Tahtacıörencik Köyü ve TADYA Kolektifi
Kısa Bilgilendirme Notu

Tahtacıörencik Köyü Güdül ilçesinin kuzeybatısında, Beypazarı sınırı yakınında,
Köroğlu Dağlarının eteklerine yer alır. Tahtacıörencik Doğal Yaşam Kolektifi (TADYA)
köyde 2013'ten bu yana faaliyet göstermektedir. TADYA, köyde ve Ankara genelinde
doğal çevreyi, doğal yaşamı ve doğa-dostu üretim pratiklerini koruyup geliştirmeyi ve
sürdürülebilir bir kırsal gelişimi amaçlar. Gönüllü katılımla çalışan bir küçük üretici
dayanışma örgütlenmesidir.
Tahtacıörencik Köyü'nde geleneksel olarak küçük ölçekli (insan-ölçekli) doğa-dostu
tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Yıllar içinde pek çok aile kendi ihtiyaçlarının
ötesinde geçimlik amaçlı, doğrudan satışa yönelik zehirsiz tarım yapmaya başlamıştır.
Anadolu'nun yerli ırkları olan kara sığırlar, Ankara keçileri ve koyunlar serbest
otlatılmaktadır. Doğal üretimlerini artırmaya istekli bilinçli üreticiler vardır.
TADYA, köyün ekolojik gelişimine ve köy halkının doğa-dostu geçim kaynaklarına katkı
sağlamayı amaçlar ve bu amaç için topluluk-destekli tarımı (TDT) teşvik eder.
Köyün başlıca doğal üretim kalemleri şunlardır:
● Çeşitli sebze ve meyveler
● Bakliyat, tahıllar ve tahıl bazlı ürünler (bazlama, gözleme, bulgur, tarhana vs.)
● Merada otlayan ineklerden süt ve süt ürünleri (peynir çeşitleri, yoğurt), et ve et
ürünleri, serbest gezinen tavuklardan yumurta.
● Bal ve diğer arı ürünleri
● Doğal yöntemlerle işlenmiş ürünler (salça, marmelat, sebze-meyve kuruları, hazır
yemekler, vs.)
TADYA, bir yandan her üreticinin özerkliğini korurken bir yandan da işbirliğini teşvik
eden küçük-ölçekli bir üretim ve satış modeli oluşturur.
TADYA üreticileri alıcılara yalnızca doğa-dostu ürünler sunmayı taahhüt eder.
“Doğa-dostu ürün” tanımında DBB grubunun agroekolojik üretim ölçütlerini temel alır:
Üretim sürecinin hiçbir aşamasında sistemik kimyasal maddeler (zirai ilaçlar, ziraat
gübresi, hormonlar, katkılar vs.) kullanılmaz, bunun da ötesinde doğaya ve insan
sağlığına saygılı üretim yöntemleri teşvik edilir.

TADYA, tüketicileri (destekçilerini) üretim süreçleri hakkında bilgilendirir, üretim
alanlarını ziyarete ve gözleme açar. Üretim için organik ürün sertifikası koşul değildir.
Üreticiler arasında birebir temas, şeffaflık, izlenebilirlik ve karşılıklı güvene dayalı bir
Katılımcı Güvence Sistemi (KGS) oluşturur. Alıcılar üreticilere doğrudan ulaşıp sorular
sorabilir ve üretim alanlarına ziyaretlere gelebilirler.
TADYA kuruluşundan bugüne kadar üreticilerin üretim gücü ve tüketicilerle
dayanışması sayesinde gelişim göstermiş, birkaç aile ile başlayan girişim 2021’de 14’ü
üretici ailenin (aktif işgücü olarak 33 bireyin) katılımcı, 7 üretici ailenin de doğrudan
yararlanıcı olarak dahil olduğu bir kolektife dönüşmüştür. 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 sulamasız
tarım (bağ, bakliyati 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.
Bu süreçte köyde doğa-dostu temiz üretimle ilgili eğitimler verilmiş, gıda toplulukları ve
tüketicilerle çiftlik ziyaretleri yapılmış, yerel tohumlar korunup çoğaltılmıştır. Köye
yapılan 40’tan fazla tur ile 1500 civarında kişi çiftlikleri ve köyü ziyaret etmiştir.
2021 yılında, Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği ve
Tahtacıörencik Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği ortaklığıyla,
UNDP SGP-GEF’in desteklediği “Krizler Döneminde Dayanıklı Gıda Sistemleri
Oluşturmak: Tahtacıörencik ve Ötesi” projesinin çalışmalarına başlanmıştır.
TADYA Web sitesi: https://tahtaciorencik.org/
TADYA Tanıtım Filmi: https://www.youtube.com/watch?v=o9E9ROJN8CI&t=2s
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