleşimlerin yaşadığı tarımsal üretim ve kırsal yaşamı
sarmalayan yapısal problemler göz önünde bulundurulduğunda Tahtacıörencik Köyü’nde ortaya
çıkan yapı Kadim Üretim Havzaları’nda yer alan diğer kırsal yerleşimlere örnek olabilecek bir yerel
dayanışma ortaklıkları ve dayanışma ekonomisi modeli sergilemektedir. Farklı bağlamlarda farklı
dinamikler ile ortaya çıkan bu modeller, toplulukların karşı karşıya kaldıkları değişimler karşısında
verdikleri cevaplar niteliğindedir ve aynı zamanda özörgütlenme örnekleridir. Tahtacıörencik
Köyü’nde ortaya çıkan modelin daha iyi anlaşılması için Tahtacıörencik’in ekonomik, demografik,
coğrafi, kültürel, üretimsel ve toplumsal yapıların yerelde içsel dinamiklerin ve bölgesel, ulusal ve
hatta küresel ölçekte dışsal faktörlerin gözönünde bulundurulması gerekmektedir. Bu kapsamda,
kısaca Tahtacıörencik Köyü’nde ortaya çıkan agrœkolojik üretim modeli ve desteklediği dayanışma
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temelli ekonomik yapının arkaplanını oluşturan bu başlıklara değinilecektir. Ardından, ortaya çıkan
modele yön veren ‘Yerel Dayanışma Ortaklıkları (YDO)’, ‘Agrœkoloji’, ‘Gıda Toplulukları’, ‘Topluluk
Destekli Tarım (TDT)’ ve ‘Katılımcı Onay/Garanti Sistemi (KOS/KGS)’ kavramları tanıtılarak
Tahtacıörencik ve Güdül’deki yansımalarına değinilecektir.
Tahtacıörencik Köyü, Ankara’nın Kuzeybatısında kalan Güdül İlçesinin kırsal mahallelerinden
birisidir. Köy, Köroğlu Dağlarının güney eteklerinde, Köroğlu Dağları Önemli Doğa Koruma Alanı sınırı
yakınında yer alır. Kuzey bandını çevreleyen ormanlar hayvan ve bitki biyoçeşitliliği anlamında
zengindir. Ayı, kurt, geyik, domuz, yaban atları gibi büyük memelilerin yanı sıra kara akbaba, kaya
kartalı gibi nadir yırtıcı kuşlar yaşamaktadır. Köyün içinden geçen Süvari Çayı, Köroğlu Dağları’ndan
Güdül ve ardından Beypazarı’na doğru vadiler zinciri halinde uzanarak Sakarya Nehir Havzasının bir
parçası olan Kirmir Çayı’na bağlanır. Süvari Çayı’nda 11 farklı türde balık, ayrıca yengeç ve su
kaplumbağasını da içeren zengin bir sucul yaşam vardır. Süvari Çayı vadisi ve köy çevresi büyük bir
yabani bitki çeşitliliği barındırmaktadır.
TUİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilere göre köyün kayıtlı nüfusu 2007 yılında 226 iken 2020
yılında 230’dur. Belirtilen yıllar içinde köy nüfusunda keskin iniş çıkışlar yaşanmamıştır. Yaz aylarında
ve özellikle pandemi döneminde Ankara merkezde ikamet eden köylülerin köyde uzun süreler
kalmasıyla bu sayının kayıtlı olmasa da arttığı bilinmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalar ile genç
nüfusun köyde kalması veya geri dönmesi de desteklenmiştir.
Güdül İlçe Tarım Müdürlüğü (2013)’den edinilen verilere göre köydeki tarım arazileri toplam alanı 1710
ha’dır Köyün büyük bölümünde arazilerin engebeli oluşu, büyük ölçekli endüstriyel tarımdan daha
çok, küçük ölçekli aile çiftçiliği için uygun imkanlar sunar. Endüstriyel tarımın görece azlığından
dolayı tarımsal topraklar büyük ölçüde temiz kalmış ve doğa-dostu tarım için uygun koşullar
oluşmuştur.
Ankara’nın meyve ve sebze üretimi ağırlıklı bir şekilde Kuzeybatı Ankara bölgesi olarak tanımlanan
Kirmir Vadisi etrafında üretilmektedir. Örneğin, Ankara genelinde üretilen toplam marul, ıspanak,
enginar, biber, havuç, pancar ürünlerinin %90’dan fazlası Kirmir Çayı ve ona bağlı vadi sistemlerinde
üretilmektedir (TUİK, 2019). Tahtacıörencik Köyü’ndeki tarımsal üretim çeşitliliği de bölge ile
benzerlik göstermektedir. Süvari Çayı’nın etkisiyle yer yer ılıman mikro-iklimler oluşmakta ve bu
alanlar özellikle sebze üretimi için uygun koşullar sunmaktadır. Mikroiklim alanları enginar ve antep
fıstığı gibi İç Anadolu’da az görülen ürünlerin yetişmesine imkan vermektedir. Köyün zengin bir
tarımsal kültür mirası vardır. Yörenin eski-atalık çeşitleri arasında tahıl ve bakliyatlardan nohut
çeşitleri, kunduru buğdayı, pirinç çeşitleri, yerel pamuk, boyotu (keyman); sebzelerden eski domates,
biber ve fasulye çeşitleri sayılabilir. Köy içinde ve çevresinde çok sayıda dut, ceviz, elma, armut ve
erik ağacı vardır. Ayrıca çok sayıda atalık üzüm çeşidi yetiştirilmeye devam edilmektedir.
Köy, doğayla uyumlu yaşam ve üretim pratiklerini desteklemek amacıyla faaliyet gösteren birden
fazla sivil girişime ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar, 2013 yılında kurulan Tahtacıörencik Doğal Yaşam
Kolektifi (TADYA) ve 2014 yılında kurulan Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği’dir. Tahtacıörencik
Köyü merkezli olan bu oluşumlar üretici ve tüketici arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi, küçük
ölçekli üreticilerin ve kısa tedarik zincirlerinin desteklenmesi, doğa ile uyumlu üretim pratiklerinin
yaygınlaştırılması için farklı ölçeklerde birlikte çalışan girişimler haline gelmiştir. Bu amaçla faaliyet
gösteren ve sınırları Ankara dışına taşan ulusal ve uluslararası pek çok kurum ve oluşum ile güçlü
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bağlar kurmuştur. Çalışmaların temel motivasyonunu oluşturan bu niyetler, Agrœkolojik Tarımsal
Üretim, Gıda Toplulukları, Topluluk Destekli Tarım (TDT) ve Katılımcı Güvence Sistemi (KGS)
kavramları ile desteklenen bir toplumsal dayanışma ekonomisi modeline dönüşmüştür.
Agrœkoloji, güvenilir ve besleyici gıdaların doğa-dostu yöntemlerle üretilip herkese ulaşabildiği bir
gıda sistemine geçiş için uygulanabilir yollar sunan bir yaklaşım ve bir toplumsal harekettir, gıda
sistemlerinin ekolojik açıdan duyarlı, ekonomik açıdan uygulanabilir ve sosyal açıdan adil olacak
şekilde dengelenmesini amaçlar. Sosyal adaleti teşvik eder, kültürel kimlikleri besler ve kırsal yaşamı
güçlendirir. Bilimsel yönüyle, tarımsal ekosistemlerin bileşenleri arasındaki etkileşimleri inceler.
Uygulama yönüyle, doğal kaynakları koruyup geliştiren dirençli ve istikrarlı üretim sistemleri
oluşturur. Tarımsal düzlemde doğal kaynakları korurken, miktar bakımından sağlıklı beslenmeye
yeterli gıda üretimi için, herkesçe ulaşılabilir uygulamalara dayalı ve tüm bölgelere uyarlanabilir
özelliğe sahiptir. Agrœkolojik bir gıda sisteminin iki önemli bileşeni küçük ölçekli ekolojik çiftçilik ve
kısa tedarik zincirleridir. Ekolojik çiftçilik uygulamaları permakültür, onarıcı tarım, organik tarım,
doğal tarım, biyodinamik tarım gibi pek çok yaklaşımı içerirken; kısa tedarik zincirleri Topluluk
Destekli Tarım, gıda kooperatifleri ve üretici pazarları gibi üreticilerle tüketicilerin birebir temas
içinde olduğu, gıda üretim ve dağıtımının olabildiğince yerelleştiği yapıları içerir.
Gıdanın üretimi ve gıdaya erişiminde üretici ve tüketicilerin dayanışma içinde olduğu yerel
yapılanmalar son zamanlarda Yerel Dayanışma Ortaklıkları (YDO) olarak da adlandırılmaktadır ve
Gıda Toplulukları, Topluluk Destekli Tarım (TDT) ve Katılımcı Güvence Sistemi (KGS) girişimleri YDO
başlığı altında incelenebilir. Bu kavramlardan ilki olan Gıda Toplulukları, merkezinde gıda üretimi ve
gıdaya erişim olan ve gönüllü birliktelik temelinde işleyen topluluklardır ve üreticiler ile tüketiciler
arasında bağ kurmayı hedefler. Bir gıda topluluğu tüzel kişiliğe (örneğin bir üretim veya tüketim
kooperatifi) sahip olabileceği gibi sadece bir taban örgütlenmesi de (örneğin Topluluk Destekli Tarım
veya toplu sipariş grubu veya bir mahalle bostanı) olabilir. Dolayısıyla, gıda toplulukları genel olarak
sosyal dayanışma ekonomisi temelinde çalışır.
Topluluk Destekli Tarım (TDT), üretici-tüketici bağının en güçlü ve tüketici taahhütlerinin en fazla
olduğu YDO modelidir. Topluluk Destekli Tarım yerel üreticiler ve tüketiciler arasında doğrudan
ortaklıklar kapsamında tarımsal faaliyete özgü risklerin ve kazançların paylaşılmasını içerir. Tipik
olarak bir grup tüketicinin bir üretici ile sözleşme yaparak sezonluk alım garantisi vermesini, ön
ödeme yapmasını, tarımsal riskleri ve ödülleri paylaşmasını ve dağıtımda tüketicilerin sorumluluk
almasını içerir. Covid-19 salgınıyla birlikte bütün dünyada Topluluk Destekli Tarım (TDT) modeline
olan ilginin de arttığı söylenebilir.
Gıda toplulukları, yerelde örgütlenen veya daha geniş coğrafi alanları kapsayabilen Katılımcı
Güvence Sistemleri’ni (KGS) de içerir. Katılımcı Güvence Sistemi (KGS) kolektif olarak yönetilen bir
onaylama sistemidir. İçinde yer alan tüm öznelerin etkin katılımıyla, şeffaflık ve güven temelinde
çalışarak üreticilerini ve ürünlerini kolektif olarak belirlenmiş ölçütlere göre seçer ve sertifikalandırır.
KGS’ler, üreticilerin tüketicilerle birebir temas kurmasını sağlayan, üretim alanlarının agrœkolojisini
gözeten ve tüketicilerin üretim süreçlerine dahil olmasına imkan veren katılımcı güvence
sistemleridir. Bir araya gelen paydaşlar ölçütler oluşturur, üreticilerini seçer, gözetim ve
denetimlerini kolektif olarak yaparlar. KGS’ler, doğal çevrenin, ekonominin ve toplumsal
yapılanmanın belkemiği olan gıda sisteminin bütün paydaşlarını aktif birer katılımcıya dönüştüren bir
örgütlenme modeli sunar. KGS, üçüncü taraf organik sertifika ölçütlerinin ötesindeki agrœkolojik
uygulamaları teşvik edebilir.
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Bu kavramların yansımaları olarak karşımıza çıkan TADYA’nın ve Dört Mevsim Ekolojik Yaşam
Derneği’nin gerçekleştirdiği topluluk destekli faaliyetler köyde doğa-dostu tarımı teşvik etmiş,
25’ten fazla ailenin geçimine katkı sağlamıştır. TADYA’nın doğa-dostu üretim ve aracısız satış
faaliyetlerinin başladığı 2013 yılından itibaren bu tabloda önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. 2012’te
sadece bir aile, kendi ihtiyaçlarının üzerinde sebze üretimi yaparken 2020 itibariyle en az 21 aile
ağırlıklı olarak yerel çeşitlerle, yaklaşık 23 dekarda sulamalı sebze tarımı, 118 dekarda kuru tarım (bağ,
bakliyat,tahıl) yapmış ve ihtiyaç fazlasını aracısız satış kanallarıyla arz etmiştir. 2012’de (yavrularla
birlikte) 473 olarak görülen büyükbaş hayvan varlığı 2020 itibariyle (yavrularla birlikte) 1600’ün
üzerine çıkmıştır. Sözleşmeli sistemle çalışan kapalı tavuk çiftliği sayısı 3’ten 2’ye düşmüş, buna
karşılık serbest tavuk yetiştiriciliğinde tavuk sayısı sıfırdan 1400 civarına ulaşmıştır. Diğer yandan
TADYA, Ankara tabanlı bir ‘katılımcı onay sistemi’/’topluluk destekli üretim modeli’ olan “Doğal Besin,
Bilinçli Beslenme” (DBB) grubunun üretici kolektiflerinden biridir. Doğal Besin, Bilinçli Beslenme Ağı
(DBB), doğa-dostu yöntemlerle üretilen sağlıklı ürünlere aracısız erişimi kolaylaştırmak ve bu
yöndeki üretimi desteklemek amacıyla bir araya gelen kişilerin oluşturduğu, üreticiler ile tüketiciler
arasındaki teması ve aracısız satış imkanlarını artıran, birebir etkileşimler, kolektif gözetim ziyaretleri
ve geribildirimler yoluyla bir güven ortamı oluşturan, gıda topluluklarının oluşumunu ve gelişimini
destekleyen ve gönül birliğiyle çalışan bir Katılımcı Onay (ya da Güvence) Sistemi’dir (KOS ya da KGS).
DBB, Ankara ve çevresi tabanlı olmak ile birlikte önce İstanbul ve sonra da İzmir’e yayılmış bir yapı
sergiler. TADYA altında yer almak isteyen üreticilerin bütün ürünlerinin ve satışlarının DBB ölçütlerine
uygun olması ve üreticinin bunu taahhüt etmesi gerekir.

Fotoğraf 4: Tahtacıörencik’te bir sebze bahçesi.
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Tahtacıörencik merkezli çalışmaların yaygınlaştırılması adına farklı işbirlikleri ile aynı amaçlara
yönelik proje faaliyetleri de yürütülmektedir. Örneğin, Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği’nin
Buğday Derneği ortaklığıyla ve UNDP SGP-GEF desteğiyle 2019-2020 yılları arasında yürüttüğü
“Güdül’de Gıda Topluluklarıyla Agrœkolojik Dönüşüm” projesi kapsamında, Ankara Güdül İlçesi
Tahtacıörencik Köyü’nde başlamış olan ve gıda topluluklarınca desteklenen agrœkolojik üretim
modelinin güçlendirilmesi ve Güdül İlçesi ve üst ölçeklerde yaygınlaşması için çeşitli faaliyetler
yürütülmüştür. Bu faaliyetler kapsamında, agrœkolojik üretim yöntemlerini örnekleyen uygulama
bahçesinin ve pilot uygulama alanlarının oluşturulması, Güdül İlçesi genelinde öncü çiftçilerin tespiti,
çiftçilere eğitim ve danışmanlık verilmesi ve gıda topluluğu ağlarında görünürlüklerinin sağlanması,
TDT ve KOS tabanlı çiftlik turları düzenlenerek üretici ve tüketicilerin üretim alanlarında bir araya
getirilmesi ve karşılıklı öğrenme imkanları sağlanması, gıda topluluğu kolaylaştırıcılarının ve karar
alıcıların agrœkoloji ve yerel dayanışma ortaklıklarıyla ilgili bilgilerinin artırılması ve kapasitelerinin
güçlendirilmesi, tüketicilerin seminerler ve agrœkoloji buluşmaları ile gıda topluluklarının aktif
katılımcılarına dönüşmelerinin teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Bu faaliyetler hem ekolojik açıdan
(agrœkolojik uygulamalara dayalı demonstrasyon ve eğitim), hem de sosyœkonomik açıdan (KOS
tabanlı aracısız satış ve kırsal turizm) bütüncül bir yaklaşımı barındırmaktadır. Proje çıktıları sonucu
Ankara ve çevresinden Güdül ve Tahtacıörencik’e turlar düzenlenmiş gıda temelli kırsal turizm
modeli desteklenmiştir. Proje faaliyetleri ve yerelde güçlenen işbirlikleri sonucu 2020 yılı yaz ayları
itibariyle Güdül’de “Üretici Pazarı” kurulmaya başlanmıştır. Üretici pazarının faaliyeti her ne kadar
pandemi nedeniyle kısıtlı kalsa da Tahtacıörencik köyü üreticileri de dahil olmak üzere Güdül’ün
diğer köylerinden üreticilerin de katılımı ile zenginleşen pazar yerinde KGS, TDT gibi kavramların
diğer üreticilere duyurulmasına platform olmuştur. Pazaryeri yerel yönetimler, sivil toplum
kuruluşları, üretici ve tüketicilerin oluşturduğu bir KGS kapsamında faaliyet gösterecek şekilde
kurgulanmıştır.
Gelinen noktada, şehirli grupların köylülerle işbirliği içinde çalışması ve TADYA kolektifinin her
düzeydeki ağlara dahil olması (Güdül Öncü Üreticiler Ağı, Ankara Temiz Gıda KGS Ağı, Akdeniz
Agrœkoloji Ağı, URGENCI, Nyéleni Europe, IPC for Food Sovereignty), üreticiler ve çeşitli gruplar
arasında birçok etkileşimin ortaya çıkmasına imkan vermiştir. Bu da köy yaşamının canlanmasına,
yerel ekonominin güçlenmesine, köy-kent arasındaki dayanışma pratiklerinin artmasına ve birçok
ailenin köye geri dönüşüne vesile olmuştur. Tahtacıörencik’de köye geri dönen ailelerin yanı sıra,
köyde üretim yapmaya başlayan şehirli aileler de bulunmaktadır. Tüketiciler ve üreticilerin
etkileşimiyle TDT örneklerinin yaygınlaştırılması için girişimler devam etmektedir. Ayrıca, üreticilerin
kendi üretimlerini pazarlamak için tedarik ağları oluşturmaya başladığı, pazar arayışlarını
çeşitlendirdiği, birbirlerinin üretimlerinden sorumlu hale geldiği ve tüketiciler ile doğrudan iletişime
ve dayanışma yerel ortaklıklarına dayanan bir model ortaya çıkmıştır. Tahtacıörencik köylüleri
aracısız satış faaliyetleri olarak Tahtacıörencik köy pazarında doğrudan satış (2012’den beri), Ayrancı
organik pazarı ve üretici pazarında stantlar (2013-2015), adrese teslim, Ankara’da panayır ve
festivallerde stantlar, Güdül Köy Pazarı’nda satış (2020) gerçekleşmiştir. 2020 itibariyle, pandeminin
de etkisiyle TADYA üreticileri kendi tedarik ağlarını da oluşturmaya başlamıştır. Çevrimiçi kanallar ve
gıda temelli ağlar üzerinden aldıkları siparişler için haftalık olarak Ankaralı tüketiciler ile buluşmaya
başlamıştır.
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Fotoğraf 5: Güdül’de yerel üretici pazarı

2.2. Yavaş Dükkan
Yavaş Dükkan, Doğa Derneği’nin kurulduğu günden beri çalıştığı alanlarda, doğanın döngüleri ile
uyum içinde üretilen ürünleri araştırmak, korumak ve yaygınlaştırmak için 2014 yılında kuruldu. Bu
uygulamalı doğa koruma girişimi, Önemli Doğa Alanları ve Kadim Üretim Havzaları gibi benzersiz
doğal alanlarındaki biyolojik çeşitliliği orada yaşayan insanlarla birlikte korumayı ve doğanın
kültürünü devam ettiren yaşam biçimlerini sürdürebilmeyi amaçlar. Bu amaca yönelik olarak
Anadolu’da “Kurda, kuşa, aşa” diyerek üretim yapan döngüleri araştırır, bu döngülerden çıkan ve
belirlediği kriterlere uygun olan ürünleri insanlarla buluşturan bir ağ kurar. Ağın parçası olan insanlar
yalnızca tüketici olmak yerine, bu alanların korunmasına destek olan doğa koruma paydaşları olurlar.
Dayanışma ağı genişledikçe KÜH ve ÖDA’lardaki üreticiler kültürlerini koruyarak üretimlerine devam
ederler ve bu sayede bölgedeki canlı çeşitliliği de zarar görmeden neslini devam ettirebilir.
Yavaş Dükkan’da yer alan ürünler aşağıdaki özelliklerden en az birini sağlayacak şekilde seçilir.
• Bir Önemli Doğa Alanı içinde üretilmesi,
• Bir Kadim Üretim Havzası’nda üretilmesi,
• Doğa Derneği çalışmalarını desteklemesi,
• Doğa kültürünü devam ettiren bir yöntemle üretilmesi,
• Doğa kültürünü yaşatan bir topluluk tarafından üretilmesi.
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Fotoğraf 6: Yavaş Dükkan

Ürünün kendisinin ve varsa hammaddesinin sağlaması gereken kriterler;
• Doğanın hakları gözetilerek Anadolu’nun kurda kuşa aşa prensibiyle üretilmesi,
• Doğa dostu üretim yöntemleriyle üretilmesi (üretim yerinin hazırlanması ve üretim sırasında
ekosistemlerin ve bitki örtüsünün bütünlüğünün korunması, alanda bulunan canlıların yaşam
döngüsüne müdahale edilmemesi hatta destekliyor olması gibi),
• Bulunduğu coğrafyadaki biyolojik çeşitliliği destekleyen yöntemlerlerle üretilmesi (Örneğin
akbabaların yaşam döngüsünü destekleyen tiftik keçiciliği, sürüngenlere yuva sağlayan tarla
duvarları, kuşlara yem ve yuva ortamı sağlayan tarla içi veya kenarında ağaç ve çalı bırakma gibi),
• Bölgedeki su, toprak ve hava döngüsüne olumsuz etkileri olmayan yöntemlerle üretilmesi
(tercihen yağmur hasadı yöntemiyle, toprağı ve kalitesini koruyarak, anız yakmak gibi zararlı
faaliyetlerin olmaması gibi),
• Bölgenin coğrafi ve iklim koşulları ile bölgedeki ekosistemlerle uyumlu üretim yöntemleriyle
üretilmesi,
• Yerel ve köy çeşitleri olan, en az bir kuşaktır aktarılan tohumların kullanılması. Tohum veya
fidanlarda geleneksel ıslah yöntemleri kullanılması (GDO, hibritleşme, mutasyon ıslahı vs
kullanılmamış olması),
• Yöreye özgü olan çeşitlerden biri olması,
• Ürünü yetiştirmek, büyütmek veya korumak için herhangi bir kimyasal madde (böcek zehiri, ot
zehiri, sentetik gübre vs) kullanılmaması,
• Ürünün ömrünü uzatmak için sentetik koruyucu maddelerin kullanılmaması,
• Ürünün depolama ve saklama şartlarının sağlık ve hijyen koşullarına uygun olması.
• Doğadan toplanan ürünlerin her türlü kirlilikten (hava, su, toprak) uzak bölgelerden ve bitkinin ve
ekosisteminin devamlılığını koruyacak şekilde toplanması.
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Fotoğraf 7: Karaçeltik pirinci

İstisnai Durumlar
• Anadolu’da pek çok canlı türünün nesli tükenmekte, hassas ekosistemler ve pek çok doğa
kültürü uygulaması yok olmaktadır. Nesli tehlikede olan bir türü yaşatmak, hassas bir ekosistemi
korumak veya yok olan bir doğa kültürü üretimini korumaya katkı koyan ürünler bazı durumlarda
yukarıdaki kriterleri tam olarak sağlayamayabilir. Böyle durumlarda Yavaş Dükkan kriterlerinin
zamanla karşılanması hedeflenir ve üreticilerle bu amaçla bir ilişki başlatılır. Bu durum şeffaf bir
şekilde ürün bilgileri arasında paylaşılır.
• Yavaş Dükkan, Doğa Derneği’nin bir doğa koruma projesidir ve derneğin çalışmalarına finans
kaynağı oluşturmaktadır. Bu nedenle, Yavaş Dükkan kriterlerine tam olarak uymayan ancak doğa
koruma çalışmalarında farkındalık yaratan rozet, çanta, tişört gibi ürünler de satılabilmektedir.
Doğayla uyumlu şekilde üretilmiş seçenekler tercih edilmektedir.
Yavaş Dükkan kriterlerine uygun bulunan ürünler üreticiden adil fiyatlandırma ile satın alınır. Bu
süreçte üretici ailelerin refahı ve üretim döngülerinin devamlılığı esastır. Yavaş Dükkan ürünleri yüz
yüze satış noktaları (Doğa Okulu, bayiler, üretici pazarları, festival ve organizasyonlar, fuarlar vb.),
web sayfası ve ihracat kanalları aracılığıyla Yavaş Dükkan paydaşları ile buluşturulur. Aynı zamanda
“Üzümü ye, bağını sor.” diyen Yavaş Dükkan, iletişim kanalları aracılığıyla üretim döngüleri hakkında
bilgilendirmeler yapar, güncel tehditler ve zorluklarla ilgili kullanıcıları haberdar eder. Böylelikle
üretici ile kullanıcı arasındaki bağları güçlendirir.
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