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5-8 Ekim 2017 tarihleri arasında, Ankara merkezi ve kırsalında, Akdeniz Topluluk Destekli Tarım 

Ağı'nın dahil olduğu bir "Öğrenme Yolculuğu" etkinliği gerçekleşti. Etkinliğin uluslararası 

organizasyonu URGENCI (Uluslararası Topluluk Destekli Tarım Ağı) ve Terre & Humanisme 

(Toprak ve Humanizm) Derneği'nin işbirliğiyle, yerel organizasyonu ise Doğal Besin, Bilinçli 

Beslenme grubu (DBB), Tahtacıörencik Doğal Yaşam Kolektifi’nin (TADYA) ev sahipliğiyle 

gerçekleşti.  

 

Bu etkinlik, URGENCI'nin Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile yaptığı bir mutabakat anlaşması 

çerçevesinde 2017 için planlanmış olan ve FAO tarafından desteklenen iki uluslararası Öğrenme 

Yolculuğu'nun birincisi olarak gerçekleşti. İkincisinin ise 21-26 Kasım 2017'de Lübnan'da 

yapılması öngörülmektedir.  

 

Ankara Öğrenme Yolculuğu, yerel aktörlerin kendi imkanlarıyla organize ettiği ve Türkiye 

genelinden katılımla gerçekleşen iki toplantı ile (Agroekoloji için Yerel Dayanışma Ağları 

Buluşması ve DBB Yönelim Toplantısı) birleştirildi. Bu yolla yerel, ulusal ve Akdeniz havzası 

düzeylerinin bir araya geldiği bir etkileşim ortamı hedeflendi. Şehir içindeki ve kırsaldaki yerel 

girişimlerin ziyaret edilerek onlarla deneyim paylaşımı yapılması planlandı. Etkinliğin bir diğer 

amacı da, “bir yerel dayanışma ağı/TDT grubu nasıl kurulur?”, “Bir çekirdek grup nasıl oluşur ve 

organize olur?” soruları çerçevesinde, her Akdeniz ülkesinin kendi koşullarına uygun bir eğitim 

programının/müfredatın oluşturulması için birlikte çalışılması da hedeflendi. Daha uzun vadede, 

URGENCI-FAO mutabakatı çerçevesinde, yerel dayanışma ağları ve agroekoloji konularında bilgi 

ve deneyimlerin paylaşılıp yaygınlaştırılmasını sağlayacak bir iletişim ağı ve farklı bölgelerde 

eğitim merkezleri oluşturulması vizyonuna katkı vermesi öngörüldü. 

 

Programa, URGENCI ve Terre & Humanisme birlikteliğiyle kurulmakta olan Akdeniz TDT Ağı'nı 

temsilen yutdışından 11 konuk katılmıştır: URGENCI'den Jocelyn Parrot, Terre et Humanisme'den 

Mickael Beji, Cezayir'den Meriem Sator (Le Collectif TORBA ve AMAP Cezayir), Lübnan'dan 

Rita Khawand (Soils Permaculture Association Lebanon), Fas'tan Annie Mellouki , Touriya 

Atarhouch ve Najib Bendahman (RIAM: The Network of Agroecological Initiatives in Morocco, 

ayrıca Swani Tiqa bostanları ve TDT grupları), Yunanistan'dan Jenny Gkiougki (AgroEcoPolis 

Hellas, Neighbourhoods in Action, Permaculture Caravan), Bosna-Hersek'ten Miodrag Dakić 

(Permakültür, topluluk oluşturma, ekolojik savunuculuk), İtalya 'dan Roberto Bossi (The Italian 

Network of Solidarity Economy, Solidarity Economy of District of Brianza), Fransa'dan Denis 

Carel (Marsilya'da peynir üreticisi, Çiftçi Sendikası aktivisti ve Fransa'nın TDT modeli olan 

AMAP'ın  öncülerinden biri). 

 

Programa Ankara'dan yerel inisiyatifler (DBB, TADYA, Güneşköy, Çiğdemim Derneği, Odtü 

Bostanı, Ekoloji Kolektifi, Slowfood Ankara, Çankaya Belediyesi Kent ve Tarım Birimi, vd.), 

Ankara dışından TDT/YDA temsilcileri (Slowfood Bodrum, Çevre ve Arı Koruma Derneği/Muğla, 

Doğa Okulu/İzmir, Gediz Ekoloji Topluluğu/İzmir, İzmir Doğa ve İnsan Dostu Gıda Grubu, 

Yüryüzü Derneği TDT grupları/İstanbul, Şile Belediyesi Yeryüzü Pazarı/İstanbul, 

BÜKOOP/İstanbul, vd.), DBB üreticilerinden Elbademi Çiftliği (Antalya), Güneşköy (Ankara), 

Oğuzhan Çiftliği (Yozgat), Nimfeon Zeytinliği (İzmir), TADYA'dan Kır Çocukları, Yunus'un 

Doğal Yumurta Çiftliği ve Duran Ailesi Çifliği (Ankara), Bayramiç Yeniköy (Çanakkale), Dr. 

Tomil Meyvecilik (Zonguldak), Nusratlı Köyü Üreticileri (Çanakkale), Suyugüzel Çiftliği 

(Ankara), Tanal Çiftliği (Antalya), Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi 

(Antalya) ve Pir Ailesi Çifliği'ni (Muğla) temsilen 13 üretici, ayrıca DBB türeticileri ve DBB'ye 

dahil olmayan çok sayıda üretici, programın çeşitli bölümlerine aktif şekilde katıldı.  

https://urgenci.net/
https://terre-humanisme.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fankaradbb.wordpress.com%2F&h=ATNF2uIQ05SRK84-4LTcZAq2_TKHjeyWWLB5zdviFS7nNZlfIeHNsXZmnlKvQfTvS9cZ-gDL7g4YgXRDVynVmp40AKwjJCrtAmrYRwGnk6qthPX1c7Iv_k3_GtKTNPdxsKI9kojaRPCs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftahtaciorencik.org%2F&h=ATOUQHvdJFCPny6XAtsd-CZ5h6X4mprnmjTsA0x2e6lYIon7Je3mXP87ojDsBp5a73gSXP-n4mQtuxNzd3TILy4jKtV3CFOTETgmy_iaVbbzub8qGpaY1rYhfKEPpXAy2gkDA3V6UKNSeUwIoE-CwiXlLg
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URGENCI ve Terre et Humanisme işbirlğiyle, 2016'nın ilk yarısında, Akdeniz Havzası'ndaki Yerel 

Dayanışma Ağları'na ilişkin bir durum tesbiti için bir haritalama/belgeleme çalışması yapıldı. Mart 

2016'da, 12 farklı ülkeden gelen çeşitli aktörler (üreticiler, tüketiciler, grup ve ağ kolaylaştırıcıları) 

Marsilya'da (Fransa) buluştu ve ülke raporları yazarak ile kendi bölgelerindeki TDT ve agroekoloji 

girişimlerinin durumunu anlattılar. Bu çalışmanın önemli sonuçlarından biri, bütün bu girişimlerin 

bölgesel koşullardan bağımsız olarak ortak özelliklerinin ve değerlerin olduğunun görülmesiydi. Bu 

girişimlerin tümü (1) 2015 Nyeleni Bildirisi (http://www.foodsovereignty.org/forum-agroecology-

nyeleni-2015/) ile tanımlandığı şekliyle agroekoloji uygulamalarını seçmiş olan küçük çiftçileri 

desteklemekte, (2) tüketicilerin üreticilerle dayanışmasını önemsemekte ve çiftçilerin gıda zinciri 

içindeki ekonomik durumlarının güçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu düşünmekte ve (3) toplumsal 

kapsayıcılık, bozulmuş toplumsal bağları onarma ve insanları gıda üretim süreçleriyle yakınlaştırma 

ilkelerini paylaşmaktaydılar. 

 

TDT'leri ve diğer gıda topluluklarını da içeren Agroekoloji için Yerel Dayanışma Ağları, küçük 

üreticilerin risklerinin paylaşılması ve onların desteklenmesi ilkesi üzerinden, sürdürülebilir yerel 

gıda sistemlerinin oluşmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. Akdeniz bölgesinde doğa dostu 

üretim yöntemlerinin yaygınlaşması acil bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır, zira çevre kirliliği, su 

kaynaklarının tükenmesi, toprak erozyonu ve toprak yapısının bozulmasının başlıca nedenlerinden 

biri de halihazırdaki tarımsal faaliyetlerdir. Küçük ölçekli agroekolojik çiftçilik ve bunların 

çevresinde oluşan yerel dayanışma ağları, üretimin yerelleşmesini ve daha kısa nakliye zincirlerini 

de destekleyerek iklim değişiminin yavaşlatılması için önemli bir strateji de sunmaktadır. 

 

 

5 Ekim Perşembe 
 

Ankara'daki ilgili oluşumlardan, DBB ağından ve diğer şehirlerdeki yerel dayanışma ağlarından 35 

kişinin katılımıyla, Ankara şehir merkezindeki mahalle ve topluluk bostanlarına ziyaretler yapıldı.  

 

Öğleden önce Çankaya Belediyesi Kent ve Tarım Birimi'nin Çayyolu Semt Bostanı ziyaret edildi. 

Birim sorumlularınca yapılan bir sunumun ardından sebze yatakları ve eğitim alanları gezildi. Soru-

cevaplar ve önerilerle yüksek düzeyde etkileşim gerçekleşti. Bostan ziyaretinin ardından 

katılımcılar, Be Part of CSA! Trainer's Guide (2016) kitapçığının "CSA in Action" başlığı altındaki 

Etkinlik 6'da tarif edilen kavram haritalama (mind mapping) çalışmasını yaptılar. 3 ila 4 kişiden 

oluşan altı gruba ayrılarak, ziyaret edilen alanı çeşitli yönlerden analiz etmeye yönelik birer 

haritalama çalışması gerçekleştirdiler. 

 

 

    

http://www.foodsovereignty.org/forum-agroecology-nyeleni-2015/
http://www.foodsovereignty.org/forum-agroecology-nyeleni-2015/
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampusunda birlikte yenilen öğle yemeğinin ardından, ODTÜ 

Bostanı ziyaret edildi. Bostan gönüllüleri tarafından sözlü bir sunum yapıldı ve soru-cevaplarla 

etkileşim devam etti.  

 

 
 

Öğleden sonra ise Çiğdemim Derneği Mahalle Bostanı'na geçildi. Dernek lokalinde bütün 

katılımcılar kendilerini ve çalışmalarını kısaca tanıttı. Ardından mahalle bostanı çalışmalarını 

anlatan bir sunum gerçekleşti. Son olarak, öğleden önce Çayyolu Sent Bostanı'nda yapılmış olan 

kavram haritası çalışmalarının grupları sunumlarını gerçekleştirdi. 

 

 
 

Akşam yemeği için şehir merkezindeki bir vegan restoranda buluşuldu. Ankara tabanlı katılımcı 

onay sistemi DBB'nin üreticilerinden gelen sebze ve diğer malzemelerle yapılmış olan akşam 

yemeği yendi ve sohbet-bilgi paylaşımı gerçekleşti. 

 

6 Ekim Cuma 
 

Güdül İlçesine bağlı Tahtacıörencik Köyü'ne (https://tahtaciorencik.org/) gün boyu süren bir ziyaret 

gerçekleşti. Sabah 9:00'da iki ortak araçla yola çıkan 65 civarında katılımcı ile köye gidildi. Köy 

merkezinde, TADYA kolektifinin çalışmalarının anlatımından sonra, yerel üreticilerden Adnan Bey 

ve ailesinin bahçe ve serasına bir ziyaret yapıldı. Üretici aile ve diğer köylüler ile sohbet edildi ve 

bilgi paylaşımı yapıldı. Araç ailesinin yerel gıdalarla hazırladığı öğle yemeğinin ardından grup 

https://tahtaciorencik.org/
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olarak Süvari Çayı vadisine geçildi. Çay kıyısında yerel halktan da katılımcılarla grup etkileşimi 

devam etti. Alanın agroekolojik üretim potansiyeli vurgulandı.  

 

    
 

    
 

Sonrasında TADYA üreticisi Yunus Çevik'in yumurta çiftliğine geçildi. Burada da, Be Part of 

CSA! Trainer's Guide (2016) kitapçığının "CSA in action" başlığı altındaki Etkinlik 6'da tarif edilen 

"serbest tavuk yumurta çiftliği incelemesi" başlıklı çalışma kolektif olarak yapıldı: Katlımcılar ikili 

gruplar halinde çiftliğin kritik noktalarını tetkik ederek raporladılar ve üreticiye sorular yöneltip 

geribildirimler verdiler. Zaman sınırından dolayı ifade edilemeyen soru ve yorumlar, Etkinlik 8'de 

tanımlanan "fikirler kuyusu" (well of ideas) uygulamasıyla çiftçiye ulaştırıldı. 

 

Köy merkezinde, köydeki ürerticilerin ürünlerini sergiledikleri bir köy pazarı kuruldu ve alışveriş 

yapıldı. Duran ailesinin yerel menüyle hazırladığı akşam yemeği yendi ve şehre dönüldü. 

 

Özet olarak gün boyunca köyden, Ankara merkezinden, diğer şehirlerden ve Akdeniz ülkelerinden 

gelen katılıcılarla zengin bir etkileşim ve deneyim paylaşımı gerçekleşti. 

 

7 Ekim Cumartesi  
 

Ankara Maltepe'de, Yılmaz Güney Sahnesi'nde, öğleden önce “Agroekoloji için Yerel Dayanışma 

Ağları Buluşması”, öğleden sonra ise poster sunumları ve DBB Yönelim Toplantısı yapıldı.  

 

Agroekoloji için Yerel Dayanışma Ağları Buluşması'na halktan, resmi kuruluşlardan, TDT 

gruplarından, çiftçi ve üreticilerden 140 kişi civarında bir katılım oldu. Şu sunumlar yapıldı: 

URGENCI ve Yerel Dayanışma Ağları (Jocelyn Parrot), Terre et Humanisme ve agroekoloji 

perspektifi (Mickael Beji), Türkiye’deki gıda toplulukları (Ayşegül Çerçi), Yeryüzü Derneği TDT 

deneyimleri (Müge Alaboz ve Ebru Seval Yıldız), DBB üretici perspektifleri (Mustafa Alper 

Ülgen/Bayramiç Yeniköy ve Alp Pir/Köyceğiz adına Ceyhan Temürcü), Çankaya Belediyesi Kent 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cankaya.bel.tr%2Fpages%2F6011%2FYILMAZ-GUNEY-SAHNESI%2F&h=ATPjm66HcYAAxm3aihfOTeswHpZVd7B_mSpi3H1KOnRY53bD_Rtytv-OAJwJxtTjEwmoRErByzDf3NblVoR3PDNJAdBKLPZU100mzXEHJzNS4lVgDaYZBJbV6mattR-ZUzAOrsYH9tnC
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ve Tarım birimi faaliyetleri (Mehtap Yüksel ve Sertaç Hekim), ÇARIK Derneği ve doğal arıcılığı 

teşvik çalışmaları (Şamil Beştoy/Muğla), İstanbul Şile Yeryüzü Pazarı Deneyimi (Nihan Akbay), 

kadim üretim havzaları (Güven Eken, Doğa Okulu), Biyobölgesellik (Timuçin Şahin), DBB, 

TADYA ve Kır Çocukları (Ceyhan Temürcü) ve TDT Akdeniz Ağı katılımcılarının kısa tanıtımı. 

Konuşmalar sırasında Fransızca ve İngilizce'ye simultane çeviri, gerektikçe de Türkçe'ye ardıl 

çeviri yapıldı. 

 

    
 

Öğleden sonra Akdeniz’li konuklarımızın ve Türkiye’de ilgili konularda çalışan kişi ve grupların 

poster sunumları eşliğinde serbest deneyim paylaşımı yapıldı. Özellikle Akdeniz'li konuklar ile 

DBB ağından üreticiler arasında çok yönlü etkileşim imkanları oldu. 

 

 
 

Günün son bölümünde ise (16:00-18:00 arası) DBB Yönelim Toplantısı, herkesin katılımına açık 

şekilde gerçekleşti. Toplantıya katılanlar DBB ile ilgili görüş ve önerilerini paylaşırken, 

katılmayanlar arasında posterler eşliğinde etkileşim sürdü. 
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8 Ekim Pazar 
 

Güneşköy ziyareti (http://guneskoy.org/) ve eğitim müfredatı için kolektif çalışma 

 

Sabah ortak araçlarla Güneşköy'e hareket eden yaklaşık 45 kişilik bir gruba, kendi araçlarıyla gelen 

yaklaşık 20 kişilk bir grup daha katıldı. Güneşköy'den Ali Gökmen, Güneşköy'ün hikayesini, 

amaçlarını, çalışma şeklini, olumlu ve olumsuz deneyimlerini paylaştı. Fikret Şimşek, Claire Özel 

ve Evren Yılmaz'ın da katkılarıyla, konuklar ile derin bir bilgi ve deneyim paylaşımı oldu. 

Güneşköy'ün sebze kutusu aboneliği temelinde işleyen TDT uygulamasının avantajları ve 

zorlukları, yerel halkla etkileşimin boyutları ve gönüllü işgücüne olan ihtiyaçtan söz edildi. 

Özellikle de, Güneşköy arazisinin ortasından geçen hızlı tren hattı projesi ve inşaatı süreçlerinde 

yaşananlar ve Güneşköy'lülerin çalışmalarından vazgeçmeme kararı konuşuldu.  

 

    
 

 

      
 

Öğlen saatlerinde Güneşköy'ün organik bostanı, güneş serası ve diğer projelerin tanıtımı gerçekleşti. 

Katılımcılar sebze toplama ve kutulama işine destek verdi. Güneşköy'lüler ve yakındaki 

Hisarköy'lülerin hazırladığı gözlemelerle öğle yemeği yendi.  
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Öğleden sonra, 25 kadar katılımcı Güneşköy'ün mandala binasına geçti ve Akdeniz ülkelerinin her 

birine uyarlanabilecek bir yerel dayanışma ağları/agroekoloji eğitim müfredatı için bir kolektif 

çalışma yaptı. World Cafe formatında yapılan çalışmada 6 farklı grup oluşturuldu ve grupların her 

biri farklı bir konuya yönelik çalışma yaptı. Gruplar Be part of CSA! Supporting Booklet for 

Training on Community kitapçığındaki dört eğitim modülünü ("General background of CSA ", 

"Starting a CSA initiative ", "CSA community-building ", "Field training") temel alarak, "TDT 

nedir?", "Bir TDT nasıl kurulur?", "Yönetim ve topluluk oluşturma" ve "Alan/Çiftlik Ziyaretleri" 

konularını çalıştı: Bunlara ek olarak iki grup da "Agroekoloji ve TDT" ve "Bir Web uygulaması" 

konularını çalıştı.  

 

            
 

Günün sonunda katılımcıların Öğrenme Yolculuğu organizasyonunun tümüne yönelik 

değerlendirmeleri alındı. Dört eksen üzerinden organizasyonu notlandırmaları istendi: Lojistik ve 

yemek, Alan çalışmaları, Kolektif Çalışmalar ve Deneyim paylaşımı.  

 

Akşam Ankara'ya dönüldü ve şehir merkezinde bir kafede akşam yemeğiyle vedalaşıldı.  

 

 

 Birçok kurum ve oluşumun desteği ve çok sayıda kişinin gönüllü katkılarıyla gerçekleşen bu 

dört günlük öğrenme yolculuğu, köy, bostan ve çiftlik ziyaretleri, deneyim paylaşımları, 

sunumlar, toplantılar, tematik çalışmalar, sohbetler, türküler ve içimizi ısıtan, umudumuzu 

büyüten çok yönlü etkileşimlere imkan verdi.  

 Yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde pek çok oluşum, üretici, tüketici ve kolaylaştırıcı bir 

araya gelerek birçok dayanışma ve birliktelik projesinin temellerini attılar. 

 Agroekoloji pratiklerini ve yerel dayanışma ağlarının ülkede ve Akdeniz havzasında 

gelişimine ışık tutacak bilgi paylaşımlarının yanı sıra, kavram haritalama, kolektif çiftlik 

ziyareti ve değerlendirmesi, fikirler kuyusu, Worldcafe ve çok eksenli değerlendirme 

çalışması gibi pratik uygulamalar da yapıldı. 

 Akdeniz ülkeleri için bir Agroekoloji ve TDT eğitimi müfredatı/kitapçığı için World Cafe 

çalışmasından gelen çıktılar derlendi. Lübnan Öğrenme Yolculuğu (Kasım 21-26) ve 

Akdeniz TDT Ağı'nın sonraki etkinliklerinde bu çıktılar üzerinden çalışılmaya devam 

edilecek 
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 Söz konusu kitapçık çalışmasının ilerletilmesi için, ağa dahil olan her ülkeden katılımla bir 

e-posta iletişim listesi oluşturulması süreci devam ediyor. 

 Buluşma, Türkiye'de "agroekoloji" ve "yerel dayanışma ağları" kavramlarının duyulup 

yaygınlaşmasında etkili oldu. 

 Bir "Türkiye TDT Ağı" oluşturulması gündeme geldi. Bu ağ ülke içinde koordinasyon ve 

dayanışma ihtiyacına cevap vermenin ötesinde, gerek Akdeniz TDT Ağı, gerekse 

URGENCI ve benzeri genel ağların da parçası olabilir. 

 Etkinliğin Web sitesine (https://learningjourneyankara.wordpress.com/) Agroekoloji 

Buluşması sunumlarının slaytları eklendi. Yakında slaytlar ses kayıtlarıyla birleştirilerek 

genel erişime açılacak. Ayrıca bu özet raporu, fotoğraflar ve diğer çıktılar da yüklenecek. 

 Etkinliğin filminin yapılması için gönüllü destek veren arkadaşlarımız oldu. Etkinlik 

boyunca kayıt yaptılar. Bu film hazır olduğunda Web sitesine yüklenecek. 

 DBB Yönelim Toplantısı'nın notları DBB katılımcılarıyla paylaşıldı. Bu notlar temelinde 

DBB'nin yapısında ve işleyişinde değişiklikler yapılabilecek. 

https://learningjourneyankara.wordpress.com/

