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Önsöz
Bu rehber, henüz örgütlenme aşamasındaki ya da yeni bir araya gelecek 

topluluklara kılavuz ve yol haritası olması amacı ile İklim ve Biyoçeşitlilik Krizlerine 
Karşı Kadın Emeği: Kadın ve İklim (KAD.İM) Projesi kapsamında hazırlandı. Rehberde, 
üretim yapmak ya da bir araya gelmek isteyen kadınlara ışık tutmak amacıyla 
örgütlenme modelleri, bürokratik işlemler ve çeşitli örnek uygulamalara yer verdik. 

KAD.İM Projesi ile ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim yapan kadın 
topluluklarından hareketle daha adil bir ekonomiye ulaşmak, kadın emeğine dayalı 
toplulukların iklim ve biyolojik çeşitlilik kriziyle nasıl mücadele ettiğini tüm dünyayla 
paylaşmak, bu grupları bir araya getirerek ortak mücadele zemini oluşturmak 
ve zorlukları dayanışmayla aşmanın önünü açmak, ekonomik faaliyetlerinin 
desteklenmesini sağlamak, çağdaş tartışmalara ve alanda yürütülecek çalışmalara 
kaynak oluşturmak amaçlanıyor. Kadın emeğine dayalı, ekolojik ve sosyal açıdan 
adaletli uygulamaların ön plana çıkarıldığı üretim ve türetim pratikleri sayesinde 
iyiliğe ve güvene dayalı bir ekonomik modelin oluşturulmasıyla, bir yandan toplumsal 
alanda karşılaşılan asimetrik ilişkilerin ortadan kaldırılması, öte yandan da doğa ve 
ekosistemin salt kâr etmek için kullanılabilecek bir sınırsız kaynaklar alanı olarak ele 
alınmasının önüne geçmek mümkün.

Ele aldığımız konunun çok geniş kapsamlı olması dolayısı ile yola çıkacak kişi ve 
toplulukların rehberi derlerken minnetle yararlandığımız ve Kaynaklar bölümünde 
belirttiğimiz metinleri okumalarını, www.kadim.org web sitemiz aracılığı ile bilgilerine 
ulaşabilecekleri KAD.İM topluluklarla iletişime geçmelerini önerir, iyilikle dolu bir yol 
dileriz.

KAD.İM Proje Ekibi

http://www.kadim.org
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İklim Krizi 
ve Kadın

İklim krizinin küresel bir sorun olması ile birlikte etkilerinin bölgelere, kuşaklara, 
ekonomik koşullara, yaşa ve cinsiyete bağlı olarak farklılıklar gösterdiği artık kabul 
edilen bir gerçek. 

Mülkiyet hakları, bilgiye erişim, kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda kadın 
ve erkekler arasındaki geleneksel rol farklılıkları sebebiyle kadınlar ve erkekler iklim 
krizini aynı yollarla tecrübe etmiyor, iklim krizinin sonuçlarından farklı ölçüde etkilenip, 
politikaları da farklı ölçüde etkiliyorlar.

Birleşmiş Milletler (BM) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 
2007’de yayınlanan 4. Raporu’na göre mesele cinsiyete bağlı olarak önemli farklılıklar 
gösteriyor. 2012 yılında BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) taraf 
devletleri, aldıkları bir kararla Sözleşme ve Kyoto Protokolü çerçevesinde oluşturulan 
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organlara ve programlara kadınların katılımının artırılması ve “kadınların ve erkeklerin 
gereksinimlerini eşit şekilde karşılamayı amaçlayan daha etkin bir iklim değişikliği 
politikasının oluşturulması” için CEDAW Sözleşmesi (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi) ile Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’na uygun yeni 
adımlar atılması gerektiğini kabul ettiler. 2014’te Lima’da (COP20) “Toplumsal Cinsiyet 
Hakkında Lima Çalışma Programı” kabul edildi ve toplumsal cinsiyete duyarlı iklim 
politikaları, uluslararası resmi masalarda daha kararlı bir şekilde dikkate alınmaya 
başlandı. Kasım 2016’da yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması ile birlikte iklim 
değişikliğinin toplumsal cinsiyet etmenleriyle olan bağı açıkça kabul edildi. Uluslararası 
düzeyde yapılan bu beyan, kadınların iklim değişikliği politikalarındaki rollerinin 
güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat olarak görülüyor.

İklim krizi ile mücadelenin, hükümetler nezdinde alışılagelmiş olarak sadece 
yukarıdan aşağı politikalarla değil, bunun yanı sıra, aşağıdan yukarı yaklaşımlarla 
yapılmasına ihtiyaç var. Buradan bakıldığında toplumun yarısını oluşturan kadınların 
bu mücadeleye katkısı da hem elzem hem de kaçınılmaz. 

Kadının biyoçeşitlilikteki rolü yadsınamaz. Bitki zincirinin her aşamasında kadın 
vardır ve döngü kadında tamamlanır. Kadınlar eker, yetiştirir, toplar, pişirir, tohumluk 
çıkarır, yeniden eker. Bin yıllardan beri çeşit çeşit bitkileri ilaç, kozmetik, temizlik 
malzemesi olarak kullanan kadın, yemek yaparak ya da sağaltmada kullanarak o 
bitkinin sonuçlarını bizzat görür. 

Anadolu’da geçmişten bugüne sandıklarında sakladıkları tohumlarla biyolojik 
çeşitliliğin sürmesini ve kıtlık zamanlarının görece kolay geçmesini sağlayan kadınlar, 
geleneksel olarak evin gıda güvenliğini sağlar.

Dünyanın neresine gidersek gidelim bir doğa katliamı yaşandığında hep kadınların 
sesini duyarız. Latin Amerika’da, Uzak Doğu’da, Afrika’da, Soma’da, Cerattepe’de, 
Kazdağları’nda doğayı katletmekte olanlara karşı direnenlerin önünde gördüklerimiz 
hep kadınlardır. 

Yaşanan deneyimler gösteriyor ki karar alma süreçlerinde kadınların müdahil 
olması bile müzakereleri daha şeffaf, daha demokratik ve daha katılımcı hale getiriyor. 

İklim Krizi ve Kadın
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DAYANIŞMA, 
ÖRGÜTLENME 
MODELLERİ VE 
KAD.İM
ÖRNEKLER
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Kadın Kooperatifleri
Kooperatif, ortak amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelen kişiler tarafından 

kurulan ve yönetilen, hem ekonomik hem de sosyal amaçları olan bir örgütlenme 
modelidir. 

Kadın kooperatifi, kadınların kurup işlettiği bir kooperatif türü olarak tanımlanır; 
ancak yasal statü ve yükümlülükler bakımından diğer kooperatiflerden farklı değildir. 
Tıpkı diğer kooperatif türleri gibi 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na tabidir (Tarım 
kredi kooperatifleri 1581 sayılı kanuna tâbidir). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 
124’üncü maddesine göre ”kooperatif şirketler” ticaret şirketi sayılırlar ve 5520 Sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) açısından kazançları “kurum kazancı” olarak görüldüğü 
için bazı istisnalar hariç kurumlar vergisine tâbidirler.

Kadın kooperatiflerinin, hem hükümet tarafından “kadın girişimciliği” ve 
”ekonomide kadın aktörlüğü” vurgularıyla gündeme getirilmesi ve teşvik edilmesi hem 
de uluslararası kalkınma kuruluşlarından özel sektöre kadar çeşitli kurum ve yapıların 
ilgisine mazhar olması, kadın kooperatifini bir ”özel” kategori haline getirdi. Bunun 
en önemli nedenleri kuşkusuz yoksulluğu azaltma, istihdamı artırma ve kalkınmayı 
sağlama konularında son yıllarda kadınlara ve kadın kooperatifleri gibi örgütlenmelere 
atfedilen önemli rollerle ilgili. Kadın kooperatiflerinin özellikle gelir düzeyi düşük yoksul 
kadınlar için önemli bir mekanizma olduğu düşünülüyor.

2015 yılında Türkiye’de 101 kadın kooperatifinin deneyimine dayalı kapsamlı 
bir araştırma (Duguid, Durutaş ve Wodzicki, 2015) kadın kooperatiflerinin kurulma 
nedenlerini şöyle aktarıyor:

Kadınlara iş sağlamak,

Kadınları sosyal açıdan güçlendirmek,

Kadınların ortak sorunlarına çözüm bulmak,

Çocuk bakım hizmetleri sağlamak (kreş),

Ortakların örgütlenmesini ve güçlenmesini sağlamak,

Topluma hizmet sağlamak,

Topluma ürün sağlamak.
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Nasıl Kurulur?

Kooperatifler Kanunu’nun 2. maddesine göre bir kooperatif en az yedi ortak 
tarafından imzalanan Anasözleşme ile kurulur ve Anasözleşme’nin ticaret sicili 
müdürlüğünde bir yetkilinin huzurunda imzalanması gerekir. Dolayısıyla diğer birçok 
kooperatif türü gibi kadın kooperatifinin kuruluşu da ticaret il müdürlüklerince yapılır 
(Tarım kredi kooperatifleri kuruluşları ise tarım il müdürlüklerince yapılır). Kooperatife 
gerçek ve tüzel kişiler (ticaret şirketleri, dernekler, vakıflar, belediyeler, kooperatifler 
vs.) ortak olabilir (Kooperatifler Kanunu, Madde 8 ve 9). Ortaklık şartları ise; 18 yaşını 
tamamlamış olmak, medeni hakları kullanabilme yeterliliğine sahip olmak, ortak 
olma isteğini belirten bir yazı ile yönetim kuruluna başvurmak, gerekli sermaye payını 
taahhüt ederek dörtte birini peşin ödemek ve Anasözleşme’de belirtilen diğer şartları 
taşımaktır (Kooperatifler Kanunu, Madde 8).

Kooperatif kurmak isteyen kadınların Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi 
Anasözleşmesi’ni edinmesi, ayrıntılı bir şekilde incelemesi ve doldurması gerekir. 
Kooperatifin kuruluşuna, amaç ve faaliyetlerine, işleyişine, yönetimine ve kapanmasına 
dair tüm bilgiler, usuller ve kurallar bu sözleşmede yer alır ve sözleşme şu bölümlerden 
oluşur:

Kadın Kooperatifleri

1
2

5

3

6

4

7

Kuruluş, tüzel kişiliğin kazanılması ve ana sözleşme değişikliği, unvan, merkez 
ve şubeler, süre, amaç ve faaliyet konuları,

Sermaye ve Paylar,

Kooperatifin Hesapları ve Defterleri,

Ortaklık işlemleri,

Dağılma ve Tasfiye,

Kooperatifin Organları ve Yönetimi,

Çeşitli Hükümler.
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Kadın Kooperatifleri

Anasözleşme’ye göre kooperatif, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. 
Böylece kurucular da ortaklık sıfatı kazanır.

Kooperatif Kurmak İsteyenlere Öneriler;

Kooperatif kurmadan önce yasal düzenlemeleri, sorumluluk ve yükümlülükleri 
çok iyi araştırmak ve öğrenmek.

Kooperatif kurmadan önce bir süre kooperatif gibi çalışmak, deneme süreci 
yaşamak; birbirini tanımaya çalışmak.

Başarılı kadın kooperatifi örnekleriyle buluşmak, tanışmak, bilgi ve fikir 
alışverişinde bulunmak.

Ürünü veya hizmeti çok iyi seçmek, pazarlama ve satış alanının ölçeğini görmek, 
gerekli eğitimleri almak.

Sosyal güçlenmeyi tek hedef olarak görmemek: Kooperatifler aynı zamanda 
işletme oldukları için kazancın arka plana atılması kooperatifi sürdürmeyi de imkânsız 
hale getirebiliyor. Hem sosyal güçlenmeye hem de dayanışma ekonomisine dayalı bir 
kolektif güçlenme ortamı yaratılabilir.

El işi gibi geleneksel kadınlık rolleriyle bağlantılı ürünler hem kadınların cinsiyet 
rollerini pekiştiriyor hem de herkes aynı ürünleri ürettiği için satış yapmak mümkün 
olmuyor. Sadece bu tarz ürünler için kooperatif kurmak artık önerilmiyor.

Kadınlara istihdam yaratmak, girişimci olmalarını sağlamak amacıyla proje yapan 
kurumların vaatleri doğrultusunda hemen kooperatif kurma kararı alınmamalı.

dayanışma ve örgütlenme
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KAD.İM Topluluk:
S.S. Mezopotamya Kadın Çevre ve Kültür Kooperatifi

Bozova Şanlıurfa’da faaliyet gösteren S.S. Mezopotamya Kadın Çevre ve Kültür 
Kooperatifi, 2011 yılında kuruldu.

Kooperatifin amaçları ortaklarının ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile 
ekonomik faaliyetleri kapsamında yer alan mal ve hizmet üretimi ile pazarlanmasına 
yönelik ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle ekonomik, sosyal kültürel menfaatlerini 
geliştirmek, korumak, desteklemek ve ortaklarının sağlıklı bir çevrede  yaşamalarını 
sağlamak, ortaklarının, yakınlarının ve şiddet mağduru kadınların sosyal, kültürel ve 
ekonomik faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak olarak tanımlanıyor.

Kooperatif Başkanı Aygül Sağır, hikayelerini şöyle dile getiriyor;

“Kooperatifin kurulduğu dönemde Kadın Dayanışma Evleri de kuruldu. Bu evler 
ihtiyaç sahibi kadınların başvurduğu bir yapıya sahipti. Bu bölgede kadınların bir 
arada durabildiği, beraber çalışabildiği bir mekânın olması, kadınların birbirlerinin 
sorunlarını dinlemesi, birbirlerine destek olması çok önemli. Bu benim kendi hikâyem 
de aslında. Eşimden ayrıldığım sırada Siverek’te yaşıyordum. Beş çocuk, bir valiz... 
‘Hayat benim için bitti’ dediğim noktada dayanışma eviyle tanıştım, sonra da 
kooperatife ortak oldum. Kadının maddi özgürlüğünü kazanması, sosyalleşmesi 
çok önemli. Kooperatif kadınları özgürleştiren bir alan. Artık sadece Urfa’da değil, 
tüm  Türkiye’deki kooperatif toplantılarına, buluşmalarına katılıyorum. Beş yıldır da 
kooperatif başkanlığı yapıyorum.

Kooperatif kâr amacı gütmüyor. Esas hedef geçimlik ekonomi ve kadınları 
güçlendirmek. Bozova’da anlaştığımız gönüllü doktor ve avukatlarla kadınlara 
sağlık eğitimleri ve hukuki danışmanlık veriyoruz. Bir toplantı salonumuz da var. 
Bozovalı kadınlarla Suriyeli mülteci kadınlar arasında bağ kurmak için geniş katılımlı 
kadınlar toplantısı yaptık. Gelenlerin çoğu genelde Kobanî’den olduğu için dil 
sorunu yaşamıyoruz. Kürtçe konuşarak pek güzel anlaştık. Kadınların dertleri ortak, 
aramızda düşmanlık olamaz. Tarımsal üretim ve işleme yanında eğitim kursları 
açma planlarımız var. Dikiş kursları da vermek istiyoruz.

Yedi yönetim kurulu üyemiz var. Kooperatif işlerini gönüllü olarak yapıyorlar. 
Altısı Bozova’da yaşıyor. Ben Urfa merkezde yaşıyorum. Tüm işlerimizi öz gücümüzle 
yürütüyoruz. Herhangi bir fon ya da hibe almıyoruz. Kadınlar beraber ürettikçe, emeği 
ortaklaştırdıkça güçlenip ayakta kalıyor. Kooperatifin elde ettiği artı değer çeşitli 
şekillerde kooperatife dönüyor.”
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İsot, pul biber, biber salçası, yöresel kurutma (patlıcan, biber, domates, bamya, 
acuka), domates tozu, domates salçası, nar ekşisi, nane, siyah-kırmızı-mor sumak 
üretiyorlar. Domates tozunu ilk defa kendileri üretmişler.

“Nar ekşisi döneminde 40 gün kooperatifte yatıp kalkarız. Gece iki gibi iş biter, 
birkaç saat sonra tekrar başlarız. Biber dönemi de böyle geçer. Yönetim kurulu dışında 
40’a yakın ortak var. Sezonda 40’a yakın kadın çalışan da aramıza katılır. Kadınlar 
biber zamanı çağrı yapmasak bile gelip “iş var mı?” diye soruyorlar.”

Ürünlerini çeşitli tüketim kooperatiflerine gönderiyorlar. Kooperatifin üyelerinden 
İslim Bozkurt, diğer dernek ve kooperatiflerle olan dayanışmalarını şöyle anlatıyor:

“Boğaziçi Mensupları Tüketim Kooperatifi, Ovacık, Kadıköy, Dayanışmacı Esnaflar 
Kooperatifi (DEK), Merzifon Bal Kooperatifi (Amesia) ile ortak çalışıyoruz. Ayrıca elden 
tanıdıklara ve talep edenlere dağıtım yapıyoruz. Genç İşi Kooperatifi’nin daveti ve 
organizasyonu ile altı kişi kooperatif eğitimi çalışmasına katıldık. Bu birliktelik bize çok 
moral kazandırdı. An itibariyle en çok ürünümüzü DEK alıyor. Ürettiğimiz ürünlerin 
neredeyse tamamını dayanıştığımız kooperatifler aracılığıyla bitiriyoruz.”

Dernek ya da vakfın bağış, kira geliri veya elde ettiği gelirlerin dışında amaçlarını 
gerçekleştirmek için ek gelirlere ihtiyacı olduğu durumlarda ya da süreklilik arz eden 
ve gelir getiren faaliyetler yapması durumunda iktisadi işletme kurması gerekiyor.

Örneğin, bir dernek yılda bir kez kermes, sergi ve konser düzenliyorsa ve bu 
faaliyetlerden gelir elde ediyorsa, düzenli olarak (üç ayda bir) dergi çıkarıyor ve bu 
dergileri satıyorsa veya bir kerelik düzenlenen bir konser ya da kermes için 100 bilet 
satıldıysa bu etkinlikler bir iktisadi işletme işlemi görür. Bu durumda yapılan işlem 
(kermes, etkinlik, konser, dergi basımı) iktisadi işletme olarak adlandırılır ve buna göre 
muamele görür. Bu tür durumlarda vergi yükümlülüğünü yerine getirebilmek için 
Maliye Bakanlığı’na bir bildirimde bulunup kurumlar vergisi mükellefiyeti açtırıp daha 
sonra kapatmak gereklidir. Bahsi geçen işlemler (konser, dergi yayını, kermes, ürün 
satışı vb.) devamlılık arz ediyorsa iktisadi işletme kurmak önerilir.

Bir iktisadi işletmenin kurulabilmesi için ilk adım dernek tüzüğünde “iktisadi 
işletme kurabilir” ibaresinin bulunmasıdır. Dernek tüzüğünde böyle bir ibare yer 
almıyorsa ilk yapılacak iş tüzük değişikliği olmalıdır.

Dernek ve Vakıfların 
İktisadi İşletmeleri 

Kad.im Topluluk
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Tüzüğünde iktisadi işletme kurabilir ibaresi yer alan dernekler ikinci adımda 
iktisadi işletmenin kurulması için bir yönetim kurulu kararı almalıdır. Dernek yönetim 
kurulu genel kuruldan aldığı yetkiyle iktisadi işletme kurulacağı kararını alır. Bu kararda 
iktisadi işletmenin unvanı, açık adresi, sermayesi, temsilcileri, yetkilileri, yetkililerin 
uyrukları ve ev adresleri, işletme konusu açıkça belirtilmelidir. Bu bilgiler Merkezi Sicil 
Sistemi (MERSİS)’ne girilir.

İktisadi işletmenin faaliyet alanının açıkça belirtilmesi elzemdir. “Eğitim 
danışmanlığı yapar veya mühendislik konusunda danışmanlık, proje konusunda 
danışmanlık yapar” ya da “şu ürünleri üretebilir / satabilir” gibi açık ifadeler kullanmak 
gerekir.

MERSİS kaydını dernek adına temsil yetkisi olan kişi veya kişiler yapabilir. Kayıt 
yapılıp sistem üzerinden onaya gönderildikten sonra 15 günlük bir onay süresi bulunur. 
Bu süreçte dernek yetkilileri ve iktisadi işletmede yetkili kılınan müdür derneğin faaliyet 
belgesi, onaylı tüzüğü, iktisadi işletmede görevlendirilen yetkililerin imza beyanları, 
noter huzurunda çıkardıkları imza beyanları ile birlikte ticaret sicile giderler. İktisadi 
işletmeye yönetici veya müdür olarak atanan kişiler ticaret sicil müdürlüğüne bizzat 
gitmek durumundadırlar.

İktisadi işletmeler kurumlar vergisine tabidir ve bilanço usulüne göre defter 
tutarlar. İktisadi işletmeyle uyumlu olsun istenirse (yönetim kurulunun yetkisindedir) 
dernek de bilanço usulüne geçebilir.

Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri 

Bir iktisadi işletmenin ödemekle yükümlü olduğu vergiler ve ücretler:

Her ay ödenen KDV,

Beyannamelere ait (boş dahi olsa) damga vergisi, 

Üç ayda bir ödenen geçici vergi,

Üç ayda bir ödenen muhtasar vergisi,

Yılda bir kez ödenen kurumlar vergisi,

Aylık ödenen muhasebe ücreti,

Yılda bir kez ödenen defter tasdik ücreti.
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KAD.İM Topluluk:
Ravandalı Kadınlar Derneği

Ravandalı Kadınlar Derneği, Kilis’in Musabeyli ve Polateli ilçelerine bağlı sekiz 
köyde (Bektaşoğlu, Belenözü, Sabanlı, Dutluca, Aşağı Kalecik, Gökmusa, Yeşiloba ve 
Koçcağız) yaşayan tüm halkın sosyal ve ekonomik kalkınmasını amaçlayarak 30 kadın 
tarafından 2014 yılında Hüsnü Özyeğin Vakfı’nın desteği ile kuruldu. Köy hanelerinden 
elde edilen tarımsal ürünün yüzde 50’si satılırken geri kalanı ev içi tüketimde kullanılıyor 
ya da akraba ve komşulara dağıtılıyor. Ürünlerini kendi internet siteleri ve Good4Trust 
dahil olmak üzere çeşitli internet platformlarından satıyorlar.

Dernek başkanı Emel Yılmaz, hikayelerini şöyle dile getiriyor: “Kırsal alanda 
yaşayan kadınlar olarak, kendimiz, çocuklarımız ve ailelerimiz için daha iyi bir hayat 
kurma fikri ile yola çıktık. Kendimizi geliştirmek, refahımızı artırmak, çocuklarımıza 
daha güzel bir ortam yaratmak hepimizin ortak arzusuydu. Zor kırsal koşullar altında 
el ele vererek Ravandalı Kadınlar Derneği’mizi, iki yıllık örgütlenme çalışmalarının 
ürünü olarak Aralık 2014’te kurduk. Kuruluş aşamasında Hüsnü M. Özyeğin Vakfı’nın 
desteğini aldık. Tek başına üstesinden gelemeyeceğimiz zorlukları birlik olarak 
aşmaya çalıştık. Kilis’in kırsal alanda aktif tek kadın derneği olan derneğimiz, aynı 
zamanda GAP illerinin kırsal bölgelerinde kadınların kurduğu ender örgütlerden biri 
olma özelliği taşıyor.”

Dernek, kırsal alanda yaşayan kadınların emeklerinin değerlendirilmesi, sosyal 
yönden güçlendirilmesi ve çevre konularında çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede 
zeytinyağı sabunundan, nar ekşisine, el işi ürünlerden pekmeze kadar pek çok ürünü, 
geliri doğrudan üyelere kalacak biçimde üretip pazarlıyorlar. Ayrıca hem kendileri hem 
de çocukları için eğitim ve sosyal faaliyetler düzenliyorlar. Köylerini güzelleştirmeye 
yönelik ve çevre ile ilgili etkinlikler de yapılıyor.

Emel Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürüyor: “El ele vererek bireysel olarak üstesinden 
gelemeyeceğimiz zorlukları aşmak için yola çıktık ve çalışmalarımızın meyvelerini 
toplamaya başladık. Dernek ile bireysel güçlenmemizi elde ettik ve daha fazla 
çalışmamız gerektiğini hiç unutmadık. Bilgisayar, kayıt tutma, sosyal medya 
kullanımı gibi eğitimler alarak çağı yakalamaya çalıştık. Yöresel ürünlerimizi internet 
üzerinden pazarlamaya başladık. İktisadi işletmemizi kurarak bir adım daha ilerledik.  
Daha önce kadınların yaptığı işler belliydi: Çocuklara bakmak, dağa, bağa gitmek… 
Kadınlarımız dernek sayesinde kendi paralarıyla birlikte özgüvenlerini de kazandılar. 
Başlarda köyden köye gitmelerine razı olmayan eşler, kadınlarımızın il dışına 
çıkmalarına izin verir oldular. Baktılar ki kadınlarımız çabalıyor ve bunun karşılığında 
maddi ve manevi  güçleniyor, ev işlerini, çocuklarını da ihmal etmiyor ondan sonra 
erkekler de kadınlarımıza destek olmaya başladılar.”
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Sosyal Girişimler
Yaşadığımız dünyayı daha iyi bir hale getirmeye çabalayan kurumlar ve insanlar 

arasında, sosyal girişimciler ve sosyal girişimlerin sayısı son yıllarda giderek artıyor. Bu 
sosyal girişimler, geliştirdikleri sürdürülebilir iş modelleri aracılığıyla fayda sağlayanlar 
ve müşterileri üzerinde pozitif sosyal etki ve sistem değişimi yaratmayı hedefliyorlar.
Dünya çapında halihazırda kabul edilmiş bir tanımı bulunmayan sosyal girişimler 
geleneksel özel sektör ile sivil toplum arasında konumlanmış kuruluşlar olarak kabul 
edilebilirler.

Sosyal girişimcilikte en önemli konu girişimin topluma ve/veya gezegene fayda 
sağlayabilecek konular içinden seçilmesi ve bunun üzerine kâr amaçlı veya kâr 
amaçsız bir yapı ile girişimin gerçekleştirilmesi ve iç (satış, sponsorluk gelirleri vb.) ve 
dış finansman kaynakları (hibe, fon, teşvik vb.) ile sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. 
Bu durumda da yine iyi bir iş planı ve planlama ile işe başlamanın organizasyonun 
devamlılığı açısından önemi ortaya çıkar.

Türkiye’nin ilk şekersiz, sağlıklı ve organik atıştırmalık üreticisi GekoO, “ekolojik”, 
“adil”, “paylaşımcı”,“etik” değerler toplamını gözeten bir ekolojik sosyal girişim.  Kuruluş 
aşamasında detaylı olarak belirledikleri değerler, misyon, vizyon ve manifestoları zor 
zamanlarında dahi vazgeçmedikleri ilkeleri olmuş. Zaman içerisinde ürün gamını 
artıran, ekolojik üretime teşvik eden bir işletme olan GekoO’yu, kurucusu Özlem 
Atabaş, şöyle anlatıyor:

“GekoO, ekolojik ve sağlıklı üretime, adil ve dürüst ticarete dayanan, ayrıca 
kadının güçlenmesini hedefleyen bir sosyal ve eko-girişimdir. Kendi yaşantımızda 
uymaya çalıştığımız ekolojik ve sağlıklı beslenme prensiplerimize uyumlu bir üretim 
modeli hayal ettik. Bunun için kendi öz kaynaklarımızla bir imalathane kurduk. 
Bütçemiz sınırlı olduğu için inşaat işleri dahil çok büyük emek harcadık. Küçük bir 
işletme olmamıza rağmen hijyen, izlenebilirlik, makine ekipman, güvenlik ve çevreci 
üretim alanlarında kusursuz olmayı hedefledik. Aynı zamanda, birlikte çalıştığımız 
arkadaşlarımızın keyifli ve adil bir düzende daha çok mutlu olabileceklerini düşünerek, 
hiyerarşinin olmadığı dairesel bir organizasyon yapısı planladık. Kadının güçlenmesi 
ve kadın istihdamını artırmak için de çalışanlarımızın kadın olmasını tercih ettik. 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de tatil ilan ettik. Sürdürülebilir bir sistem kurarken 
mesleki deneyimlerimizin çok faydası oldu. Karbon ayak izi, geri dönüşüm gibi çevreye 
saygılı üretim yaparken; satın alma, satış-pazarlama gibi konularda da adil ticaret 
ilkelerini uygulamaya başladık.”

KAD.İM Ekolojik 
Sosyal Girişim: GekoO
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Gönüllüler ile Çalışma
Dünyanın hemen her yerinden internet ortamının milyonlarca kullanıcısı, önceki 

dönemlerden farklı olarak kendilerine sunulan hazır paket programlara yüksek ücretler 
ödeyip farklı coğrafyaları gezmek yerine, çalışarak tatil turizmi (working holiday 
tourism) veya gönüllü turizmi (volunteer tourism) diye adlandırılan alternatif yollarla 
seyahat ediyor.

Fiziksel, entelektüel gelişimlerine, doğaya, topluma fayda sağlamak ya da sadece 
sıra dışı bir deneyim edinmek isteyenler ve üretim yapan, insan gücüne ihtiyaç duyan 
çiftlik ve/veya üretimhaneler milyonlarca kişinin kullandığı gönüllü sistemlerinde 
buluşuyor.

Herkesin yapabileceği nitelikteki işleri kısa bir oryantasyon dönemi ile gönüllü 
çalışanlar ile karşılamak isteyen ev sahibi, iş gücüne karşılık yemek ve konaklamayı 
karşılıyor.

TaTuTa ve WWOOF
TaTuTa, Buğday Derneği tarafından 2004 yılından bu yana yürütülen “Ekolojik 

Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası” programının kısa adı. 
TaTuTa’nın ana amacı Türkiye’de ekolojik tarımla geçinen çiftçi ailelerine mali, 
gönüllü işgücü  ve/veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak.

WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms) ise güven ve takasa 
dayalı kültürel ve eğitsel deneyimleri teşvik ederek, sürdürülebilir bir küresel toplum 
inşa etmek için gönüllüler ile organik çiftlikleri bağlayan dünya çapında bir hareket.

Workaway, Helpx, Volunteersbase
Workaway, Helpx, Volunteersbase, yerel insanlarla birlikte kalma ve deneyim 

kazanma fırsatı isteyen tatilciler için kültürel bir değişim olarak tasarlanmış programlar. 
Dünya çapında yayın yapan workaway.info, helpx.net, volunteersbase.com sitelerinin 
çalışma mantığı gönüllü (volunteer) olarak tanımlanan ve dünyanın farklı yerlerinden 
gelen kişilerin, ev sahibinin sunduğu kalacak yer ve yiyecek karşılığında günde birkaç 
saat çalışması olarak özetlenebilir.
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Yerel Yönetimlerle 
İşbirliği
Yerel yönetimler, kadın kooperatiflerinin kuruluş ve işleyiş sürecinde destek 

sağlayan en önemli yapılardan biri. Kooperatiflerden destek başvuruları alırlar ve şu 
desteklerde bulunabilirler:

Kira ve fatura,

Ürünlerin satışı için mekân tahsisi,

Fuar, sergi ve festival gibi etkinliklere kadın kooperatiflerinin katılımının sağlanması,

Ürünlerin alımında ve satışında destek.

Yerel yönetimlere ulaşmak kolaydır; aynı zamanda yereldeki ihtiyaçları ve dili 
daha yakından bilirler. Ancak yerel yönetimler, kadın kooperatifleri açısından en 
önemli destek potansiyeli taşıyan yapılar olmalarına rağmen kooperatiflerin işleyiş 
süreçlerinde ortaya bazı sorunlar da çıkabilir. Bunun bazı nedenleri ve olası sorunlar 
şöyle sıralanabilir:

Desteklerin kısmi ve yetersiz olması,

Yerel yönetimlerin kadın kooperatiflerini zamanla yük olarak görmesi; kira, satış 
mekanı gibi destekleri çekmesi (KEİG, 2015),

Belediye yönetimlerinin değişmesiyle desteklerin kesilmesi ve desteklerin başka 
kadın gruplarına yönlendirilmesi,

Kadın kooperatifinin zamanla olgunlaşıp ortaya başarılı bir ürün ve iş çıkardığında 
belediyelerin bunu devralmak ve kendine mal etmek istemesi. Belediyelerin kadın 
kooperatiflerini rakip olarak görmeye başlaması,

Belediyelerin özellikle kalkınma projeleriyle kurulan kadın kooperatiflerini 
başlangıçta kendisine prestij ve politik görünürlük sağladığı için desteklemesi; proje 
bitip çalışma görünürlüğünü kaybedince desteği kesmesi,

Belediyelerin kadın kooperatiflerini önemli bir örgütlenme modeli değil sosyal 
yardım konusu olarak görmesi, ciddiye almaması; alsa bile himayeci bir tavır sergilemesi,

Hem yerel yöneticilerin hem de siyasetçilerin, kooperatiflere verdikleri desteği 
kimi zaman kendi siyasi çıkarları için kullanmaları, bunu iyi bir imaj sergilemek için 
araca dönüştürmeleri, 

Kooperatiflerde üretilen ürünler üzerinden kazanç sağlamaya çalışmaları.
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Ekolojik, Ekonomik 
ve Sosyal Bir Dayanışma 
Modeli: 8bin100

2000 yılından beri inekleriyle hayvansal üretim yapan Aysun the Sütçü’nün uzun 
yıllara dayanan deneyimlerinden yola çıkarak oluşturduğu bir kırsal yaşam modeli 
8bin100. İsmi 81 ilde 100 topluluk hayalinden ortaya çıkmış.

Kırsal üretimle ekonomik sürdürülebilirlik sağlansa bile sosyalleşme ihtiyacı, 
gelecek nesillere onararak, sürdürülebilir bir ortam bırakma sorumluluğu, ortak pazar 
ve dağıtım ağlarını kullanmak gibi pek çok sosyal, ekolojik ve ekonomik faydayı da 
beraberinde getiren bir model 8bin100.

1
2

Kentte kurduğum bir kırsal hayali var; bu hayal ile pratikteki kırsal 
ne kadar örtüşüyor?

Tanıtım, lojistik ve tahsilat desteği,

Barınak desteği,

İşçilik desteği,

12 ay süre

İçerisinde olmak istediğim kırsal burası mı?

Hayalinizdeki işin mini projesi.

8bin100’ün ilk adımı olan gönüllülük dört hafta sürüyor. 
Bu süreçte iki temel soruya cevap aranıyor:

Vermeden almak olmaz diyerek komşuluk niyetinize 
karşı, üç destek öngörülüyor:

İkinci adım “Mini Proje Tasarımı”

Eğer 8bin100’lerde dört hafta gönüllü olup yine o 8bin100’de kök salmak üzere 
gerekli olan ikinci adımı atmaya karar verdiyseniz, ekonomik, ekolojik ve sosyal 
çeşitliliğe ve berekete hizmet niyetiniz varsa iki şeye ihtiyacınız var:



19

Ekolojik, Ekonomik ve Sosyal Bir Dayanışma 
Modeli: 8bin100
Bir senelik mini proje deneyimi süreci bitiminde üç temel sonuca ulaşılması 

öngörülüyor:

Kırsalda devam etmeyeceğim; kente geri dönüyorum.

Geleceğimi girişimimde ve kırsalda görüyorum; ancak burada değil, başka bir 
8bin100’de devam edeceğim.

Geleceğimi girişimimde ve burada, bu kırsalda görüyorum; burada köklenmek, 
üçüncü adımı burada atmak istiyorum.

Aysun the Sütçü’nün kurucusu Aysun Sökmen, hayalleriyle ilgili şunları söylüyor: 
“Aynı toprak parçasından beslenip, aynı toprak parçasını besleyen farklı canlı 
sürülerine ihtiyaç var. Beceri ve hayallere göre uygulanabilecek bir üretim alanında, 
çeşitliliği gözeterek, komşulardan biri köyün sütçüsü, diğeri balcısı, yeşillikçisi, 
masalcısı, öğretmeni, fırını, tamircisi olacak. Her 100 kilometrekare alanda buna 
benzer bir çeşitlilik sağlanacak. Bitkisel ve hayvansal üretimlerin birbirini desteklediği 
bir model. Aramızdan bir kişi kapı kapı herkes için dolaşıyor. Tıpkı bizim haftada 2 bin 
üyeye komşularımızla beraber ürettiğimiz çeşit çeşit ürünleri kapı kapı dağıttığımız 
gibi.”
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Kadın Grupları 
ve Ağları
Türkiye’de ve dünyada kadınlarla ilgili ilham veren çalışmalar yapan grup ve 

ağlardan bazıları:

- Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV): 2000’lerden beri kadın 
kooperatifleşmesini teşvik eden bir kadın örgütü olarak eğitim ve mevzuat çalışmaları 
yapıyor. Kadın kooperatifleri buluşmalarının gerçekleşmesine destek veriyor.

- Kadın Kooperatifleri Birliği (SİMURG): Kadın kooperatifleri 2005 yılında bir 
araya gelerek Kadın Kooperatifleri İletişim Ağı’nı (KİA) kurdular. 2014 yılında bu ağ, 
resmi bir yapıya kavuşarak SİMURG adını aldı. 

- KEİG Platformu: Emek, kadına yönelik erkek şiddeti, kadınların politik katılımı 
gibi cinsiyet eşitliğinin farklı alanlarında faaliyet gösteren 16 ilden 32 kadın örgütünün 
bir araya geldiği bir platform olan KEİG, temel olarak,  kadın emeği ve istihdamı 
alanında bilgi üreterek çalışmalar yapıyor. 

- KAGİDER: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla 
kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu. Kadının sadece ekonomik 
olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefliyor. KAGİDER kadın 
girişimciliğini, kadınların eşitsiz ve dışlanan toplumsal konumlarının değişmesi ve bu 
sayede ekonomik güçlenme ile kadın güçlenmesini sağlayacağı için destekliyor. 

- KADAV: Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) kadına yönelik şiddet, ev içi 
şiddetle mücadele ve danışmanlık desteği, göçmen kadınlara yönelik cinsiyet temelli 
şiddet ve ayrımcılıkla mücadele, kadın ve LGBTİ tutuklularla dayanışma çalışmaları, 
kadın emeği ve istihdamına yönelik çalışmalar yapıyor.

- La Via Campesina: 81 ülkeden 182 organizasyonun oluşturduğu Via Campesina 
kurulduğunda temsilcilerinin neredeyse tamamı erkekti ancak 1996 yılında Kadınlar 
Komitesi oluşturuldu ve kadınlar için daha iyi düzeyde bir temsiliyet ve katılıma imkân 
veren yöntemler harekete geçirildi. 2006 yılından itibaren düzenlenen Via Campesina 
Dünya Kadınlar Kongresi, Via Campesina’da kadınların sesinin daha da güçlendirilmesi 
ihtiyacının altını çizdi ve mücadele için bilginin ve belirli planların daha fazla paylaşılması 
için gereken mekanizmaları oluşturdu.

https://www.kedv.org.tr
https://simurg.org.tr
http://www.keig.org
https://www.kagider.org
https://www.kadav.org.tr
https://viacampesina.org/en/
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DOĞA DOSTU VE 
ADİL ÜRETİM
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Doğa Dostu ve 
Adil Üretim
Doğa dostu ve adil üretim, insan haklarına saygılı atölye ve imalathanelerde, 

doğa dostu hammaddeler ile üretilmiş, üretim ve pazarlamanın tüm aşamalarında; 
karbon ayak izi, geri dönüşüm gibi doğa dostu üretim ve tüketim ilkelerine dikkat 
eden, ürünlerde kullanılan malzemelerin ve hammaddelerinin hangi şartlar altında 
elde edildiğini, işlendiğini, hangi kimyasal ve fiziksel işlemlere ihtiyaç duyduğunu ve 
ne kadar geri dönüştürülebilir olduğunu göz önünde bulundururken her aşamasında 
doğal döngüler ve biyoçeşitliliğe karşı sorumluluk taşıyan ürünler yaratmayı hedefleyen 
bir üretim şekli.

Doğa dostu üretim yaparken çalışan bireylerin çalışma koşulları, sosyal hakları ve 
çalışma saatleri gibi insan emeği üzerindeki adaleti, elde edilen ürünlerin adil biçimde 
pay edilmesini de önemsiyor.

Adil Ticaret Sistemi

Adil Ticaret; üretici, çalışanlar ve çevre adına adil koşullar sağlanarak üretilmiş 
ürünler için uygulanan bir sertifika sistemi. Adil ticareti destekleyen farklı sertifikasyon 
sistemleri bulunuyor. Bunlardan ilki ve en bilineni, merkezi Almanya’da bulunan 
Uluslararası Adil Ticaret Tescil  Kurumu (FLO-International Fairtrade Labelling 
Organizations). Bunun dışında 2011 yılında FLO’dan ayrılan ABD merkezli Fair Trade 
USA ve gıda dışında turizm işletmeleri ve mobilya gibi eşyaların denetimini de kapsayan 
Rainforest Alliance, en bilinen diğer adil ticaret örgüt ve onların verdiği sertifikalar.

Farklı ülkelerdeki tarım işçileri, fabrika çalışanlarının veya ürünleri paketleyenlerin 
çalışma haklarının gözetilmesinin yanı sıra, tarım arazilerinin adil kullanımına da 
dayanan Adil Ticaret sertifika sistemi, üreticileri, toprağı işlerken ve su kullanımında 
sürdürülebilir yöntemler kullanmaya teşvik ediyor. GDO’yu yasaklıyor ve kimyasal 
kullanımına sınırlar getiriyor. Her Adil Ticaret sertifikalı ürün, organik tarım sertifikasına 
sahip olmasa da, getirilen standartlar, verilen eğitimler ve yüksek fiyat uygulamasıyla 
doğal üretim destekleniyor. 

Adil Ticaret ürünleri satın almak ve bu ürünlerin yaygınlaşmasını talep etmek, 
üreticinin çalışma ve yaşam hakkının yanında doğanın yaşam hakkını savunmak 
anlamına da geliyor.
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Çiftçileri Ön Planda Tutmak 

Agroekoloji, kendi aileleri, içinde bulundukları topluluklar ve 
diğer insanlar için besleyici ve hesaplı gıda yetiştirme kapasitesi 
ve sorumluluğu olan çiftçileri, en önemli karar vericiler olarak 
merkeze yerleştiriyor. Özellikle kadın çiftçiler; gıda üretimi, lifli 

ve tıbbi bitkiler, tohum saklama, biyoçeşitliliği koruma, beslenme sağlığı, evde gıda 
güvenliği ve katma değer yaratan gıda işleme uzmanlıkları sayesinde, çok önemli 
bilgiler taşıyor.

Toprak Sağlığı, Biyoçeşitlilik ve Doğal Ekosistem İşlevlerini 
Teşvik Etmek

Agroekoloji, sağlıklı bir agro-ekosistemin temeline, sağlıklı 
toprağı koyuyor. Organik maddeyi yeniden toprağa 
dönüştürerek, biyolojik aktiviteyi teşvik ederken toprak yapısını 

iyileştiriyor, bereketi artırıyor ve besin kaybını en aza indiriyor. Böylece, zararlılara ve 
hastalıklara dirençli, besleyici ve sağlıklı bitki gelişimi destekleniyor. Aynı zamanda, 
toprağın üstündeki ve altındaki biyoçeşitliliği de zenginleştirerek, yaşam çeşitliliğinin 
artması için gereken kritik kaynakları hazırlıyor. Çevredeki doğal ekosistemlerin sağlıklı 
biçimde işlemesini sağlayarak, tozlaşma ve biyolojik zararlı mücadelesi gibi önemli 
ekosistem hizmetlerini sürdürüyor. 

Agroekoloji, karışık ekim, yeşil gübre, yer örtücü bitkiler, azot bağlayıcı bitkiler ile 
çok-yıllık ekim nöbeti, tarımsal ormancılık ve entegre hayvan-bitki sistemleri gibi 
uygulamalar yoluyla, genetik, bitki ve sistem çeşitliliği oluşturuyor. 

Agroekoloji

Agroekoloji kavramının arkasında, kökleri geleneksel, yöresel, çiftçi, göçmen ve 
ormancı toplulukların, genelde yeryüzü ile karşılıklı ilişki kavrayışını temel alan, karmaşık 
toprak işleme yaklaşımlarına dayalı, uzun bir geçmişi bulunuyor. Endüstriyel tarımın 
yıkıcı sağlık ve çevre etkileriyle mücadele etmeyi amaçlayan sosyal hareketler ortaya 
çıktıkça, gıda bağımsızlığı ve insanların sağlıklı ve kültürel anlamda kabul edilebilir 
gıdaya ulaşma hakkına giden yolda agroekoloji kurtarıcı oldu.

Agroekoloji, şu beş kılavuz ilkeye dayanıyor:

Doğa Dostu ve Adil Üretim
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Doğa Dostu ve Adil Üretim

Bilgi ve Uygulamalar ile Bilimi Entegre Etmek 

Agroekoloji, bilimler ve ekolojik ilkeleri, yerel bilgi ve uygulamalar 
ile entegre ediyor. Çiftçiler ve profesyonel bilim insanlarının 
bilimsel sorgularıyla, topluluk-temelli deneyler ve araştırmaları, 
resmi ve gayrı resmi yöntemler kullanarak bir araya getirirken, 

tarımsal ekosistem ile içindeki insanların ilişkisini anlamanın ve öğrenmenin alternatif 
yollarına yer açıyor. 

Örnekler arasında, Çiftçi Uygulama Okulları, SOCLA ve MASIPAG gibi çiftçi-bilim insanı-
STK ağları, Latin Amerika Agro-ekoloji Enstitüleri’nin yaklaşımları, bitki sağlığı klinikleri, 
çiftçiden çiftçiye aktarım ve çiftlik üzerinde topluluk-temelli ekoloji araştırmaları yer 
alıyor.

Sadelik Yerine Karmaşıklığı Teşvik Etmek

Agroekoloji, farklı bilgi kaynaklarının, sistem süreçleri ile 
akışlarının ve hem ekolojik hem de sosyal ilişkilerin yarattığı 
karmaşık düzeni benimsiyor. Bu karmaşıklık, varoluş yapısı 
nedeniyle istikrarsız ve kolay bozulabilen tek-ürün (monokültür) 

sistemlerin aksine, aşırı veya değişken iklim şartları ve piyasa dalgalanması gibi sistem 
baskılarına veya diğer kaygılara karşı yüksek düzeyde esneklik sağlıyor. 

Et, balık, tahıl ve saman üretirken, aynı zamanda istenmeyen ot ve böcek mücadelesi 
ve besin dönüşümü sağlayan ördek-balık-pirinç sistemleri, aracısız pazar veya diğer 
sosyal ilişkilerle birbirine bağlı çiftçiler ve tüketicilere birden fazla tarım ürünü sağlayan 
sistemler, buna en iyi örnekler.

Atığı En Aza İndirmek ve Enerji Kullanımını Optimize 
Etmek 

Agroekoloji, biyolojik süreçleri geliştirerek ve biyokütle, besin 
maddesi, su ve enerjiyi geri dönüştürerek, sistem verimliliğini en 
uygun hâle getiriyor. Agroekoloji, kaynakları korurken, pahalı ve 

yenilenemez dış girdilere bağımlılığı azaltıp, sinerjiyi artırıyor ve sistemin bütünlüğü 
ile direncini sürdürüyor. Agroekoloji sistemleri, bir arada üretilen çoklu bileşenlerin 
çıktısını (örn. bitkiler, hayvanlar, lif, bal, tıbbi ürünler vb.), tek-ürün sistemlerinin çıktısıyla 
karşılaştırınca, çok daha verimli arazi kullanım örnekleri oluşturuyor. 

Tek yıllık bitki köklerinin ulaşamadığı derinliklerden yukarıya su ve besin maddesi 
çeken çok yıllık, derin köklü bitkilerin entegrasyonu; organik maddeyi dönüştüren bitki-
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hayvan sistemleri; kentlerdeki ‘‘yeşil atığın’’, civar çiftliklerde komposta dönüştürülüp, 
kültürel ve sosyal değere de sahip besleyici gıda olarak tüketicilere geri döndüğü 
entegre kentsel-kırsal gıda ve çiftlik sistemleri, bunun en iyi örneği olabilir.

Onarıcı Tarım

Besleyici ve nitelikli gıda üretimi yaparken toprak ekosistemini iyileştiren ve 
zenginleştiren yöntemleri barındıran tarımsal sistemlere onarıcı tarım deniyor. Temel 
odak alanları içinde üst toprak yaratma, biyoçeşitlilik artışı, su döngüsünde iyileşme, 
ekosistem hizmetlerinde zenginleşme, tarımsal üretimde kullanılan toprağın sağlık ve 
niteliğinde artış ve karbon gömme kapasitesinin artırılması yoluyla iklim değişikliğine 
karşı mücadele yer alıyor.

Onarıcı tarım yöntemleri uygulayan bir çiftlikte verim zaman içinde artar. Kilit nokta, 
sadece toprağa “zarar vermemekle” yetinilmemesi, toprak ekosistemini ve çevreyi 
iyileştiren ve zenginleştiren yöntemler kullanarak gelişim sağlanması. Onarıcı tarım, 
yüksek kaliteli ve besleyici değere sahip gıda üretme kapasitesi olan sağlıklı toprak 
yaratarak verimli çiftlikler ve sağlıklı topluluklar yaratma hedefini güdüyor.

Uygulanan onarıcı tarım teknikleri sonucunda temel ekolojik ve biyolojik göstergelerde 
iyileşme sağlanmalı. Organik madde, biyokütle veya karbon gömme miktarlarında 
yaşanan artışı gözlemlemek ve ölçmek en sık başvurulan yöntemler. Bunun yanı 
sıra mikroskobik ölçüm yoluyla mikroorganizma türleri ve sayısında meydana gelen 
değişimleri kaydetmek de oldukça sağlıklı bir gösterge sağlıyor.

Başlıca onarıcı tarım teknikleri aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

Toprak işlemesiz tarım

Organik yıllık mahsul üretimi

Kompost ve kompost çayı/özütü

Biyokömür

Bütüncül yönetim

Dönüm hattı tasarımı

Hayvan entegrasyonu 

Ekolojik su kültürü

Organik çok yıllık mahsul üretimi

Otlatmalı ormancılık

Tarımsal ormancılık

Doğa Dostu ve Adil Üretim
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KAD.İM Doğa Dostu 
Uygulamalar
Toprağa zarar vermeyen ve hatta onaran uygulamalar benimseyen, su kullanımı 

konusunda sorumlu, tohumun önemini ve değerini bilen, hammaddeyi yerelden 
temin, bölgesel satış gibi ilkeleri benimsemiş, kendi enerjisini üreten ve/veya enerji 
kullanımı konusunda bilinçli, sıfır atık hedefi ile üretim süreçlerini yöneten KAD.İM 
örnekler:

Türkiye’nin İlk Organik Tarım Yapan Köyü: Vakıflı Köyü
Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Köyü halkı 2004 yılında birleşerek 

Vakıflı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni kurdular. Bir yıl sonra da beş kadın üye 
ile kooperatifin “Kadınlar Kolu” kuruldu. 2004’ten beri tüm ürünleri organik tarım 
sertifikasına sahip. Doğal ve mevsiminde üretmek ilkeleri. “Neyi hasat ediyorsak onu 
üretiyoruz” diyorlar.

Vakıflı Kadın Kolları kilise bahçesindeki küçük dükkânlarında, kooperatifin organik 
tarım ürünlerinden yöreye özgü kireçte bekletme tekniğiyle yaptıkları reçelleri (ceviz, 
kabak, patlıcan reçeli), defne sabunlarını ve zeytinyağlarını satıyorlar.

1997’de köyün kilisesinin restore edilmesi ile köy turizme açıldı. Bu, Vakıflı’nın 
çehresini değiştirdi. Aynı zamanda Türkiye’nin son Ermeni köyü olma özelliğini 
taşıyan Vakıflı köyüne ziyaretçilerin artması ile ürünlerini çeşitlendirdiler. Beş kadınla 
başladıkları Kadın Kolları’nda şimdi 30 kadınlar. Valilik desteği ile kurdukları bir 
mutfakları, ortak üretim alanları var.

Kurucularından Kuhar Kartun, anlatıyor:

“Kimin hangi ürünü, ne kadar ürettiğinin listesini hazırladık bir süre sonra. 
Kayıtlarımızdaki ürünlerin giriş fiyatı ayın sonunda üretici kadının olur. Üzerine 
koyduğumuz pay da kooperatifimize kalır ve köyün ihtiyaçlarına harcanır. Kooperatifte 
satış yapan kadınlarımıza, pansiyonda çalışan arkadaşlarımıza gelir olur. Elektrik, 
internet ve pansiyonun masrafları da hep buradan karşılanır. Bir de üniversiteye 
giden gençlerimize burs veriyoruz. Geçen sene 14 gencimize burs verdik, bu sene kaç 
kişi olacak bakalım? Üreterek hem kendi bütçemize hem de köyün yaşamına katkı 
sağlıyoruz. Bu, hepimizi çok mutlu ediyor. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için varız. 
Bu yüzden de kadınlar kolunun başkanı yoktur. Hepimiz eşitiz. Az ve öz ilerlemek en 
başından beri temel ilkemiz. Az ve öz işler yapıp hep var olmak ve ayakta kalmak 
istiyoruz. Biz ayakta kaldıkça bu köy de ayakta kalır. Bu inançla çalışıyoruz.”
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Yadigar Tohum Hamileri: Ovacık Köyü Kadın 
Tohum Derneği (Biovacık)
Gıdanın üretildiği alanda, yerel tohumların gerçek gıda üretiminin ve yaşamın 

temeli olduğu görüşüyle, ortak değerler yaratarak topluma sürdürülebilir katkılarda 
bulunma amacı ile kurulan derneğin hikayesi, 2012 yılında Şile Ovacık Köyü Tohum 
Takas Şenliği’ni yaparak başladı. Bu şenlikler de üretici pazarı açma fikrini doğurdu.

Kurucusu Fatma Denizci, hikayelerini şöyle anlatıyor:

”Şile’de düzenli olarak kurulan bir üretici pazarı yoktu. Kadınlar ürettiklerini 
satacak yer bulamayınca üretim de yapmıyorlardı. 2013 yılında 10-15 kadın üretici ile 
üretici pazarını açtık. Daha sonra bunun Şile’ye ve İstanbul’a yetmediğini farkettik. 
Şile Belediyesi, Şile Tarım İlçe Müdürlüğü, Şile Turizm Derneği ve Ovacık Köyü Kadın 
Tohum Derneği’nin katkıları ile Şile Doğal Ürünler Pazarı’nı açtık. 2014 yılında Slow 
Food Şile Palamut Topluluğu’nu kurduk.

Amacımız insanların iyi, temiz, adil gıdaya ulaşmalarına yardım etmek, 
biyoçeşitliliği korumak, aile çiftçiliğini teşvik etmek, kaybolan lezzetleri ortaya 
çıkarmak, üreticiler ile tüketicileri gerçek gıda aracılığı ile buluşturmaktır.

Hedefimiz pazarımızı Slow Food hareketi içinde yer alan Yeryüzü Pazarı/Earth 
Market diye adlandırılan satış alanına dönüştürmekti. 15 Kasım 2015 tarihinde Şile 
Yeryüzü Pazarı/Earth Market olarak tescillendik ve adımızı uluslararası bir alanda 
duyurmayı başardık.

Her geçen gün kaybolan yerel tohumların, köy çeşitlerinin ve farklı ekosistemlere 
uyum sağlayabilen standart tohumların korunması, çoğaltılması için çalışmak, bunun 
için endüstriyel tarıma karşı alternatif olan ekolojik tarım, geleneksel köylü tarımı, 
doğal tarım, permakültür ve diğer tüm tarım modellerini uygulayıp yaygınlaştırarak 
toplumda bilinç yaratmaya çalışmak derneğimizin belli başlı hedeflerindendir.

“Ovacık Köyünde Bir Gün” projemizde hava, su ve toprak kirliliğini ve atık 
üretimini asgari düzeye indirmeyi, yöre halkını ve misafirleri çevresel etki konusunda 
bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Yağmur suyu hasadı, solucan gübresi, bahçe kompostu, 
Bokashi (fermente kompost yöntemi-bkz. 29.sf) yapıyoruz. Proje bahçemizde 
permakültür uygulamalarımız var. Yadigar tohumlarımız ile iyi tarım yapıyoruz.”

KAD.İM Doğa Dostu Uygulamalar
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Kırsal ile Şehir Arasında Bir Köprü: 9 Köy Sosyal    
      Kooperatifi

9 Köy Sosyal Kooperatifi, 9 farklı ilde 9 köy kurma hedefiyle yola çıktı. Tüm köylerin 
ortak hedefi, organik ve sağlıklı tarım ile üreterek bireyleri toprakla buluşturmanın 
yanı sıra, dezavantajlı grupların ve kişilerin üretim süreçlerine dahil edilerek istihdam 
edilmesi, sosyal dışlanmanın azaltılarak sosyal içermenin sağlanması, toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması, tüm bireylerin eğitimde eşit haklara sahip olabilmesi 
amacıyla eğitim, gençlik, spor, sanat, bilim, kültür, teknoloji, çevre, tarım, ekoloji, geri 
dönüşüm, enerji, insan hakları gibi konularda her türlü çalışmayı yürüterek gereken 
fiziki, idari ve mesleki yapıyı sağlayacak sosyal işletmeyi kurmak ve yönetmek.

Yasemin Uluçınar, 9 Köy’deki doğa dostu uygulamaları şöyle özetliyor:

“9 Köy Sosyal Kooperatifi olarak ilk köy modellerimizi Gökçeada ve Niğde’de 
hayata geçirdik. Doğanın dengesini bozmadan, sıfır kimyasal ile iyi tarım uygulamasını 
kullanarak organik tarımı destekliyoruz, dolayısıyla nitelikli ürün çıkarıyoruz. Pestisit 
kullanmadan tarım yaparak nitelikli üretim yapıyoruz. Atık yönetimi gözeterek 
yenilenebilirliği sağlıyoruz. Yağmur suyu havuzlarımız mevcut, bu sayede de yağmur 
suyu hasadını gerçekleştiriyoruz.”

Şehirde Ekoloji ve Sürdürülebilir Yaşam:                                          
      Kokopelli Şehirde

Kokopelli Şehirde İstanbul Sarıyer’deki mekanları ile ekoloji ve sürdürülebilir 
yaşam üzerine çocuk, yetişkinlere yönelik bir öğrenme ve deneyimleme alanı.

Giderek artan nüfusuyla, üretim ve tüketimin çoğunluğunun gerçekleştiği 
şehirlerin daha sürdürülebilir olması amacıyla kurumlar, okullar ve bireylerle 
çalışmalarını yürütüyorlar.

Daha yaşanabilir bir dünya ve sağlıklı bireyler için doğayla uyum içerisinde çalışma 
prensibiyle kişilerden başlayıp toplumun geneline yayılan bir ekolojik dönüşüm 
başlatma konusunda ilham olmayı amaçlıyorlar.

Günlük hayatlarımıza uyarlayabileceğimiz daha sürdürülebilir ve ekolojik yaşam 
pratiklerini hem çocuk hem de yetişkinlerle paylaşıyorlar.

Kompost yapımı, ticari amaç olmaksızın zehirsiz gıda üretimi, yağmur suyu hasadı, 
gri su sistemi, geri dönüşüm gibi yöntemler mekanlarında uyguladıkları doğa dostu 
yöntemlerden birkaçı. Ayrıca şehirde yaşayanlar için çok uygun bir kompost yapma 

KAD.İM Doğa Dostu Uygulamalar
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yöntemi olan Bokashi kompostu konusunda hem eğitim hem de tedarik sağlıyorlar.

Çöpten Toprağa - Bokashi Kompostu

Bokashi, Japonca’da fermente edilen organik atık yani çöp turşusu anlamındadır. 
Bokashi kompostuyla evlerden çıkan tüm organik atıklarımızı (hayvansal ürünler dahil) 
çöp yığınlarına göndermek yerine çok verimli bir toprağa dönüştürmek elimizde. 
Bu kompostu yapabilmek için hava almayan, gıdaya uygun ve içinde biriken suyun 
süzülebildiği ve boşaltılabildiği kovalar gerekmektedir. 

Sürdürülebilir Kozmetik: Otama Kırkpınar
Otama Kırkpınar, Sapanca Kırkpınar’daki küçücük imalathanesinde gezegene ve 

üzerinde yaşayanlara dost, olabildiğince adil, sürdürülebilir kozmetik ürünleri üretiyor.

Kurucusu Merve Özkorkmaz, anlatıyor:

“Kargo Poşeti Savaşları hareketini başlattım ve Plastiksiz Kargo hazırlıyorum. 
Yani içinde plastik pıtpıtlara sarılmış herhangi bir ürün olmayan, kapatılmış paketin 
ise kargo poşetine konulmadan, yalnızca kargo şirketinin etiketinin yapıştırılarak 
gönderildiği bir sistem. Kulağa kolay gibi gelebilir ancak ciddi savaş verdim, akıntıya 
karşı kürek çektim diyebilirim plastiksiz kargo yollayabilmek için. Şimdilerde saçma 
bulan da plastiksiz kargo hazırlamaya başladı, işim olmaz ya da vaktim yok diyen 
de, konseptine ya da ideolojisine aykırı olan da... Ve yapacak da; en büyüklere, en 
güçlülere, en hızlılara da yayılacak! Çünkü neden? Talep var. İnsanlar artık “Kargomu 
plastiksiz istiyorum!” diyor. Kargo poşetinde gelene burun kıvırıyor. Şu günlerde medya 
“evinizde oturun, ihtiyaçlarınızı internetten söyleyin” diye bağırıyor. Eminim pek çok 
evde plastik yığınları biriken günah köşeleri oluşmaya başladı. Gitgide elzem hale 
gelen, acil eylemde bulunulması şart olan bir dönüşüm bu önümüzde duran.

Öte yandan Sakarya’nın Kırkpınar kasabasında hayata geçirdiğim sürdürülebilir 
kozmetik laboratuvarından mahallemdekilere çağrıda bulunuyorum. Tüm evi ve 
kendimizi temizleyebileceğimiz arap sabunları için asla yeni kavanoz almıyorum. 
Herkes evinde kullanmadığı kavanozlarını getiriyor bana. Bir doğal temizlik seti 
yaptım, içinde çeşitli karbonatlar ve limon tuzu temizleyiciler var. Bunlar için ise yine 
mahallemdekiler bana boşalmış gıda takviyesi ve vitamin şişelerini getiriyorlar.

Bir yandan da kullandığım bitkilerin yağlarından, mumlarından, killerden, 
tuzlardan oluşan hammadde listemi sorguluyorum. “Ekolojik olarak adil mi? 
Gezegene ya da bir canlıya külfeti dokunan bir üretim süreci var mı? Var ise bunun 
alternatifi başka yerel ve temiz bir ürün var mıdır?” gibi sorular ile formüllerimde 

KAD.İM Doğa Dostu Uygulamalar
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devamlı güncellemeler, iyileştirmeler yapıyorum.

Hedefim ise mahallenin kozmetikçisi olmak. Kargolama işini kendi ayaklarım 
üstünde durur durmaz bırakmak. Azla yetinmek ve karbon ayak izini azaltmak. 
Depozitolu ambalajlar ile yalnızca içerik imalatı yapıp, ambalaj tüketmemek. 
Teslimatları tüm mahalleye bisikletimle yapmak. Laboratuvarımdan çıkan fındık, 
badem, susam posalarıyla dükkanın ön tarafındaki kafede bitkisel sütler hazırlamak, 
kafeden çıkan kahve telveleriyle de arka tarafta sabunlar yapmak. Meyve artıklarını 
kompost edip dükkanın bostanına gübre yapmak ve bostandan çıkanlarla da 
kafenin menüsünü doldurmak. Kendi kendine, kendi mahallesine yeten, gezegende 
küçük bir yer işgal eden bir üretimin hayaliyle yaşıyorum ve adım adım bu hayali inşa 
ediyorum.”

Özkorkmaz, “Kızartma yağından arap sabunu! Kime söylediysem yüzünü 
buruşturdu. Sonucunda çıkan sabunu koklamaya doyamıyoruz.

Kızartma yağı atık yağ başlığı altında ekotoksik olarak kategorize edilmiş, çünkü 
bir litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor. Ama gelin görün ki atık plastik 
kaba doldurulmuş atık yağ ileri dönüşüm macerasıyla şahane bir arap sabunun 
dönüşüp kirletmek yerine her yeri tertemiz yapabiliyor” diyor.
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Minimum Karbon Ayak İzi, Sıfır Atık: Afşar Balam 
Kadın Kooperatifi 
Afşar Balam Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Ankara’nın Bala ilçesinin 

Afşar köyünde, 2019 yılının başında Ankara Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kuruldu.
Elektriğini güneş enerjisinden sağlayan tesislerinde minimum karbon ayak izi ve sıfır 
atık prensibiyle yöresel ürünler (erişte, tarhana, salça, bulgur, sirke, reçeller, meyve 
sebze kuruları vb) üretiliyor.

Kurucusu Dr. Figen Ar, anlatıyor:

“Elektriğimizi güneş enerjisinden sağlıyoruz, atıklarımızdan solucan gübresi 
yapıyor, tekrar tarımda kullanıyoruz. Köydeki alışverişlerimizde üç tekerlekli bisikletimizi 
kullanıyoruz. Yağmur sularını topluyoruz. Ürünlerimizi tarladan çatala kadar iyi tarım 
uygulamalarıyla, doğal olarak üretiyoruz. Ülkemiz güneş cenneti. Güneş enerjisini 
kullanmadığımız her an kayıp. Diğer yandan iklim değişikliği yaşadığımız bir gerçek. 
Doğal kaynaklarımız sınırsız değil ve bizler genellikle bunun farkında değiliz ve her 
şeyi çok hor kullanıyor ve tüketiyoruz. 

Diğer yandan Anadolu kadını çok becerikli. Tarlada çalışıyor, geliyor hayvanlarına 
bakıyor, bitmedi mutfağa giriyor. Ailenin büyükleri, çoluk çocuk kadınlardan hizmet 
bekliyor ve kadın hepsine yetişiyor. Ama hiçbir sosyal güvencesi yok. Ürettiği 
ürünlerini pazarlayamıyor. Kendi yağında kavruluyor. Oysa bir adım ötedeki şehirliler 
katkısız, doğal yiyeceklere erişmek istiyor. İşte bu proje ile tüm konuştuklarımızı aynı 
paydada buluşturup kırsal kesimdeki kadını güneş enerjisini kullanarak, atıklarını 
değerlendirerek, ürünlerine pazar bularak  ekonomiye katmayı hedefledik.”

Zeytin Direnişinden Sabunevine: Yırca Hanımeli
Köylerinde kurulmak istenen üçüncü kömürlü termik santrala karşı başlattıkları 

zeytin nöbetinden tanıyoruz onları. Yıllar önce, köylerine ilk baca dikildiğinde vaat 
edildiği gibi köydeki herkese iş getirmeyen, dumanı, kül barajı yetmezmiş gibi tarım 
yaptıkları tütün tarlalarını zamanla taşa kesen termik santrala rağmen büyüttükleri 
zeytin ağaçları kesilmesin diye direnen Yırca köyü halkını… Şirket hukuki süreç 
tamamlanmadan 6 binden fazla zeytin ağacını kestiğinde, gözyaşları içinde “Onlar 
kestiyse biz yeniden dikeriz, yine de termik santral yaptırmayız” diyerek çevre 
mücadelesine umut veren Yırcalı kadınları… Danıştay’ın iptal kararı ve şirketin termik 
santralı Yırca’da yapmaktan vazgeçmesi ile sonuçlanan “zeytin nöbeti”, köyün kömürlü 
termik santrala karşı mücadelesini “sabun üretimi”ne devretti. 

Zeytinyağından sabun ve balmumundan mum üreten Yırca Hanımeli üyeleri, 
paketlemeyi geri kazanım kağıtla yapıyorlar ve atık üretmiyorlar.

KAD.İM Doğa Dostu Uygulamalar
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İklim Krizi ve Ekonomi
Sürdürülebilir olmayan üretim ve tedarik uygulamaları ekosistemler üzerinde – 

toprak, su, ormanlar ve biyoçeşitlilik dahil olmak üzere – geniş çaplı bir bozulmaya yol 
açıyor. 

İklim değişikliği ile mücadele politika bileşenlerinden birisini hiç şüphesiz ekonomi 
modellerinde beklenen değişimler oluşturuyor. İklim krizinin olumsuz etkilerini 
azaltmanın yolu küresel ekonominin daha sürdürülebilir yaklaşımlar ve uygulamalar 
dahilinde güncellenmesine bağlı. Bu kapsamda, şimdiye kadar uygulanmış ve halen 
uygulanmakta olan bir dizi ekonomi modeli bulunuyor: 

Yeşil Ekonomi: 
Gelecek nesilleri önemli çevresel risklere veya ekolojik kıtlıklara 
maruz bırakmadan uzun vadede iyileştirilmiş insan refahı ile 
sonuçlanan mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketimi ile 
ilgili ekonomik faaliyetler sistemi olarak tanımlanabilir. 

Paylaşım Ekonomisi: 
Bireysel malları (araba, konut, iş aracı gibi) çok sayıda insan için 
erişilebilir kılan bir tüketim ve mülkiyet tarzı anlamına geliyor. 
Paylaşım ekonomisi kamu ya da özel operatörlerin (örneğin 
toplu taşıma, yerel taksi hizmetleri, ev kiralama hizmetleri) 
sağladığı ortak hizmetler geleneğine dayanıyor.

Döngüsel Ekonomi: 
Üretim sürecine odaklanıyor ve ekonominin tüm bileşenlerine 
uygulanan yeşil geri dönüşüm ilkesinden oluşuyor. Döngüsel model, 
doğal kaynakların yaşam döngüsü boyunca verimli ve sürdürülebilir 
yönetimini teşvik ederek malzemelerin  iyileştirilmesini, 
yenilenmesini ve yeniden kullanılmasını teşvik ediyor.

Türetim Ekonomisi: 
İçerisinde tüketici yerine “türetici” bulunduran yeni bir ekonomik 
sistem. Bu sistemde, üreticiler, ürünlerini ekolojik ve sosyal açıdan 
adil bir şekilde üretip kendi aralarında bir tedarik ağı kuruyor. 
Böylece kendi aralarında, yine kendilerinin oluşturmuş oldukları 
değerin artmasını sağlıyor. Türeticiler almış oldukları ürünlerle 

üreticileri desteklerken böyle bir ekonominin gelişmesini sağlıyor ve bu ekonomi 
ise mevcut tüketim ve kâr maksimizasyonunun içine doğru büyüyor. Bu büyüme 
sonucunda, ekonomi yavaş yavaş dönüyor ve artık insanların kâr amacı gütmediği, 
onurlu bir geçim için çalıştığı yeni bir ekonomik sistem hayat buluyor.
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Bir Türetim Ekonomisi Sistemi Olarak: Good4Trust
Good4Trust, ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim yapmaya çalışan üreticilerin 

türeticilerle bir araya gelip güç birliği yaptığı, iyiliğe ve güvene dayalı bir topluluk. 
Good4Trust’a göre türeticiler başkalarına kendisine davranılmasını istediği gibi 
davranan (altın kural) böylece eylemleriyle toplum ve gezegen için değer yaratan 
kişilerdir. Sosyal ve ekolojik açıdan adil üretimleri doğrudan destekler, yaşamı 
savunurlar. Üreticiler ise doğaya ve insana olan etkilerini minimum negatif, mümkünse 
pozitif kılarak gezegenimizi onarmayı amaçlarlar.

Good4Trust kurucusu ve kışkırtıcısı Dr. Uygar Özesmi, anlatıyor: “Türeticiler 
alışverişi birbirleri arasında yaparken doğaya zarar vermeden, insanı sömürmeden 
yaşamlarını idame ettiriyorlar. Buna makro ölçekte bir döngüsel ekonomi olarak 
da bakabiliriz. Çevreye ve insana dışsallaştırmaları azaltan bir ekonomi modeli. 
Good4Trust’tan bir ürün alındığında, içeri giren para çoğu sosyal girişimi de etkileyerek, 
iş yapmasını ve üretmesini sağlıyor. İçeride yaratılan döngüyle inanılmaz bir hayat 
standardı oluşuyor. Üretim ve ekonomi destekleniyor. Yeni bir ekonomik sistem 
mümkün. Yeter ki biz bunu doğru kurgulayalım. Makro ölçekte doğaya ve insana en 
az zararla yeni bir döngüsel ekonomi modeli ortaya koyan Good4Trust’ın bir Amazon 
Ormanı olmasını istiyorum. Amazon, dünyada 55 milyon yıldır var olan, biyolojik 
çeşitliliğin inanılmaz boyutta olduğu, dünyanın en üretken yeri. İnsan ekonomisi 
neden bir Amazon Ormanı olmasın?”

İklim Krizi ve Ekonomi
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Ekonomi içinde yer bulma amacıyla çalışan kadın topluluklarının gelir getirici 
faaliyetlerini dört ana başlıkta toplayabiliriz;

Üretilen ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması 
şu kanallarla gerçekleştirilebiliyor:

▶ Online satış kanalları üzerinden,

▶ Gıda toplulukları aracılığıyla,

▶ Tüketim kooperatifleri yoluyla,

▶ Kendi web siteleri üzerinden,

▶ Yakın ilişkiler üzerinden, çevreye,

▶ Yerel yönetimlerin sağladığı pazarlar, stantlar yoluyla,

▶ Sergi, fuar, kermes yoluyla,

▶ Mağaza, satış ofisi yoluyla,

▶ Özel sektör kanalları (örneğin marketler, kafe ve lokantalar) yoluyla, 

▶ Kapıya teslim bölgesel satış

Satış ve Pazarlama

El işi ürünler
Tekstil ve dokuma
Gıda
Tarımsal ve hayvansal ürünler 
Sabun, krem vb. kozmetik ürünler 
Temizlik ve hijyen ürünleri
Hediyelik eşyalar

Eğitim
Organizasyon ve tanıtım faaliyetleri
Çocuk bakım ve eğitim merkezleri, 
kreşler 
Engelli bakımı; hasta ve yaşlı bakımı
Lokantacılık
Turizm ve pansiyon işletmeciliği

1 Üretim: 2 Hizmetler:

3 Hibeler ve fonlar 4 Bağışlar
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İzin Süreçleri ve 
Yasal Sorumluluklar
Evde Üretim ve Vergiden Muafiyet

193 sayılı Gelir Vergi Kanunu’nun 9. Maddesi’nde belirtilen şartları taşıyan ticaret 
ve sanat erbabı gelir vergisinden muaftır. 

Evde küçük işler yaparak para kazanan ev kadınları, sigortalı sayılıp vergiden 
muaf olabilirler. Hatta Vergi Kanunu’nda yapılan düzenlemeye göre evlerde kullanılan 
dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere güçlü 
üretim cihazları (muharrik kuvvet) kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla 
oturdukları evlerde üretim yapabilirler. 

Böylece havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden 
üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır sepet, süpürge, 
paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, 
tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satan kişiler, Gelir Vergisi’nden 
muaf olurlar.

Üstelik esnaf muaflığından yararlanarak yapılan satışlarda satıcının belge 
düzenlemesi de şart değildir. Yani yukarıdaki çerçeveye uyan gıda maddelerinin 
üretimini yapmak için herhangi bir izin ya da belge alınması gerekmez. 

Üretim İzni

Gıda

Evde gıda üretimi yapmak isteyenler, Esnaf Vergi Muafiyeti alabilmek için uygun 
olup olmadıklarını araştırabilir ve uygunlarsa gerekli adımları atabilirler. 

Gıda üretim izni; gıda üretimi yapan “işletmelerin” aldığı bir izindir. Yani bu izni 
alabilmek için üretim amacıyla bir yer/atölye tahsis edilmiş olması gerekir. Bu şekilde 
yapılan üretim izni için alınması gereken belgeler, dosyalar halinde hazırlanıp ilgili 
ücretin ödendiğine dair makbuzla birlikte Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine götürülür. 
Oradan Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığına iletilir. Bakanlık tarafından çeşitli kontroller 
yapılır ve uygun olması halinde ürün için gıda üretim izin belgesi verilir. Bu belgenin 
geçerlilik süresi ise 10 yıldır. Zamanı geldiğinde belgenin yenilenmesi için tekrar 
başvuru yapılır. 

Aylar süren yoğun emek ve maddi külfet sonucunda üretim izni alan KAD.İM 
üreticilerden Sevinç Abla, ekmek yaptığı köy usulü fırın için ÇED raporu istenmesi gibi 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.4.193.pdf
https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/G%C4%B1da%20ve%20Yem%20Hizmetleri/SicilKayitBasvuru.pdf
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manasız uygulamalardan, sürecin çok karmaşık olması dolayısı ile zaten üretim yapan 
insanlar olarak az vakitleri varken günlerini üretim izni alma sürecine verdiğinden, 
ilgili birimlerin ilgisizliğinden ve üretim izni almanın çok büyük maliyet gerektiğinden 
yakınıyor.

Kozmetik

Türkiye’de piyasaya çıkarılacak olan kozmetik ürünler 5324 sayılı Kozmetik Kanun 
ve Kozmetik Yönetmeliği’ne uygun olmak zorundalar.

Kozmetik ürünlerin piyasaya arz ve denetimleri Sağlık Bakanlığı’nca takip ediliyor 
ve bakanlığa bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından kontrol ediliyor. 

Bu konudaki deneyimlerinden bahseden Otama Kırkpınar’ın kurucusu Merve 
Özkorkmaz, şunları anlatıyor: “Meyvelerin çekirdeklerinin, bitkilerin çiçeklerinin 
yağlarından, killerden, tuzlardan ürettiğim kişisel bakım ve hijyen karışımlarının 
kozmetik adı ile anıldığını öğrendiğimde daha logomu yeni tasarlamıştım. Aylarca 
yönetmelik okudum ve prosedürleri hatmettim. Neredeyse hepsinin yenilebilir 
içeriklerden oluştuğu butik bir üretim için marketteki zehirli kozmetikleri üreten 
dev şirketlerin fabrikaları ile aynı tesis altyapısına sahip olmam isteniyordu benden. 
Yani mis gibi uçucu yağlarımı çekmesi için 10 binlik havalandırma, yerlerde anti asit 
kaplamalar, işi gücü bırakıp yapmam gereken günlük raporlamalar gibi çok sermaye 
gereken ve fabrikalarda 15’er kişilik ekiplerin ilgilendiği bir iş yükünden bahsediyorum.

Çok düşündüm merdiven altı olmakla yasal olma seçimini. Beni tanıyan birine 
yaptığım diş macununun içinde ne olduğunu söylerim ve bana güvenir, ancak beni 
tanımıyorsa ona bunu nasıl ispatlayacağım diye düşünüp kolları sıvadım. Tam 1,5 yıl 
boyunca her santimi ile uğraştığım, geçmişimi ve geleceğimi verdiğim bu imalathane 
artık hazır. Küçük üreticilere de üretim kalitesini bozmadan yasal prosedürlere 
uyulabileceğinin ayaklı bir kanıtı.” 

Yasal yükümlülüklerin ağırlığından yakınan Atölye Delice’nin kurucularından 
Yeliz İlkan şunları söylüyor: “En zorlandığımız konuların başında, Sağlık Bakanlığı 
izni geliyor. Butik üretim yapan bizim gibi atölyelerin üretim miktarları belli iken, 
prosedürleri bir fabrika ile eşdeğer tutuluyor. Ev tipi kozmetik üreten tüm atölyelerin 
bakanlık nezdinde görünür ancak farklı bir mevzuata tâbi olmasını istiyoruz.” 
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KAD.İM Pazar 
Uygulamaları
Gıda Toplulukları, Topluluk Destekli Tarım, 
Katılımcı Onay Sistemleri
Gıda Toplulukları, etik, sağlıklı, doğal üretim yapıp, gerçek gıda üreten “üreticiler” 

ile tükettiği gıdanın nereden geldiğini bilmek isteyen, üretim için harcanan emeğin 
parçası olmaya gönüllü “tüketiciler” arasında bağ kurmayı hedefliyor. Böylece tüketici, 
“türetici” ya da “eş-üretici”ye dönüşüyor.

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. Gıdanın üretimi ve 
gıdaya erişiminde üretici ve tüketicilerin dayanışma içinde olduğu yerel yapılanmalar 
son zamanlarda “yerel dayanışma ortaklıkları (YDO)” olarak da adlandırılıyor.

“Topluluk destekli tarım (TDT)”, üretici-tüketici bağının en güçlü ve tüketici 
taahhütlerinin en fazla olduğu YDO modeli. 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 içeriyor.

Gıda toplulukları, yerelde örgütlenen veya daha geniş coğrafi alanları kapsayabilen 
”katılımcı güvence sistemlerini (KGS)” de içeriyor. KGS’ler, üreticilerin tüketicilerle birebir 
temas kurmasını sağlayan, üretim alanlarının agro-ekolojisini gözeten ve tüketicilerin 
üretim süreçlerine dahil olmasına imkan veren katılımcı güvence sistemleri. Bir araya 
gelen paydaşlar ölçütler oluşturarak, üreticilerini seçip gözetim ve denetimlerini 
kolektif olarak yapıyorlar.

Sevgi Ana Çiftliği
İzmir’de BİTOT, Homeros ve Güzelbahçe Gıda topluluklarının kuruluşunda 

yer alan Sevgi Ana Çiftliği, ürünlerinin satışını aracısız olarak gıda topluluklarında 
gerçekleştiriyor.

Sevgi Ana Çiftliği’nin kurucusu Şadan Güvenir, hikayelerini şu sözlerle anlatıyor:

 “2007’de denizde başlayan maceramız, Urla Kuşçular Köyü’nde toprakta devam 
etti. İstedik ki doğal yaşamı deneyimleyebileceğiniz, hayvanla, toprakla ve bu yaşantıyı 
paylaşan diğer insanlarla iletişim kurabileceğiniz bir platform oluşturalım.
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Kad.im Pazar Uygulamaları
İşte Sevgi Ana Çiftliği, adını Anadolu ineğimizden alan ve misafirlerimizle, doğal 

yaşamı deneyim odağında, karşılıklı güven ve paylaşıma dayalı bir şekilde, sevgiyle, 
samimiyetle bir araya geldiğimiz, doğa ananın verdiği nimetleri geleneksel üretim 
yöntemleri ile işleyerek kendimize yetecek kadar ürettiğimiz çiftliğimizdir, bizim 
evimizdir.

Peynirlerimi eski usul şirden mayası ile mayalayıp, o gün bahçemde bana göz 
kırpan çiçeklerle peynirimi süslerim. 

Arılarımı doğal yaşamın baş tacı gördüğümden, onların doğal yaşam alanlarına 
saygılı, tezeklerle yaptığım kovanlarla korumaya çalışıyorum. 

Zaten bahçemizi sürmeden Fukuoka’nın tohum topları ve doğal yöntemlerle 
ekim yaptığımdan bol çiçekli otlu böcekli. Doğanın bilgeliğini dinleyerek, kadim 
bilgileri araştırarak üretim yapıyoruz.”

Askıda Sabun ve Takas: Atölye Delice
Takasla farklı bir ekonomik modelin de kurulabileceğini gösteren Atölye 

Delice’nin hikayesi ve hayallerini Yeliz İlkan, şu cümlelerle dile getiriyor: “2010 yılında 
İstanbul’dan göç ederken, aklımızda ne şu an minnetle baktığımız zeytin ağaçlarımız, 
ne de sabun yapmak vardı. Zeytin ağaçlarının büyüsüne kapılıp, 75 ağacımız olunca, 
şehirli gözümüzü kırsala çevirip, şehirde yaşarken zehirsiz ürün tüketebilmek için 
harcadığımız enerjiyi, üretime çevirdik. Zehirsiz zeytincilik ve en doğal hali ile temizlik 
ürünleri, cildimize faydalı ve doğaya zararsız ürünler üretmeye başladık.”    

Nesin Vakfı’nın vakıfta kalan çocukların doğal sabun kullanmaları için yaptıkları 
çağrıyı duyduklarında, önce kendi atölyelerinden göndermeyi düşünmüşler, fakat hem 
daha düzenli ve daha çok ürün gönderebilmek için hem de Good4trust ekosistemine 
uygunluğu yüzünden G4T dükkanda askıda sabun uygulamaları var. Bu üründen satın 
alan kişi adına istedikleri sabunları Nesin Vakfı’na sabun ihtiyacını karşılamak üzere 
gönderiyorlar.

Ekşi maya ekmek yapan arkadaşlarına ekmek karşılığında sabun vermeleri 
ile başlayan takas hikayeleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları takas çağrısı ile 
büyüyor. Sabun kesesi yapmak için kumaş, maserasyon için bitki çağrısı yaptıklarında 
çok büyük bir ilgi ile karşılaşıyorlar. Bir senedir ara ara çağrı yaptıklarında gelen kumaş 
ve bitkileri, sabun ve kantaron yağı gibi ürünleri ile takas ediyorlar.

Yeliz İlkan “Hiç para olmasa hayatımızda ve herkes ihtiyaçlarını bu şekilde 
karşılayabilse keşke” diyor.
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Ortak Pazar: Pales Süt Ürünleri
Pales Süt Ürünleri’nin macerası ise altı yıl önce ilginç bir rastlantıyla başladı. 

Kurucusu Lale Kuseyri, anlatıyor: “Antakya’ya yerleştik ve sınırda olan çiftliğimize 
kaçakta yakalanan inekleri yediemin olarak bıraktılar, onların sütlerini değerlendirmek 
için peynir yapmayı öğrenmeye başladım, daha sonra buranın en eski peynircisi ve 
üniversitedeki gıda bölüm başkanı ile bir araya gelip yöresel ile bilimseli birleştirip 
standart içinde üretim yapmayı hedefleyen bir imalathane açtım. İmalathaneyi 
açmadan, üretime başlamadan Metro Gross markete henüz üretmediğim 
peynirlerimi sattım.

Önceleri eşimin satın aldığı ineklerin sütlerinden günde 250 kg peynir yapıyordum. 
Evde oturan kadınları işe aldım ve onlara sıfırdan üretim yapmayı öğrettim. Bu şekilde 
peynir yapmaya başladık. Daha sonra bu bölgeye ait olan çok lezzetli ve değerli 
halhali zeytinlerinin sökülüp yerine gemlik ekildiğini duydum. Ben de halhali zeytini 
değer kazansın diye Metro’ya bu üründen bahsettim ve ürünü oraya pazarladım,

Geçtiğimiz seneden beri de Altınozu Kadın Kooperatifi’ne destek veriyorum: 
Onların tebliğe uygun ürünlerinin hem hazırlanması hem pazarlanması hem de 
hali hazırda çalıştığımız toptancılara ürünleri satmak, fiyatlandırma yapmak, 
gerektiğinde de kendi ürünlerimizin el işçiliğini onlara paslamak gibi…

Büyük ulusal market zincirlerine, toptancılara ayrıca online satış yapıyoruz. 
Kadın kooperatifi ile işbirliği içerisindeyiz, onlara üretiminde, etiketlemesinde, 
fiyatlandırmasında ve pazarlamasında destek oluyoruz. Aynı zamanda üretimini 
doğru yaptığına inandığımız üreticilerin kendi pazarlarımızda önlerini açıyoruz, 
pazarlamalarında destek oluyoruz.”

Yerelde Kendi Dağıtım Ağını Oluşturmak:
Aysun The Sütçü

Aysun The Sütçü’nün İstanbul’da, kendi dağıtımını yaptığı kapıda teslim üyeleri 
var. Yerelde üretip satışını gerçekleştirirken, birçok üreticinin hem ekolojik hem de 
ekonomik sebeplerle alternatifini yaratmak istediği kargo dertleri yok.

Kurucusu Aysun Sökmen, anlatıyor:

“Haftanın altı günü yedi kişilik bir ekiple günde ortalama 280 adrese gidiyoruz. 
İstanbul’da; Büyükçekmece’den Maltepe’ye insan üstü bir tempoda dağıtım 
yapıyoruz. Emeğimize hakkını verenlere şevkle hizmet ediyoruz. Bir üretici ve tüketici 
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ilişkisinden çok, türetici ilişkisi bizimkisi. Özellikle bu grup sayesinde tüm üyelerimizi 
patronlarımız gibi hissediyor, denetlendiğimizi biliyoruz. Kâh mutluluğumuzu 
paylaşan kâh mücadelemizi destekleyen kâh işin gidişini sorgulayan ailemiz gibi... 
İlişkiler o kadar özel oldu ki; her hafta hizmet ettiğim üyeler var, bu üyeler şu ana 
kadar gönderdiğimiz bütün SMS mesajlarımızı alıp, bu günceyi okumuş olanlar bu 
işletmenin sahibi kadar güvenmekteler buraya. Güvenmekte ve sütün dışında da her 
türlü bitkisel ve hayvansal ürünü, hatta işlenmiş ürünü ister durumdalar bizden.”

Kad.im Pazar Uygulamaları
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http://www.keig.org/wp-content/uploads/2018/11/kooperatif_kilavuz_keigWeb.pdf
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https://www.ravandalikadinlar.com
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https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/453645

https://www.gekoo.com.tr/değerlerimiz
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https://www.bizevdeyokuz.com/ekolojik-tarim-gonulluluk-tatuta

https://www.bugday.org/blog/ekolojik-ciftlikler-gonullulerini-bekliyor/

http://www.bugday.org/blog/wp-content/uploads/2020/11/tatuta-rehberi.pdf

https://www.workaway.info

https://www.helpx.net

https://www.volunteersbase.com
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